
Antzerkia. Hilak 26, ostirala, 
19:00etan, Muxikebarrin, “Yo, la peor 
del mundo”, Vaivén Produccionesen 
eskutik. Sarrera: 12€.

Haur antzerkia. Hilak 28, igandea, 18:00etan, 
Nacho Vilar Produccionesen “El flautista de 
Hamelin”, Muxikebarrin. Sarrera: 8€.
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* 12 talde elkartuko dira Muxikebarrin, 
“dalecandELA: The soundtrack” diskoaren 

aurkezpen-kontzertuan (3. or.)

2022rako Aurrekontu Orokorraren Proiektua, Getxon 
aurkeztutako altuena, 118 milioi eurotik gorakoa da 

2022rako Getxoko Udal Aurre-
kontu Orokorraren Proiektua %9,3 
handituko da oraingo ekitaldikoa-
rekin alderatuta; Getxon aurkeztu-
tako handiena da, eta susperraldi 
ekonomikoak markatzen du, pan-
demiaren ondorioz mugikortasu-
nari ezarritako mugak pixkanaka 
ezabatzeak erraztuta. Aurrekon-
tu orokor hori, pasa den astean 
prentsaurrekoan aurkeztutakoa, 
118.347.938€koa da (108.278.038€koa 
2021ean), eta abenduan egingo den 
ezohiko osoko bilkuran onartuko 
da (zirriborroa udal ordezkaritza 
duten talde politiko guztiei eman 
zaie dagoeneko).

Amaia Agirre alkateak adierazi 
zuenez, “Aurrekontua, 2020/23 Le-
gegintzaldiko Planarekin bat dator, eta 
Giza Garapen Iraunkorraren zutabeak 
diren hiru agenden (soziala, ingurume-
nekoa eta ekonomikoa) arteko orekan oi-
narritzen da. Pertsona da gure proiek-
tuaren eta gure kudeaketaren erdigunea 
eta aurrekontu honek aurrera egiten du 
aipatutako Legealdi Planean jasotako 
proiektu pozgarrienetako batzuetan”. 
Proiektu horien artean dira hona-
koak:

- Getxoko HAPO-Hiri Antola-
menduko Plan Orokor Berria.
- Areetako Geltokiko plazaren di-
seinu berria, herritarren gozame-
nerako.
- Mugikortasun iraunkorraren 
aldeko apustu irmoa: bidegorrien 
sarea eta TAO espres.
- Etxebizitza Plan berria (2020-
2035), hainbat premia asetzeko 
irtenbideak eskainiko dituena, 
etxebizitzen ondare publikoa 
areagotzean eta alokairu soziala-
ren aldeko apustuan oinarrituta.
- Talentu-azeleragailu berria Al-
gortako Urgull kalean (sormen- 
eta kultura-sektorerako berri-
kuntza-poloa, profesionalizatzen 

Aurtengo ekitaldikoa baino %9,3 handiagoa da

                                                        2022                            2021

•  Udala  .............................................. 89.906.362 €  ...........................................81.995.154 € 
•  Getxo Kirolak  .................................... 9.365.515 €  .............................................9.416.729 €
•  Kultur Etxea  ...................................... 9.043.862 €  .............................................7.851.105 €
•  Udal Zahar-Egoitza  ........................... 6.185.472 €  .............................................5.526.707 €
•  Musika Eskola  .................................. 3.020.027 €  .............................................2.993.143 €
•  Kirol Portua  .......................................... 396.490 €  ............................................... 385.200 € 
•  Punta Begoña Fundazioa  ..................... 430.210 €  ..............................................110.000  €

 GUZTIRA: 118.347.938 €  108.278.038 €

13 milioi baino gehiago inbertsioetan
2022rako partaidetza-aurrekontuen prozesua integratu da, milioi bat eurorekin:

•  Parke bat estaltzea  ...................................................................................................... 425.000 €
• Itsasertzeko pasealekuak hobetzea  ............................................................................. 250.000 €

Inbertsioak ez diren arren, Partaidetza-aurrekontuetatik eratorritako beste hiru ekintzari ere ekingo 
zaie: 

•  Berrindartze soziokulturalerako aparteko programa  .................................................... 250.000 €
• Udalerriko bide publikoen inbentarioa egitea eta argitaratzea  ......................................... 5.000 €
• Feminismoaren aldeko ekintzen kontzientziazioa sustatzea  .......................................... 12.000 €

Jarduera horiei, besteak beste, inbertsio hauek gehitzen zaizkie:

• Getxok sortzen dituen hondakinak murriztea, transfer planta eta Garbigunea hobetuz  ....1.203.975 €
• Etxebizitzetara bideratutako udal-inbertsioak .....................................................................3.688.793 €
• Bide publikoan: bide-azpiegiturak, urbanizazioa, estolderia, ur-hornidura, argiteria, etab. .4.945.787 €
• Bidegorri sarea hobetzea: Uribe Kosta-Bilboko Itsasadarra-Eduardo Coste  ........................ 270.000 €
• Jarduketak Ikastetxe Publikoetan  ........................................................................................ 749.985 €
• Hobetzeko inbertsioak Udal Egoitzan  ................................................................................... 522.000 €
• Inbertsioa Emakumeen Etxean  ............................................................................................ 400.000 €
• Getxo Txukunen ondoriozko jarduerak   ................................................................................ 200.000 €

Inbertsio horiei 2021ean finantzatutakoak gehituko zaizkie, hala nola Areetako Geltokiaren plaza 
birmoldatzea eta Mayor kalea erdi-oinezko bilakatzea (1,8 milioi euro). Hilabete honetako bilkuran 
onartuko da.

lagunduko duena), Kirol Portuko 
ETEen zentro finkatuarekin bat 
egingo duena. 
- Gizarte Zerbitzuen bultzada be-
rria, honako erronka hauei arra-
kastaz aurre egin ahal izateko: 
biztanleriaren zahartzea, familia-
aldaketak, berdintasuna eta aniz-
tasunaren benetako inklusioa.

- Herritarrentzako arretarako 
leihatila bakarra bultzatzea.
- Eta hondakinak eta energia be-
rriztagarriak kudeatzeko estrate-
gia berria, ekonomia zirkularreko 
ekimenak sustatuko dituena eta 
aurreztea bultzatuko duena.

Bestalde, sozialisten ordezkari eta 

Gizarte Kohesioaren Arloko ardu-
radun Carmen Díazek azpimarra-
tu zuenez, “diru-sarreren igoerak bi 
helburu garrantzitsu betetzeko aukera 
emango digu: inbertsioak handitzea 
eta arloei aurrekontu handiena ematea 
Getxo Ekinez planean aurreikusita-
ko ekintzak sendotzeko, krisi honeta-
tik aurrera egiteko susperraldi justua 
ahalbidetzeko. Aurrekontuak honako 
hauetan oinarritzen dira: ingurumen-
jasangarritasuna, hiri-eraldaketa, ener-
gia-eraginkortasuna, mugikortasun 
jasangarria, hondakinen kudeaketa ho-
betzea, eta gizarte-jasangarritasuna: gi-
zarte-garapena, berdintasuna, harrera, 
inklusioa, zaintza, adinekoei eta men-
dekotasunari arreta ematea eta gazteei 
bultzada ematea, eta hirugarren sekto-
rearekin sarean lan egitea”.

Aurrekontu hedakorra
Ignacio Uriarte Ogasuneko zine-
gotziak aipatu zuen aurrekontu 
hedakorra dela eta 2021ekoa bai-
no % 9,3 handiagoa dela. Uriartek 
azpimarratu zuen diru-sarreren 
aurreikuspenaren hobetzea Udal-
kutxa foru-funtsetik datorrela batez 
ere, 53 milioi euro ingurukoa baita, 
2021erako adostutako konturako 
entrega baino ia 6 milioi gehiago. 
Kudeaketa propioko tasei eta zergei 
dagokienez ere, udalerriaren dina-
mismo handiagoan oinarritutako 
aurreikuspena handitu egin dela 
ikusten da, eraikuntzen eta obren 
gaineko zergaren (ICIO), jarduera 
ekonomikoen gaineko zergaren 
(JEZ) edo Erakunde Autonomoek 
edukiera handiagoetara itzulita jar-
duera handitzeagatiko tasen aurrei-
kuspenak hobetuz. OHZ, berriz, % 
2,9 eguneratu zen, uztaileko urte 
arteko KPIari zegokiona.
Gainbalioaren zergari dagokionez, 
ez da likidaziorik jakinarazten ari 
foru-aldundiek egin ditzaketen 
arau-aldaketen ondorioak argitu 
arte.



ST
AF

F 
> Getxoberri eGetxoko Udaleko Komuni-

kazio Sailak kaleratutako argitalpena
da eta horretan udalari eta tokiko bizi -
tzari lotutako albisteak eta informa-
zioak agertzen dira astero.
Komunikazio zinegotzia: Ainhoa 
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza. 

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull Kalea z.g., 4º. Tel. 94 466 03 20. 
48991 Getxo.
E-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.
eus
Arte arduradunak: Bassai Comunicación
Inprimaketa: Bilbao Editorial 
Producciones S.l.U.
Banaketa: lantegi Batuak
Gordailu legala: BI-388-87

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko  
Jaularitzaren telefono zerbitzua:  900 840 111

Urtealaiak eta 
Ibar Nagusien 

Etxearen 
ospakizunak

Abian da Getxo Txukun 2021 parte-
hartze prozesua

Migraziorako Euskal Itun 
Sozialari buruzko Adierazpen 

Instituzionala 

Azaroaren 18tik abenduaren 
8ra bitartean (biak barne), Ge-
txo Txukun programa parte-
hartzailearen edizio berri bat 
egingo da. Oraingo honetan 
honako kale hauek mugatzen 
duten esparruari buruzko ira-
dokizunak jasoko dira: Ma-
kaletako Etorbidea, Avanzada 
Etorbidea, Neguri Etorbidea 
eta Aiboa Etorbidea. Epe ho-
rretan, aipatutako eremuan 
erroldatuta dauden 16 urtetik 
gorako pertsonek iradoki-
zunak aurkeztu ahal izango 
dituzte, obra txikietarako au-
rrekontuarekin garatu beha-
rrekoak.
Iradokizunak online egin ahal 
izango dira Zeugaz platafor-
maren bidez (aldez aurretik 
erregistratu behar da: https://
zeugaz.getxo.eus/?locale=eus 
eta aurrez aurrekoak, eremu 

EAJ/PNVren, PSE-EEren eta 
EH Bilduren aldeko botoe-
kin, eta PPren kontrako bo-
toekin, (Elkarrekin Podemos 
ez zen bileran izan), Udaleko 
Bozeramaileen Batzordeak 
Migraziorako Euskal Itun 
Sozialari  buruzko Adieraz-
pen Instituzionala onartu 
zuen pasa den astean, Eusko 
Jaurlaritzak sustatutako tes-

horretan postontzietan bana-
tu den ebakigarria utzi horre-
tarako jarritako hiru postontzi 
gorrietan, Makaletako Etorbi-
dearen eta Los Tilos kalearen 
arteko bidegurutzean, Tejera 
kaleko parkean (Metroko ir-
teera) eta Zumardia kaleko 
parkean.
Ez dira sartuko honako jar-
duera estrategikoak: kaleak, 
parkeak edo/eta auzoak be-
rriz guztiz urbanizatzea; eki-
pamendu handiei lotutako 
eskaerak (kiroldegiak, igerile-
kuak, kultur zentroak, etab.); 
teknikoki edo/eta ekonomi-
koki bideragarriak ez diren 
proposamenak edo Udalaren 
eskumenekoak ez diren esku 
hartzeak.
Epea amaitu ondoren, iradoki-
zun guztiak teknikoki kuanti-
fikatu, aztertu eta baloratuko 

tua bere eginez.
Testu osoak abiapuntu ba-
tzuk (pluraltasuna, elkar-
tasuna eta beharrizana), 
zeharkako aukerak eta ha-
mar konpromiso (erantzun-
kidetasuna, irmotasuna, es-
ku-hartze humanitarioa eta 
prebentziokoa...) biltzen ditu, 
eta hemen kontsulta daiteke: 
https://labur.eus/oPZnT 

180 lagun inguruk (24 jatorri nazional des-
berdinetakoak eta bost kontinentetakoak)  
parte hartu zuen iragan igandean, hilak 14, 
Bizilagunak, aldameneko familia ekime-
nean. Aniztasuna ospatu zuten mahai ba-
ten inguruan, oraingo honetan Romo Herri 
Ikastetxeko frontoian. 

Zuhaitzak inausteko denboraldia hasi da jada, 
zonaka egingo da martxora arte eta denboral-
di honetan atseden emango zaie lerrokatuta 
dauden aleei, baldin eta, horien kokapenagatik, 
bizilagunei, trafikoari edo mugikortasunari era-
giten ez badiete. Kanpainan, gainera, 141 ale 
berri landatuko dira.

180 bat lagun bildu dira 
“Bizilagunak”-en

Zuhaitzak inausteko sasoia 
hasi da

dira, lehentasunak ezartzeko, 
eta gauzatu daitezkeen pro-
posamenen esku-hartzeen 
egutegia ezarriko da. 
Prozesuaren emaitzak txosten 
batera eramango dira, online 
plataformaren bidez eskura-
garri egongo dena eta ingu-
ruko etxeetan ere postontzie-
tan jarriko dena. Argibideak: 
https://bit.ly/3DirSXv

Ziklismo Egokituaren Eguna Getxo Igeriketa Saria
Faduran txirrindula-ritza egokituko jardu-
naldia egingo da larunbat honetan, hilak 20. 
Programak hiru jarduera aurreikusten ditu: 
10:00etan, 6 km-ko martxa herrikoia, irteera 
eta helmuga kiroldegian bertan izango di-
tuena, jende guztiarentzat irekia; 11:00etan, 
bike egokituaren testa; eta 12:00etan, talde-
kako gymkana.

Swim Camp Getxoko Mikel Bildosolak eta Ma-
drid Moscardoko Cristina Mardonesek irabazi 
zuten Faduran hilaren hasieran egindako ige-
riketa txapelketa. Gainera, Getxo Igeriketa eta 
Swim Camp Getxo taldeetako igerilariek 4x100 
estiloen erreleboan eta 4x100 estilo libre misto-
ko proban Bizkaiko markak hautsi zituzten, 
hurrenez hurren.

KIROLAK

Urtealaiak elkarteak 26. ur-
teurrena ospatuko du ostiral 
honetan, hilak 19. Meza bat 
izango da 12:00etan Andra 
Mariko elizan, bazkari bat 
bazkideentzat -dagoeneko 90 
lagun baino gehiagok eman 
du izena- eta, ondoren, dan-
tzaldia.
Bestalde, Romoko Ibar Nagu-
sien Etxeak ekitaldi batzuk 
egingo ditu igandean, hilak 
21, “Romoko Nagusien Etxea-
ren 34. urteurrena dela eta”. 
Jaia antolatu dute ohorezko 
aurreskuarekin eta bazkide 
zaharrenari omenaldia egi-
nez, 11:15ean; elkarteko abes-
batzaren emanaldia, 11:45ean; 
lunch bat, 12:15ean; eta 
18:00etatik 20:00etara, dan-
tzaldia, bere egoitzan, Lope 
de Vega kaleko 12.ean.

AZAROAK 18 OSTEGUNA
Odol-emate. Areetako Geltokia pla-
zan. Goiz eta arratsaldez.
Ipuinaren ordua. Algortako Kultur 
Etxean, 18:00etan, “El cumpleaños del 
bosque”, Anabel Murorekin. 3-8 urte. 
Sarrera dohainik, edukiera bete arte.
Kontzertua: Bakarka zikloa. Noa 
& The Hell Drinkers, 19:00etan, Romo 
Kultur Etxea-RKEn. Sarrea: 5€.  
Zinemabarri. Muxikebarrin (Arri-
gunaga aretoa), 19:30h., Autumn De 
Wilderen “Emma”-ren emanaldia. Adin 
guztientzat. Sarrera: 3,50€.
Getxo Meeting. Getxo Elkartegian 
(Ogoño 1, Areeta), 14:30ean, “Nola be-
rreskuratu galdutako bezeroak”. Izena 
aldez aurretik eman behar da: Getxolan 
(getxopro@getxo.eus edo 94 466 01 
40 telefono zenbakian).

AZAROAK 19 OSTIRALA 
Antzerkia. La casa de Bernarda 
Alba. 19:00etan, Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), Utopianekin. 5€. 
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Cesc Gay-
ren “Sentimental”. 16 urtetik gorakoen-
tzat. 3,50€.

AZAROAK 20 LARUNBATA
Ipuin-kontaketa. Storytime. Romo 
Kultur Etxean, 11:00etan, “The dress 
maker”, Kids&Us Getxo-Algortaren 
eskutik. Ingelesez. Gonbidapenak: 
getxo@kidsandus.es / algorta@kid-
sandus.es 
Musika. Ute Lemper. 19:00etan, Mu-
xikebarrin (Ereaga aretoa), “Rendez-
vous with Marlene”. Sarrera: 20€. 
Kontzertu solidarioa. Algortako Tour-
seko San Martin parrokian, 19:00etan, 
Itxartu Abesbatzaren kontzertua San 
Martin de Tours GKEren alde.
Ingurumen aretoa. 10:30-12:00 eta 
12:00-13:30h. Naturaren detektibeak 
(6 urtetik aurrera) + Esploratzaile txikiak 
(3 urtetik aurrera). Aldez aurretik izena 
eman behar da: www.ingurumenare-
toagetxo.eus

AZAROAK 21 IGANDEA 
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Peter Rabbit 2: A la fuga”. 
7 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 2,50€.
Haur Zinea. Areetako Andrés Isa-
si Musika Eskolan, 17:00etan, “Dos 
colegas al rescate”. Adin guztientzat. 
Sarrera: 2,50€.
Antzerkia. 19:00etan, Muxikebarrin 
(Ereaga aretoa), “Kopaz kopa”, Ados 
Teatroarekin. Sarrera: 12€. 
Antzerkia. “Emakumeak Eszenan”. 
19:00etan, Romo Kultur Etxean, “la 
sirena varada”, Hamaikarekin. Sarrera: 
3€. 
Liburu Azoka Solidarioa. 11:00-
15:00 Romoko San José parrokian. 
Bilketa osorik bideratuko da la Palman 
kaltetutako pertsonentzat. Antolatzai-
lea: Gizatiar.
Bisita gidatua eta antzeztua. 
“Deapie”. Francisca labroche. 11:30-
12:45h. Informazioa: Turismo Bulegoa: 
94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus 
Ingurumen aretoa. 10:30-12:00 eta 
12:00-13:30h. landareen indarra (3 

urtetik aurrera). 10:30-13:30h. Bolue-
ko esploratzaileak: hezegunetik ekintza 
autogidatua. Aldez aurretik izena eman 
behar da: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

AZAROAK 22 ASTELEHENA 
Hitzaldia. 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Un paseo por el mundo cuán-
tico”. Hizlaria: Francisco Javier Zuñiga 
(UPV/EHUko Fisika saileko katedradu-
na). Antolatzailea: Sínope Kultur Elkar-
tea. online: https://labur.eus/2021si-
nope11 
Azoka solidaria. Hilaren 27ra arte, 
11:00-13:30 eta 17:00-20:30, Ro-
moko parrokiako lokaletan. Igandean, 
hilak 28, goizez bakarrik. Antolatzailea: 
Gizatiar.

AZAROAK 24 ASTEAZKENA
Versadas, olerki kluba. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan,  Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. Sarrera dohai-
nik. 

AZAROAK 25 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin (Arrigu-
naga aretoa), 19:30h., Ethan & Joel 
Coenen “A propósito de llewyn le-
wis”. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 
3,50€.

AZAROAK 26 OSTIRALA
Antzerkia. “Yo, la peor del mun-
do”, Vaivén Produccionesen eskutik, 
19:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 12€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isa-
si Musika Eskolan, 21:00etan, Luis 
García Berlangaren “Plácido”. 13 urte-
tik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

AZAROAK 27 LARUNBATA
Fair Saturday. Kontzertua. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Dalecandela: 
The Soundtrack", talde batzuren esku-
tik. 15€. 
Fair Saturday. Kontzertua. 
20:00etan, San Nikolas Barikoa pa-
rrokian, Andrés Isasi Musika Eskolako 
Abesbatza (Getxo) eta Ipar-Alde (Derio) 
taldeen emanaldia. Bildutako dirua Vi-
cente Ferrer Fundazioaren alde. 
XIII. GetxoBlog. 09:30etik aurrera 
BiscayTIKen (Zugatzarte Etorbidea 32). 
Informazio gehiago eta izena emateko: 
https://labur.eus/Aw4cJ 
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30h. Txiki tailerra: egin ezazu 
olibondo bat (3 urtetik aurrera). Beha-
rrezkoa da aldez aurretik izena ematea: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

AZAROAK 28 IGANDEA
Zinematxiki. “La patrulla canina: la 
película”, 12:00etan, Muxikebarrin. 
Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Haur antzerkia. Nacho Vilar Produc-
cionesen “El flautista de Hamelin”, 
18:00etan, Muxikebarrin. Familiaren-
tzat. 8€.
Fair Saturday. Kontzertua. 
20:15ean, Algortako Trinitarioen parro-
kian, Zozoak eta Irutasun abesbatzen 
emanaldia. Bildutako dirua SIT-Solida-
ridad Internacional Trinitaria elkartea-
rentzat izango da.
Bisita gidatua eta antzeztua. 
“Deapie”. Francisca labroche. 
11:30-12:45h. Informazioa: Turismo 
Bulegoa: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus 
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30. 
Helduentzako tailerra: ikasi ogia 
egiten ore amarekin (Ur eta lur). 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus
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12 talde elkartuko dira Muxikebarrin, “dalecandELA: The 
soundtrack” diskoaren aurkezpen-kontzertuan

Esmerinda 
bikotearen diskoa

Agertokian “La 
sirena varada” 

“Rendezvous with Marlene”, Ute 
Lemper aktore eta abeslariarekin

Utopianek “La casa de Bernarda 
Alba” aurkezten du Muxikebarrin

“Kopaz kopa”, komedia 
adimenduna Ados Teatroarekin

Alboko Esklerosi Amiotrofikoa ikusarazi eta haren aurkako borrokarako dirua biltzeko

Muxikebarrin, igandean, hilak 21, 
19:00etan, Kopaz kopa ikuskizuna 
izango da, Ados Teatroa konpai-
niaren eskutik. Bi emakume inde-
pendente eta aldartetsuak ezagutu 
ondoren ilusioz gainezka dauden 
berrogei urteko bi gizon ezkonga-

Ute Lemper abeslari eta aktore 
alemaniar ospetsuak, larunba-
tean, azaroak 20, 19:00etan, Mu-
xikebarriko Ereaga aretoan Ren-
dezvous with Marlene ikuskizun 
musikala aurkeztuko du.
Muntaiaren ideia 1988an Marle-
ne Dietrichekin telefonoz izan-
dako elkarrizketa baten ondoren 
sortu zen. Bertan, Ute hasibe-
rriak barkamena eskatzen zuen 
Marlene divaren aurrean, komu-
nikabideek parekatzeagatik. Lau 
urte geroago, Blue angel estreina-
tu baino sei egun lehenago, Ute 
buru zela, Marleneri ospea eman 
zion papera egiten ari zela, hil 
egin zen.
Rendezvous with Marlene filmak 
ikono zinematografiko izan ze-
naren istorioa kontatzen du, 
eta, aldi berean, bere bizitzako 
etapa desberdinetako abesti zo-
ragarriak abesten ditu, Berlingo 

La casa de Bernarda Alba antzeztuko 
da ostiralean, hilak 19, 19:00etan, 
Muxikebarrin. Utopianek Lorca-
ren klasikoa hurbilduko digu, ho-
rren bitartez garai hartako ema-
kumearen egoera salatzeko, baita 
haren bazterkeria ere, aurrez aurre 
dauden moralaren eta duintasu-
naren kontzeptuen bidez, eta hez-
kuntza sexistaren bidegabekeria 
balioetsiz. Sarrera: 5 euro.

Azaroaren 27an (larunbata), eta 
Fair Saturday jaialdiaren barruan, 
Muxikebarriko Ereaga aretoan 
dalecandELA: The soundtrack dis-
koa aurkeztuko dute kontzertuan. 
Ekimen solidarioa da, dalecandE-
LA elkarteak bultzatua Alboko 
Esklerosi Amiotrofikoa ikusaraz-
teko eta gaixotasun larri honen 
aurka borrokatzeko dirua biltze-
ko.
Bi saiotan, 17:00etan eta 19:30ean 
(azken horretarako sarrerak agor-
tuta daude), diskoaren grabazioan 
parte hartu duten talde eta artis-
tetako 12 agertokira igoko dira 
eta musika eta hainbat ikus-en-
tzunezkoen proiekzioa uztartu-
ko dituen ikuskizun batean parte 
hartuko dute. Bertan, diskoaren 
grabazioaren historia ezagutaraz-
ten da, baita Areetako Jaime Lafita 
bizilagunaren historia pertsonala 
ere, AEAko gaixoa eta dalecandE-
LA elkartearen sortzaileetako bat. 

Borja Lopez de Gereñu eta Javier 
Maculet (orain Bartzelonan bizi 
da) getxotarrek osatutako biko-
teak Getxon aurkeztu du bere 
lehen diskoa, 45 RPM (bira minu-
tuko) LP bikoitzaren formatuan 
eta binilo beltz klasikoan. Hamai-
ka abesti bildu dituzte diskoan, 
non popa eta minimalismoa mu-
sika elektronikoarekin eta post 
punkarekin uztartzen diren.

Hamaika antzerki konpainiak La 
sirena varada obra antzeztuko du 
igande honetan, hilak 21, 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean, Emakumeak 
Eszenan zirkuituaren barruan.
Pertsonaia-talde batek errealitate 
etsigarri eta mingarritik ihes egin 
nahi du, bere babeslekua sortuz. 
Maitasuna agertzen denean, bai-
na, dena aldatzen hasiko da. Sarre-
ra: 3 euro.

beei buruzko komedia dramatiko 
adimentsua da. Garbi Losadak zu-
zendu du Rex Pickett-en Sideways 
lanaren egokitzapena (2004ko Gi-
doi Egokitu Onenaren Oscar saria 
irabazi zuen). Sarrerak 12 euro ba-
lio du. 

kabaret urteetatik hasi eta Burt 
Bacharachekin egindako lanki-
detza bikainetaraino. Sarrera: 
25€.

Parte hartuko dutenak dira: 
Still River, Last Fair Deal, Mar-
go Cilker Kaliforniako artista, El 
Inquilino Comunista, McEnroe, 
Santi Guzmán, The Fakeband, 
The MarshALS, Javi Real de Asua, 
Amigos de DalecandELA, Ne-

braska eta Smile (John Franks 
abeslariak Jaime Lafitarekin bate-
ra idatzitako Nunca es tarde kanta 
aurkeztuko dute).  
Amaia Agirre alkatea pozik ager-
tu da Getxo ekimen honetan 
protagonista izan daitekeelako 

“getxotarrek bultzatuta baitago, gure 
udalerriko artista ugarik parte har-
tzen du eta kausa sozial bati zuzen-
dua dagoelako”. dalecandELAtik, 
Jaime Lafitak eta Juan Luis Agui-
rrezabalek kontzertua Muxikeba-
rrin egiteko ilusioa azpimarratu 
dute eta eskerrak eman dizkiote 
“jendeari, dalecandELAko lagunei eta 
ekimenarekin bat egiteko zalantzarik 
izan ez duten musikari guztiei”.
dalecandELA: The Soundtrack dis-
koa kontzertuaren egunetik ber-
tatik eskuratu ahal izango da, 
www.dalecandela.org webgunean 
erreserbatu daiteke eta Digipack 
eta Vinilo formatuetan argitaratu-
ko da. Edizioari laguntzeko, libre-
to berezi bat egin da Jaime Lafita 
beraren diseinuekin eta, gainera, 
proiektuaren eta elkartearen his-
toria kontatzen du.
Beste kontzertu solidario batzuk 
ere antolatu dira datozen egune-
tarako (ikusi agenda).

Juan Luis Aguirrezabal eta Jaime Lafita (dalecandELA), Amaia Agirre alkatea eta John Franks (Smile)

http://www.dalecandela.org


Euskararen aktibazioa “Haurren aurrean helduok heldu” 
ariketaren bidez

Turismo Bulegoak 17.781 turista eta 
bisitariri arreta eman  zien udan 
(ekainetik irailera), 2020. urtean 
baino % 86 lagun gehiagori, osa-
sun-krisiaren ondorioz mugikorta-
sunean eta merkataritza-jardueran 
izandako murrizketek bereziki mar-
katutako urtean. Oraindik 2019ko 
zenbakien azpitik % 33 egon arren, 
datu bikainak erregistratu dira oku-
pazioari eta batez besteko egonal-
diari dagokienez, bai hoteletan, bai 
ostatuetan; eta baliabide turistikoe-
tarako bisitek ere, Bizkaia Zubian 
eta Kirol Portuan, nabarmen egin 
dute gora.
Irantzu Uriarte Turismo zinegotziak 
adierazi duenez, “Udalaren eta udale-

Getxolan-Ekonomia Sustatzeko 
arloak ekimen bat jarri du abian, 
sormen- eta kultura-sektorerako 
berrikuntza-gune bat sortzeko eta 
hura profesionalizatzen laguntze-
ko. Udalerrian erregistratutako 
enpresa eta profesional guztien % 
11k baino gehiagok industria-sek-
tore horretan egiten dute lan, zei-
nak % 5etik gorako ekarpena egi-
ten dion BPGari Euskadi osoan.
Ekimena, 2020an Getxolanek 
udalerriko sektore estrategikoei 
buruz egindako diagnostikoaren 
ondoren sortu da. Horrela, joan 
den martxoan Getxo Itsas Hub 
jaio zen bezala, orain topagune 
berria abiarazi da. Iñigo Urkitza 
Sustapen Ekonomikoko zinego-
tziak aurreratu duenez, “Getxon 
eragin positiboa sortzeko aukera-gu-
neak eraikitzen joatea da helburua. 
Kulturaren eta sormenaren esparru 
horretan, proiektuak jasangarriagoak 

Datorren astelehenetik, azaroa-
ren 22tik, abenduaren 5era arte 
ospatuko da Euskaltzaleen To-
paguneak antolatutako Haurren 
aurrean helduok heldu ariketa. 
Udalerrian Udalak eta Egizu eta 
Bizarra Lepoan elkarteek susta-
tutako ekimen berria 0 eta 12 urte 
bitarteko umeekin harreman zu-
zena duten herritar helduentzat 
izango da, gogoratzeko haurre-
kin euskaraz hitz egitearen ga-
rrantzia. 

Horretarako, Getxoko hainbat to-
kitan (eskoletako sarreretan eta 

rriko turismo eta ostalaritza sektorearen 
aldetik ahalegin handia egiten ari gara 
bisitariei helmuga segurua eskaintzeko, 
plan, esperientzia eta ostatu eskaintza 
zabalarekin. Getxoko 23 enpresak lortu 
dute aurten ‘Turismo-helmuga Segurua’ 
ziurtagiria. Getxoko turismo-publizita-
tean eta -sustapenean egindako inber-
tsioak ere emaitza oso onak lortu ditu, 
helmuga turistiko bezala”. 

Datuak
Turismo Bulegoan hartu zuten per-
tsonen % 87 Bizkaitik kanpokoak 
ziren (% 86 estatukoa), eta atzerriko 
eta erkidegoko turismoa (% 15) sus-
pertu egin da, baina jarraitzen du 
izaten atzerakadarik handiena due-

na, 2019arekin alderatuta (% 66). 
Okupazioari dagokionez, hoteletan 
% 76,52koa izan zen, 3,14 eguneko 
batez besteko egonaldiarekin (lehe-
nengo aldiz gainditu da 3 eguneko 
batez besteko egonaldia). Ostatue-
tan % 77,58ra iritsi da okupazioa, eta 
batez besteko egonaldia 3,43 egune-
koa izan da (horietan ere 3 eguneko 
muga gainditu da, duela 7 urtetik 
gertatzen ez zena).
Bizkaia Zubiak 30.076 turista eta 
bisitari jaso zituen (+% 150), 2019ko 
zenbakietatik (33.256) hurbil. Eta Ki-
rol Portura iragaitzazko 117 belaon-
tzi iritsi ziren (+% 54), 277 eskifaia-
kiderekin eta bi eguneko egonaldia 
eginez, batez beste. 

Getxok turismoa berreskuratu du mugikortasunaren eta 
merkataritza-jardueraren murrizketen ondoren

Getxok berrikuntza-polo bat sortuko du sormen- eta kultura-
sektorearen profesionalizazioa sendotzeko

Bertako eragileekin topaketa izango da 24an

Turismo Bulegoak 2020an baino %86 lagun gehiagori arreta eman zion udan

irteeretan; Fadura eta Gobelako 
kiroldegietan; Iturgitxi, Gernika, 
Malakate, Santa Ana eta Bideza-
bal parkeetan, eta San Nikolas, 
Algorta Geltokia eta Bidezabalgo 
plazetan) ekimenaren iruditegia 
duen elkartze-puntu bat egongo 
da euskaraz hitz egitera anima-
tzeko. Parte hartzen duten hel-
duek pegatina bat ipini beharko 
dute. Gainera, azaroaren 26an eta 
abenduaren 3an, helduen arteko 
ginkanak egingo dira Malakaten, 
San Nikolas plazan eta Santa Eu-
genia plazan, baita tailerrak eta 
jolasak ere.

izatea ahalbidetuko duen sare bat 
sortu behar dela ikusi dugu, eta, ho-
rrela, sektorea sendotzeko bidean au-
rrera egin behar dela”. Kultura- eta 
sormen-industriak 20 diziplina 
baino gehiago hartzen ditu bere 
baitan, arkitektura eta diseinu 
ikasketak, arte eszenikoak, ikus-
entzunezkoak eta musika, bes-
teak beste.
Kolektibo horren errealitatea eza-
gutzeko eta haien beharrei eran-
tzungo dieten zerbitzuak disei-
natu ahal izateko, azaroaren 24an 
(asteazkena) Getxon lan egiten 
duten kultura- eta sormen-indus-
trien sektoreko profesional eta 
eragileentzako topaketa irekia 
egingo da. Bilera Getxo Elkarte-
gian izango da (Ogoño 1, Aree-
ta), 18:00etan. Jardunaldian parte 
hartzeko, aldez aurretik izena 
eman behar da webgune honetan:  
www.getxo.eus/getxolan

Amaia Agirre alkatea Egizu, Bizarra Lepoan, familiak eta hezkuntza komunitateko ordezkariekin

http://www.getxo.eus/getxolan


Udalak lan kolektiboko prozesu 
bat jarri du abian, Getxoko Ema-
kumeen Etxea izango denaren fun-
tsezko gaien inguruan hitz egiteko, 
hausnartzeko, partekatzeko eta lan 
egiteko gune bat sortzeko. 2017an 
egindako hausnarketari jarraipena 
eman nahi zaio, eta etorkizuneko 
etxearen oinarrien definizioa sa-
kondu, udalerriko hainbat begira-
datako emakumeekin elkarlanean, 
Legegintzaldiko Planean agertzen 
den espazioa egokitzeko eta Etxea 
abian jartzeko konpromisoa bete-

Abenduaren 15era arte zabalik 
egongo da Emakumeek Getxoko his-
toriari egindako ekarpena izeneko 
ikerketako bekaren bostgarren 
ediziora aurkezteko epea. Hel-
burua da Getxoko emakumeek 
bete duten paperaz datu berriak 
argitaratzea edo datu jakinetan 
sakontzea, emakume getxotarrek  
historia eta bizitza kultural, sozial, 
ekonomiko edota politikoan egin 
duten ekarpena berreskuratzeko 
eta ezagutzera emateko. 
Gaia emakumeek Getxoren histo-
rian izan duten paperari buruzko 
informazioa eskaintzen duen edo-
zein ikerketa izango da.  

Getxoko Emakumeen Etxea definitzeko prozesu kolektiboa

Historian emakumeek egindako 
ekarpenari buruzko beka

Udalak Benturillenako udal egoitzan kokatzea aurreikusten du 

tzeko. “Etxeak udalerriko emakume 
guztientzako topagune feminista izan 
nahi du, inklusiboa,  eta prestakuntza-, 
sozializazio- eta topaketa-jardueren bi-
dez, emakumeen ahalduntze sozio-poli-
tikoaren alde lan egingo duena. Erronka 
da etxea modu kolektiboan eraikitzea”, 
azaldu du Carmen Díaz Gizarte 
Kohesioko zinegotziak.
Prozesua 25/30 emakumek osatuta-
ko talde eragile baten sorrerarekin 
hasiko da, intersekzionalitate-iriz-
pideei jarraituz, udalerriko emaku-
meen aniztasuna islatu nahi duena. 

Beka norbanakoak edo taldeak 
eska dezakete, eta interesatuek 
gehienez 15 foliokoa izan behar-
ko den proiektua aurkeztu behar-
ko dute, euskaraz edo gazteleraz. 
Horretan, besteak beste, titularra, 
edukiak, gaiaren justifikazioa, 
helburuak eta metodologia  ager-
tu beharko dira. Proiektuak Uda-
leko erregistro nagusian aurkeztu 
beharko dira, HABetan edo legeak 
aurreikusitako tokietan.  
Dotazio ekonomikoa 10.000€koa 
izango da, eta %75ekoa  proiektua 
aurkezten denean eta gainerakoa, 
% 25, behin betiko txostena ema-
ten denean.

Parte hartzaileek sormeneko lau 
tailerretan parte hartzeko konpro-
misoa hartuko dute, prozesuaren 
funtsezko hurrengo edukiei heltze-
ko: definizioa, zerbitzuak, edukiak, 
antolaketa, kudeaketa-eredua eta 
izena. Tailerrak bi ordukoak izango 
dira, urtarrilean eta otsailean, eta 
horietatik aterako da Getxoko ema-
kumeak elkartzeko etorkizuneko 
erreferentzia-lekua. 

Benturillenako udal egoitzan
Udalak, Emakumeen Etxea Bentu-

rillenako udal egoitzan kokatzea 
aurreikusten du, zinegotziaren 
iritziz, horretarako beharrezkoak 
diren baldintzak betetzen bai-
titu, oso espazio zabala delako 
(400 metro koadro baino gehia-
go), ondo kokatuta eta Bidezabal 
metro geltokitik gertu. Espazioa 
abian jarritako prozesuaren emai-
tzen arabera egokituko da, eta ho-
rretarako 400.000€ baino gehiago 
zuzenduko dira. Lanak 2022ko 
lehen hiruhilekotik aurrera has-
tea espero da.

Amaia Agirre alkateak eta Carmen Díaz  Gizarte Kohesioko zinegotziak Aurora Hernández 
Sierra bisitatu zuten astelehenean, 100 urte betetzen zuen egunean. Era honetan, aurrez 
aurreko omenaldiak berreskuratu dira, osasun murrizketengatik bertan behera izan ondoren. 
Omendutako auzokidea Andra Mariko erresidentzian bizi da orain eta Aixerrota oroigarria eta 
lore sorta bat jaso zituen. 

Bisita Aurora Hernández Sierrari bere 100 
urtebetetzean

Indarkeria matxista desagerra-
razteko gizonek duten zereginari 
buruz interpelatzea da Udalak an-
tolatutako labirintoaren helburua, 
Emakumeenganako Indarkeriaren 
aurkako Nazioarteko Eguna de-
la-eta antolatutako kanpainaren 
barruan. Sentsibilizazio-jarduera 
horretan, hainbat galderaren bidez, 
harremanetan jartzeko moduei bu-
ruz galdetuko zaie gizonei, eta, aldi 
berean, emakumeek aukera izango 
dute planteatzen diren egoeretatik 
zenbat jasan dituzten egiaztatze-
ko. Zaintzari, indarkeria matxistak 
desagerrarazteari, sexualitateari 
eta abarri buruzko erantzunek la-
gunduko dute labirintoaren irteera 
aurkitzen. “Indarkeria matxistaren 
parte diren jarrera sexistak ikusarazi eta 
identifikatu nahi dira eta horiei buruz-
ko hausnarketa egin ere, eta, aldi berean, 
ekintza txikiak egitera gonbidatzen da 
aldaketa handiak lortzeko. Ekintza ho-
rrek, Udalak antolatutako ekintza guz-
tien ardatza denak, emakumeenganako 
indarkeria gaitzesten du”, nabarmen-
du du Amaia Agirre alkateak. 
Areetako Geltokia plazan dagoen 
labirintorako sarbidea irekia izan-

A-25: labirinto batek emakumeenganako indarkeria desagerrarazteko 
duten zereginaz hausnartzera gonbidatuko ditu gizonak

Areetako Geltokia plazan

go da eta bertan egongo da ostiral 
honetatik, hilak 19, 28ra arte. Ordu-
tegia 12:00etatik 20:00etara izango 
da. 12 urtetik beherakoek heldu ba-
tekin sartu beharko dute.
 
Jarduera gehiago
Bestalde, puntu lila duten pan-
kartak jarriko dira Udaletxean, 
udal eraikin batzuetan eta Bizkaia 
Zubian. Gainera, Udalak txapak, 
txartelak eramateko zorroak eta 
biniloak banatuko ditu puntuare-
kin, “sinbolo hori indarkeria mota ho-
rren aurkako konpromiso aktibo gisa 
erakustera animatzeko, horren jatorria 

emakumeen eta gizonen arteko desber-
dintasunean dagoelako”, adierazi du 
Carmen Díaz Gizarte Kohesioko 
zinegotziak.
Areetako Andrés Isasi Musika Es-
kolan errezitaldi/ performance 
bat egingo da larunbatean, hilak 
20, 19:00etan, euskaraz, Mari Luz 
Esteban antropologo feministaren 
Andrezaharraren manifestua libu-
ruan oinarrituta, eta Metrokoadro-
ka kolektiboarekin batera. Sarrera 
doakoa izango da. Egun horretan 
bertan, 19:30ean, RKE-Romo Kul-
tur Etxean, eta Beldur Barik progra-
maren barruan, La Psicowomanek 

Generación Z,redes sociales y postureo 
hitzaldia eskainiko du. Gaztelekue-
tako nerabeek, programa horren 
barruan, graffiti bat egin dute Al-
gortako Urgull kalean.
Azkenik, 2019an hasitako kanpai-
naren jarraipen gisa, Getxoko mer-
katarien elkarteek bat egin dute 
Indarkeria matxistarik Gabeko Gu-
neen Sarearekin, eta dendak gonbi-
datu dituzte beren erakusleihoak 
beltzez janztera, azaroaren 22tik 
28ra.
 
Elkarteen jarduerak
Udalerriko elkarteek bultzatutako 
jardueren artean, Gizatiar elkarteak 
Emakumeenganako Indarkeriaren 
kontrako II. Jardunaldiak antolatu 
ditu, hilaren 23an, asteartea, (Volar 
pelikularen proiekzioa), eta 24an, 
asteazkena, (¿Por qué nos matan a 
las mujeres?), 19:00etan, RKEn. Ur-
teko kontzentrazioarekin amaituko 
dute, azaroaren 25ean, 19:30ean, 
Bizkaia Zubiaren plazako puntu 
lilan.
Bestalde, Getxoko Mugimendu Fe-
ministak manifestazioa deitu du, 
19:30ean, Telletxetik abiatuta.



Udal talde politikoen iritzia
GETXON PLANTO!

Beste behin ere, Gobernu Taldeak ez 
du gardentasunaren beharra aintzat 
hartzen. Berriki iragarri dutenez, In-
formazio Batzordeen eta Zuzendaritza 
Batzordeen eztabaidak jendearentzat 
irekiko dira (edukiera mugatuegia 
izango badute ere) eta, ondorioz, ez 
dira streaming bidez emango. Tresna 
hau, parte-hartze telematikoarekin 
batera, pandemia hasi zenean jarri zen 
abian, eta aurrerapen handia izan zen 

gardentasunari dagokionez, udal ez-
tabaida erabakigarriak jendaurrean 
jartzen baitzituen. Erabaki hori ez da 
arbitrarioa; izan ere, bereziki egokia da 
Gobernu Taldearentzat, aurrekontu-
eztabaidaren hasierarekin bat baita-
tor, eta, horren ondorioz, 2022ko Udal 
Aurrekontuen aurreko eztabaida itxi 
egingo zaio publikoari, eztabaida hori 
ez baita jendaurrekoa izango.  www.
elkarrekingetxo.blogspot.com

Getxoko Koalizio Gobernuak 
2022rako aurrekontuak aurkeztu 
ditu, osasun krisitik ateratzeko bi-
dean aurrera egiteko bidezko suspe-
rraldira egokitzeko. Udalerriaren his-
toriako aurrekonturik altuenak dira, 
118.000.000 eurotik gorakoak; izan 
ere, aurrekontuetan % 9ko igoera izan 
da, egungo ekitaldiko aurrekontuare-
kin alderatuta. Diru-sarrerak handi-
tzeari esker, bi helburu garrantzitsu 
bete ahal izango ditugu: inbertsioak 
handitzea eta aurrekontu handie-
neko arloak hornitzea, ‘Getxo Eki-
nez’ Planean aurreikusirik dauden 
ekintzak sendotze aldera. Honako 

hauek dira aurrekontuon oinarri na-
gusiak: ingurumen-jasangarritasuna, 
hiri-eraldaketa, energia-eraginkorta-
suna, mugikortasun jasangarria eta 
hondakinen kudeaketa hobetzea. Ho-
riez gainera, gizarte-jasangarritasu-
naren arloan sakontzen dute, garapen 
komunitarioaren, berdintasunaren, 
harreraren, inklusioaren, zainketen, 
adinekoen eta mendekotasunaren 
arretaren eta gazteen sustapenaren 
eta hirugarren sektorearekin sarean 
lan egitearen bidez. PSE-EEren abu-
ruz, aurrekontuok 2022ko erronkei 
erantzuten diete eta ezberdinen ar-
teko akordioaren emaitza dira.

EH Bildutik propo-
samena aurkeztu 
dugu Algortako San 
Martin udal eraiki-
nean (Getxolaneko 
egoitza izan zena) 
ludoteka bat sortze-
ko. Udalak erabat 
ahaztuta du eraikin 
historiko hau, eta 
gero eta garestiagoa 
izango da etorki-
zunean San Martin 
eraberritzea (Usate-
giko kafetegian gertatu den bezala). 
Horregatik, EH Bildutik uste dugu 
alternatiba bikaina izan daitekeela 
bertan ludoteka bat sortzea, eraiki-
na parean duen parkean integratuz, 
eta kontuan hartuta Algortak behar-

beharrezkoa duela ludoteka bat sor-
tzea. Espero dezagun EAJk eta PSEk 
ez bozkatzea kontra inolako alternati-
barik eskaini gabe, Alangoko gasolin-
degian egin zuten bezala. 
Info+ getxo.ehbildu.eus

SAN MARTIN ERAIKINEAN LUDOTEKA  
BAT SORTZEKO PROPOSAMENA

ABANDONU-EGOERA ARTIBAI 
KALEAN

ATZERAPAUSOA GARDENTASUN 
ARLOAN

BIDEZKO SUSPERRALDIRAKO  
AURREKONTUAK

Gobernu-taldearen utzikeria eten-
gabearen aurrean, gure abandonu-
mapari heldu behar diogu berriro, 
utzikeria erabat agerian geratzen 
den eremu guztiak seinalatze alde-
ra. Eta berriro ekingo diogu EAJren 
zabarkeria agerian geratzen den 
eremu batean, Algortako Artibai 
kalean. Kale hori droga-kontsumo-
rako gune bihurtu da, eta bertan 
hondakin ugari pilatzen dira. Ho-

rrek, Gobernu taldearen utzikeria 
erakusten du, eta, gainera, bizilagu-
nen osasunari eraso egiten dio. Ge-
txoko abandonu-eremu horietarako 
guztietarako irtenbideak eskatuko 
ditugu, eta ez dugu onartuko beste 
bi urtez, legegintzaldiari geratzen 
zaion denbora osoan, alkateak gure 
udalerriko arazoak konpontzeko 
neurririk hartu gabe egotea. #des-
piertagetxo

Datorren astea bereziki garrantzi-
tsua izango da emakumeen aurka-
ko indarkeriaren aldarrikapenaren 
eta salaketaren arloan. Azaroaren 
25ean, Emakumeen aurkako Indar-
keria Ezabatzeko Nazioarteko Egu-
na ospatzen eta azpimarratzen da. 
1999an, NBEren Batzar Nagusiak 
salaketaren mundu-eguna izen-
datu zuen azaroaren 25eko egun 
hori, eta honako hau jo zuen ema-
kumearen aurkako indarkeriatzat: 
“Emakumearen sexuan oinarritu-
tako indarkeria-ekintza oro, ema-
kumearentzat kalte edo sufrimen-
du fisiko, sexual edo psikologikoa 
eragiten duena edo izan dezakeena, 
bai eta ekintza horien mehatxuak, 
hertsapena edo askatasuna arbitra-
rioki kentzea ere, bizitza publikoan 
zein pribatuan gertatzen diren”.

Urteko egun guztiak indarkeria 
matxista argi eta irmo salatzeko 
egunak dira, eta urteko egun guz-
tiak pertsonen arteko beharrez-
ko berdintasunak eta nahitaezko 
errespetuak edozein pertsonaren, 

k o l e k t i b o -
ren, gizar-
tearen edo 
h e r r i r e n 
f u n t s e z k o 
balioa izan 
behar dute.

Getxok urte 
asko dara-
matza ber-
d i n t a s u n a 
l a n t z e n , 
u d a l a r e n 
beraren eta 
gure herria-
ren proposa-
men eta eki-
men guztien 
z e h a r k a k o 
ekintza izan 
dadin. Ge-
txo errefe-
rentea izan 
da berdinta-
su n-pla n a k 
egiten, indarkeria matxistaren bik-
timei arreta emateko protokoloan, 

hiri debeka-
tuaren mapa 
edo emaku-
m e e n t z a k o 
puntu bel-
tzak lan-
tzen, edo 
emakumeen 
eta gizo-
nen egoera-
ri buruzko 
hainbat sek-
t o r e t a k o 
d i a g n o s t i -
koak egiten, 
neurri ego-
kiak ezarri 
ahal izateko.

Getxok eta 
G e t x o k o 
Euzko Al-
derdi Jeltza-
leak, jakina, 
bat egin dute 
i n d a r k e r i a 

matxisten salaketarekin eta emaku-
meen eta gizonen arteko benetako 

berdintasun eraginkorra lortzeko 
lanean jarraitzeko konpromisoare-
kin. 

Denok gara beharrezkoak gizar-
te aurreratuaren proiektu hone-
tan, errespetua eta berdintasuna, 
mendeko emakumerik ez egotea 
ezinbestekoa baita gizarte edo he-
rri aurreratuaz hitz egiteko. Ezin 
dugu onartu emakumeen aurkako 
indarkeria-gertaerak, ezagutzen 
jarraitzen ditugunak bezalakoak: 
irainak, abusuak, erasoak, seme-
alaben erabilera indarkeria bikario 
izeneko indarkeria hori sortzeko; 
izan ere, Getxon ere badago ema-
kumeen aurkako indarkeria-mota 
hori. 

Denok aldarrikatu behar dugu, 
egunero, baina agian azaroaren 25 
honetan zertxobait ozenago, ema-
kumeenganako indar keriaren aur-
kako jarrera, giza eskubideekiko 
errespetu-kontua baita. Honakoa 
aldarrikatu behar dugu denok:  
GETXON PLANTO!

http://www.elkarrekingetxo.blogspot.com
http://www.elkarrekingetxo.blogspot.com
http://getxo.ehbildu.eus

