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Azaroak 25
>> Abenduak 5

/ Nabarmentzekoak
> Gabonetako argiak abenduaren 2an,
ostegunarekin, piztuko dira (2. or.)
> “Yo, la peor del mundo” ikuskizun musikala,
Muxikebarrin (3. or.)

* 20 ostalaritzaestablezimenduk
GetxoBono berriak dituzte
(4. or.)

> Udalak ostalaritzarako beste ekintza
interesgarri batzuk bultzatuko ditu (4. or.)

Fair Saturday. Azaroaren 27an,
larunbata, 19:30ean, Muxikebarrin,
“Dalecandela: The Soundtrack”
kontzertua, talde batzuren eskutik. 15€.
Kontzertua. Abenduaren 3an, ostirala, 19:00etan,
Muxikebarrin, Benito Lertxundi. 18€.

Iaz baino 95.000€ gehiago eta garrantzi handiagoko proiektuak

Udalak 209.655€ banatuko ditu Gizarte-Kohesioaren arloan
diharduten 58 erakunderen artean
Udalak Gizarte Kohesioaren arloan diharduten 58 gizarte-erakunderen artean 209.655€ banatuko ditu, iaz baino 95.000€
gehiago. Laguntza hauek lehen aldiz, deialdi bakar batean ematen
dira, hau da, Gizarte Zerbitzuek
eta Esku-hartze Komunitarioak
(Boluntariotza, Immigrazioa eta
Kulturartekotasuna
Sustatzea,
Adikzioen Prebentzioa, Hezkuntza, Garapenerako Lankidetza, Berdintasuna, Gazteria eta
Zahartze Aktiboa) osatzen duten
Gizarte-Kohesio arloko dirulaguntzak. “Laguntzak deialdi bakar
batean lehen aldiz biltzea oso urrats
garrantzitsua da arloaren eraketan.
Gainera, ahalegin handia egin dugu
erakundeei zenbateko handiagoa
emateko, oro har aurreko ekitaldian
baino 95.000€ gehiago. Horri esker,
kalitate handiagoko proiektuak diruz lagundu ahal izan dira, eta, aldi
berean, elkarteen sare-lana sustatu

dartzeko dira, bai eta GizarteKohesioaren arloari lotutako
erakundeen sare bat egotea bultzatzeko ere. Bestalde, bigarren
ildoak, 123.945€-rekin, Gizarte-Kohesioaren arloko jarduera-eremuetarako interesgarriak
diren proiektuak babestu eta
sustatu nahi ditu, udalerrian
edo getxotarrentzat garatu nahi
dituztenak.

da, proiektuei ikuspegi intersekzionalagoa txertatu baitiete, ikuspegi
feministarekin, asoziazionismoarekin eta aniztasunen inklusioarekin.
Era honetan, asoziazionismoa ere
bultzatzen dugu, elkarteak indartze-

ko eta mantentzeko ildoa indartuz”,
azaldu du Carmen Díaz Gizarte
Kohesioko zinegotziak.

Erakunde hartzaileak udalerrian
jarduerak egiten dituzte eta/edo
aipatutako eremuren batean getxotarrei zuzenduak, edo zeharka
Berdintasunaren, kulturartekotasunaren, aniztasun funtzionalaren, belaunaldi-aniztasunaren,
aniztasun
afektibo-sexualaren
eta elkartasunaren zeharkako
politiketan.

Lehenengo ildoaren 85.710€-ak
asoziazionismoa sustatu eta in-

Diru-laguntza guztien
https://labur.eus/viCB9

taula:

Argia Ereiten Joserra Onandiarentzat

A-25eko Adierazpen Instituzionala

Amaia Agirre alkateak Argia Ereiten 2021eko Euskara Saria (Ibon Garagarzak egindako eskultura) eman zion Joserra Onandiari aurreko astean Muxikebarrin. Getxotarrari euskara ikastea eta euskaraz bizitzeko duen jarrera
nekaezina aitortzen dio sariak. Agirrek nabarmendu zuen Onandiak aukera
izan zuenean, kontzientzia eta koherentzia-ariketa eginez, lortu zuela euskarak bere bizitzan lekua izatea eta lanean diharduela eskuzabaltasunez,
beste batzuen bizitzan ere lekua egiteko. Onandiak eskerrak eman zizkien,
familiari, Udalari, Egizuri, bere txokoari, Itxarkanturi, Mintzaneti, Berbalagunari eta abarri, aitorpengatik eta euskara ikasteko lagundu izanagatik.

Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna dela eta,
indarkeria bikarioari buruzko Adierazpen Instituzionala onartu du Bozeramaleen Batzordeak aho batez (Elkarrekin Podemos ez zen bileran
izan). Testu osoa: https://labur.eus/1pyR2. Aldi berean, udal batzako
ordezkaritza batek parte hartu zuen iragan ostiralean Udalak Areetako
Geltokia plazan jarritako labirintoaren inaugurazioan. Azaroaren 28ra
arte egongo da bertan. Irtengo zara? lelopean, labirinto horren helburua
da indarkeria matxista desagerrarazteko gizonek duten zereginari buruz interpelatzea.

proiekzioa + solasaldia. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa),
19:00etan, Unai Zaballa eta Pello
Serónen “Yauri Etxalde”-ren emanaldia, euskaraz, eta ondoren solasaldia. Sarrera RKEn eta Muxikebarrin jaso beharreko gonbidapenez.

AZAROAK 25 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa), 19:30ean, Ethan &
Joel Coenen “A propósito de Llewyn
Lewis”. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
Hitzaldia “Komunikazio ez bortitza”,
17:30ean, Faduran, Nerea Mendizabalekin, Sendik antolatuta, Udalaren
laguntzarekin.
AZAROAK 26 OSTIRALA
Antzerkia. “Yo, la peor del mundo”, Vaivén Produccionesen eskutik,
19:00etan, Muxikebarrin. Sarrera:
12€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, Luis
García Berlangaren “Plácido”. 13
urtetik gora. 3,50€.
AZAROAK 27 LARUNBATA
Fair
Saturday.
Kontzertua.
19:30ean, Muxikebarrin, “Dalecandela: The Soundtrack”, talde batzuren eskutik. 15€.
Fair
Saturday.
Kontzertua.
20:00etan, San Nikolas Barikoa parrokian, Andrés Isasi Musika Eskolako
Abesbatza (Getxo) eta Ipar-Alde (Derio)
taldeen emanaldia. Bildutako dirua Vicente Ferrer Fundazioaren alde.
XIII. GetxoBlog. 09:30etik aurrera
BiscayTIKen (Zugatzarte Etorbidea
32). Informazio gehiago eta izena
emateko: https://labur.eus/Aw4cJ
AZAROAK 28 IGANDEA
Zinematxiki. “La patrulla canina: la
película”, 12:00etan, Muxikebarrin.
Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Haur antzerkia. Nacho Vilar Produccionesen “El flautista de Hamelin”,
18:00etan, Muxikebarrin. Familiarentzat. 8€.
Fair
Saturday.
Kontzertua.
20:15ean, Algortako Trinitarioen
parrokian, Zozoak eta Irutasun
abesbatzen emanaldia. Bildutako
dirua SIT-Solidaridad Internacional
Trinitaria elkartearentzat izango da.
Bisita gidatua eta antzeztua.
“Deapie”. Francisca Labroche.
11:30-12:45. Informazioa: Turismo
Bulegoa: 94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus
Landare inbaditzaileak erauzteko
jardunaldia. Portu Zaharreko itsaslabarretan, 09:30-13:30. Topalekua
Portuko aparkalekuan. Antolatzailea:
Lurgaia. Informazioa eta izen-emateak hemen: info@lurgaia.org
AZAROAK 29 ASTELEHENA
Film
labur-dokumentalaren
proiekzioa + solasaldia. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa), 19:00etan,
Unai Zaballa eta Pello Serónen “Yauri
Etxalde”-ren emanaldia, euskaraz,
eta ondoren solasaldia. Sarrera RKEn
eta Muxikebarrin jaso beharreko
gonbidapenez.
Hitzaldia. RKE-Romo Kultur Etxean,
18:00etan Gaia: “Pandemiak historian zehar. Kausak eta ondorioak”,
Karmele Urquijo psikologoarekin.
Antolatzaile: Gizatiar Romo-Areetako
Emakumeen Elkarte Soziokulturala.
Sarrera librea.
AZAROAK 30 ASTEARTEA
Film
labur-dokumentalaren

ABENDUAK 1 ASTEAZKENA
Film
labur-dokumentalaren
proiekzioa + solasaldia. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa),
19:00etan, Unai Zaballa eta Pello
Serónen “Yauri Etxalde”-ren emanaldia, euskaraz, eta ondoren solasaldia. Sarrera RKEn eta Muxikebarrin
jaso beharreko gonbidapenez.
Zine-dokumentala. Romo Kultur
Etxea-RKEn, 19:00etan, “Tigernut,
la patria de las mujeres íntegras”
proiektatuko da, “Beste ahotsak,
beste begiradak” zikloaren barruan
eta, ondoren, solasaldia haren zuzendaria den Antxon Monforterekin.
Sustatzaile: Ongi Etorri Errefuxiatuak.
Liburu-aurkezpena. Villamonteko
Kultur Etxean, 19:00etan, “Potro”,
Diego López egileak aurkeztuta.
Gabonetako sukaldaritza ikastaroa. Aretxondo Kultur Elkartean,
17: 00etatik 19:00etara. Sukaldaria:
Josefina Alonso. Menua zozketatuko
da. Prezioa: 15€ bazkideak/25€ bazkide ez direnak.
ABENDUAK 2 OSTEGUNA
Film
labur-dokumentalaren
proiekzioa + solasaldia. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa),
19:00etan, Unai Zaballa eta Pello
Serónen “Yauri Etxalde”-ren emanaldia, euskaraz, eta ondoren solasaldia. Sarrera RKEn eta Muxikebarrin
jaso beharreko gonbidapenez.
Musika. Bakarka zikloa. RKERomo Kultur Etxean, 19:00etan, La
Basu. 5€.
Zinemabarri. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa), 19:30etan, David Loweryren “A Ghost Story”, jatorrizko
bertsioan azpitituluekin. 12 urtetik
gorakoentzat. 3,50€.
ABENDUAK 3 OSTIRALA
Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, Benito Lertxundi.
18€.
Film
labur-dokumentalaren
proiekzioa + solasaldia. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa),
19:00etan, Unai Zaballa eta Pello Serónen “Yauri Etxalde”-ren
emanaldia, euskaraz, eta ondoren
solasaldia. Sarrera RKEn eta Muxikebarrin jaso beharreko gonbidapenez.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, Louise
Archambaulten “Y llovieron pájaros”.
12 urtetik gorakoentzat. 3,50€.

Gabonetako argiak
abenduaren 2an,
ostegunarekin, piztuko dira
Abenduaren 2an (osteguna), 18:30ean, Algortako
Geltokia plazan, Getxoko
Gabonetako
argiztapena
piztuko da, eta urtarrilaren 6ra bitartean egongo
da piztuta. Han izango
dira Amaia Agirre alkatea,
udaleko alderdi politikoetako kideak eta udalerriko
merkatari eta ostalaritza
elkarteetako ordezkariak,
bestak beste.
Lau urte dira Udalak argiztapen horren kudeaketa
osoa bere gain hartzen duela, eta, eskura dauden ba-

liabideak kontuan hartuz
(234.997,81€, BEZa barne),
komu n it ate - erabi lera ko
udal-espazioak hobetzen
ditu. Aurten, argi-instalazioak Bidezabal kaleraino
zabalduko dira, eta, gainera, Udaletxeko eta San
Nikolas Liburutegiko fatxadak eta kaletik hurbil
dauden beste elementu batzuk ere hartuko dituzte.
Izei argiztatuak ere egongo dira ohiko tokietan:
Bizkaia Zubian eta Santa
Eugenian, eta Gernika eta
Malakate parkeetan.

Alkateak harrera egin dio Gobernuaren
ordezkariari Punta Begoñan
Amaia Agirre alkateak Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkari den Denis Itxasori harrera egin zion asteartean, Punta
Begoñako Galerietara egindako bisitan, eraikina berreskuratzeko
lanen egoera ezagutzeko, horien finantzaketan gobernu zentralak
parte hartzen baitu. Agirrek gogoratu zuenez, “ondasun horietan
esku hartzeko modu ireki, partekatu eta parte-hartzaile baten alde
egiten dugu”. Denis Itxasoren ustez, bestalde, “getxotarrek oso
maite duten eraikin historiko hau berregokitzeak aukera emango
dio erabilera turistiko, kultural eta pedagogikoa emateko”.

ABENDUAK 4 LARUNBATA
Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00h., Mr. Groovy and The
Blue Heads. Sarrera: 10€.
ABENDUAK 5 IGANDEA
Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, Dena Derose Trío.
Sarrera: 12€.
Zinematxiki.
Muxikebarrin,
12:00etan, “Oltxiak”. Euskeraz. Adin
guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 17:00etan, “Oltxiak”. Euskeraz. Adin guztientzat.
Sarrera: 2,50€.
Bisita gidatua eta antzeztua.
“Deapie”. Francisca Labroche.
11:30-12:45h. Informazioa: Turismo
Bulegoa: 94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus

GALDUTAKO OBJEKTUEN BULEGOA
UDALTZAINGOAN
Udaltzaingoak Galdutako Objektuen Bulego bat du, eta
bertan udalerrian aurkitutako objektuak entregatu daitezke,
edo, galduz gero, erreklamatu. Bulego hori Udaltzaingoaren
egoitzan dago
Alango kalea 25, Algorta. Tel.: 94 466 02 00.
Ordutegia: 08:30-14:00 (astelehenetik ostiralera, lanegunetan).

BERRILABURRAK
* XIII. #GetxoBlog topaketa. Larunbatean, hilak 27, 9:45ean, Biscaytik
Fundazioan XIII. #GetxoBlog
topaketa izango da, 2021eko
111 blogari. Lankidetza eta
belaunaldien arteko sareak
eztabaidatuz lelopean. Hiru
eztabaida-mahai, Getxoblog
sarien banaketa (Ur saria
abuztuan hil zen Lucía Martínez Odriozola kazetariarentzat) eta ibilgailu klasikoen
aukeraketa bat izango dira.
Doako izen-ematea: https://
labur.eus/nPRvG. Ekitaldia
streaming bidez emango da
YouTube Live bidez esteka
honetan: https://labur.eus/
GS3tr

* “Beste ahots batzuk, beste begirada
batzuk” RKEn. Romo
Kultur Etxean, abenduaren 1ean, asteazkenean,
19:00etan, Tigernut, la patria de las mujeres íntegras
pelikula proiektatuko da,
Beste ahots batzuk, beste
begirada batzuk dokumentalaren zikloaren barruan,
Ongi Etorri Errefuxiatuak
elkarteak sustatuta, Caóstica, Cim eta Udalaren laguntzarekin. Kontsumo arduratsuari buruz hausnartuko
da Antxon Monforte zuzendariarekin, Llanos Rodríguez Cim Burkinameko kidearekin eta Nebon Babou
Bassono Burkinako aktibistarekin. “Hortxata saltzaile
batek ustelkeria auzi bat argitu dezake? Burkina Fasso
eszenatokian enpresa-ustelkeria protagonista duen
thriller bihurtutako ikerketa
honetan izango gara”.

* Gabonetako azoka
Aspertxu,
solidarioa.

Getxoko gaueko harrapariei buruzko
ikastaro-tailerra
Udaleko Ingurumen Sailak Getxoko gaueko hegazti harrapariei
eta beren elikadurari buruzko ikastaro-tailerra antolatu du larunbat honetarako, azaroak 27, RKE-Romo Kultur Etxean. Fernando Jubetek (ANPA) eta Xabier Buenetxeak (Bolue Ingurumen Ikerketak) emango dute ikastaroa, 10:00etatik 14:00etara.
Udalerrian dauden gaueko harrapari-espezieei buruzko azalpen hitzaldi batekin hasiko da; ondoren, harrapari horien harrapakin nagusiei buruz hitz egingo da, eta azkenik, egagropilen osagaiak, hots, harrapariek digeritu ezin dituztenez, ahotik
botatzen dituzten ile eta hezurtxoz osatutako bolak (argazkian)
aztertzeko tailer praktikoa egingo da. Getxon eta inguruan kanpatzen duten hontzen egagropilak dira eta horien bidez, haien
dieta ezagutu daiteke. Derrigorrezkoa da izena ematea: boluenatura@gmail.com (eskaria handia bada, talde berri bat irekiko
da arratsaldean, 16:00etatik 20:00etara).

Asperger eta T.E.Ako trastornoa duten pertsonen elkartea, Gabonetako azoka
solidario baterako artikuluak biltzen ari da. Azoka
abenduaren 11n eta 18an
egingo da, Areetako eta Algortako Geltokia plazetan,
hurrenez hurren, 10:00etatik 15:00etara. Horretarako,
ostiral honetara arte (hilak
26), haurrentzako arropa,
jostailuak, jolasak eta egoera onean dauden liburuak
eman daitezke Zubiko Enparantzaren egoitzan (1 eta
3), 8:00etatik 20:00etara,
edo postaz bidali. Diru-bilketa espektro autistaren,
Aspergerren
nahasmenduak dituzten pertsonen
eta haien familien bizi-kalitatearen aldeko borrokara
bideratuko da.

“Yo, la peor del mundo” ikuskizun musikala,
Muxikebarrin
Vaivén Producciones taldea Muxikebarrin izango da ostiral honetan,
azaroak 26, 19:00etan, Yo, la peor del
mundo ikuskizun musikala eskaintzeko. Antzezlan honek aske izateko denei aurre egiten dien emakume baten istorioa kontatzen digu,
sor Juana Inés de la Cruzena. Horrek Inperio dekadente bateko Mexikoko gorte koloniala sorgintzen
du. Boteretsuen maitale eta Urrezko Mendeko musa izan zena, Elizaren biktima bihurtu zen, izaera
menderatu ezina mantendu zuen
eta. Muntaiak 12 €-ko prezioa du,
eta bere garaian jenio bat izan zen
eta gurean oraindik ere harritzen
gaituen emakume bat erakusten
du, konpainiak berak dioenez.

Hezetasun
auzoko kultur
astea
Azaroaren 26tik 28ra, Hezetasunean
Aste Kulturala ospatuko da, Arene
kaleko karpan egingo diren ekitaldiekin eta sarrera doakoa izango
da edukiera bete arte. Ostiralean,
azaroak 27, 17:00etan, Oliver Magoa
arituko da eta 22:00etan Taberna
Ibiltaria. Larunbatean, azaroak 27,
11:00etan, marrazki lehiaketako sariak banatuko dira eta bertsolariak
egongo dira; arratsaldean, pailazoak,
eta gauean, Mikel Bizarren kontzertua. Igandean, azaroak 28, bi kontzertu: 12:30ean, Sorotan zoro (Sorotan Beleren omenez), eta 18:00etan,
The White Room band. Informazioa: https://labur.eus/NGBd4

“Hamelingo txirularia” ipuin
“Yauri Etxalde” dokumental
klasikoan inspiratutako musikala laburraren proiekzioa Muxikebarrin
Muxikebarrin El lautista de Hamelin musikala eskainiko du familientzako Nacho Vilar Producciones taldeak igande honetan,
azaroak 28, 18:00etan.
Grimm anaien ipuina oinarri hartuta, musikal honek arratoiek inbaditutako herri baten istorioa kontatzen
du, zeinekin txirulari xelebre batek
baino ez duen amaituko urrezko

ehun txanponeko sari baten truke.
Alkateak ordaintzeari uko egiten
dionean, txirulariak mendeku gisa
Hamelingo haurrak desagerrarazten ditu. Amaiera zoriontsua bakarrik da posible herria alkatearen
gehiegikerien aurrean oldartzen denean eta bere hitza betetzera behartzen duenean. Musikalak 8 €-ko prezioa du eta hainbat sari jaso ditu.

Azaroaren 29tik abenduaren 3ra bitartean, Muxikebarrik Unai Zaballak eta Pello Serónek zuzendutako
Yauri Etxalde ilm labur-dokumentalaren proiekzioa eskainiko du.
Yauri Etxalde Getxon geratzen den
ganadua duen azken etxaldeetako
bat da. Bertan bizi da Juan Antonio
Zabala, baserritar erretiratua, eta berarekin batera Beñat Bilbao gazte ge-

txoztarra hasi da lanean. Tradizioari
eutsi nahi dio, baina baita baserrian
XXI. mendeko aurrerapenak sartu
ere.
Proiekzioak 19:00etan izango dira
(abenduaren 3an, 18:00etan), euskaraz, eta amaieran zuzendariek
emango duten hitzaldiarekin osatuko da. Gainera, abenduaren 3an,
protagonistek parte hartuko dute.

Uribe Kosta Bertsolari
Gazteen BBK Sariketaren
finalean

Masterclass Elena
Escalza biolontxelojotzailearekin Areetan

Uribe Kosta eta Lea Artibai eskualdeetako taldeek jokatuko dute Bertsolari Gazteen XXIX.
Sariketaren inala azaroaren 29an, astelehenean, Bilboko BBK-Salan.
Sariketa pasa den urriaren 8an hasi zen eta lau
kanporaketa eta bi inalaurreko izan dira. Bertsolari getxotarrek osatzen duten Uribe Kosta
taldeak pasa den azaroaren 15ean lortu zuen
txartela, Abadiñon izandako inalaurrekoa Uribe Butroe taldeari irabazi ondoren.
Uribe Kostako bertsolariak hurrengoak dira:
18 urtera arteko taldekoak June Diaz, Maialen
Lago eta Peio Lago, eta 19 eta 25 urte bitartekoak
Mikel Arrate, Oihan Diaz eta Peru Irastorza.
Finala, 18:00etan hasiko da, doako sarrerarekin, baina gonbidapenak aurrez hartu beharko
dira https://labur.eus/Qp2XX loturan.

Azaroaren 30ean, asteartean, 19:00etan, Muxikebarriko Areeta aretoan,
Elena Escalza biolontxelo-jotzaile
bilbotarrak
masterclass bat eskainiko die Musika Eskolako
Andrés Isasi hari-orkestra osatzen duten ikasleei.
Saioa taldearen asteroko
entseguan egingo da.
Gaur egun, Musikeneko (Euskal Herriko Goi
Mailako Musika Ikastegia) Harizko laukotea eta
Orkestra-errepertorioa ikasgaietako irakaslea da
Escalza, eta lan akademiko hori interpretazioarekin uztartzen du, Cuarteto del Pino, Schubert
hari-laukote eta ProArte laukotean arituta.

Udalak ostalaritzarako beste ekintza interesgarri Kontrataziorako
laguntzak
batzuk bultzatuko ditu
Getxolan-Sustapen Ekonomikorako Arloak, Ostalaritzako Mahaiak
egindako eskaerei erantzunez,
udalerrian sektore horrentzat interesgarriak diren hainbat ekintza
jarriko ditu abian laster.
Horrela, ostalaritzaren eskaintza
eta eskaria aztertuko da, aurrez
aurreko eta online inkesten bidez; erraztuko da berritzea ostalaritza-establezimenduetan
herritarrentzat beharrezkoa den
informazio-kartela pertsonalizatua eta Sektoreko Google posizionamenduaren hobekuntza
landuko da (proiektu hau lehenetsi da Getxo Ekinez programan,
COVID-19ak sorturiko ondorio
sozio-ekonomikoei aurre egiteko). Horretarako, Udalak kontratatutako langileek ostalari-

tza-establezimenduak bisitatuko
dituzte laster, horiek gauzatzeko
behar den informazioa biltzeko.
Gainera, Gabonei begira, azaroaren 25ean (taberna eta kafetegietarako) eta 29an (jatetxeetarako)

Erakarri, ideldu eta maximizatu zure
lokaleko arreta zerbitzua eta erakargarritasuna izeneko tailerra izango
da, 17:00etatik 19:00etara, Getxo
Elkartegian. Informazioa: 94 466
01 40 / getxopro@getxo.eus

Getxoko XXXI.
Erakusleiho
Lehiaketa
Getxoko XXXI. Erakusleiho Lehiaketa, Getxo Enpresa elkarteak
Udalaren eta Kutxabanken babesarekin gabonetan antolatzen duen
ekimena, abian da honez gero.
Aurten, epea itxita dagoen arren,
publikoak izena eman ahal izan
du lehiaketan parte hartzen duen
negozio bati laguntzeko, bere ideiekin edo erakusleiho isikoa diseinatzen edo muntatzen laguntzeko,
hain zuzen ere.
Urtero, 150 establezimendu inguruk ematen dute izena lehiaketan,
eta erakusleiho isiko onenei emandako sariak jasotzeko aukera izaten dute, hau da, establezimenduko
elementuak kanpotik ikusteko aukera ematen duten erakusleihoak,
produktuak erakusteko gune bat
izan edo ez; erakusleiho birtual
onenak ere saritzen dira, enpresaren web-orria eta/edo sare sozialetako proila edo proilak barne.
Epaimahai profesional batek baloratuko ditu aurkeztutako hautagaitzak eta emango diren sariak
zehaztuko ditu.

Ostalaritzako 20 establezimenduk GetxoBonoak
dituzte
Ostegun honetatik, azaroaren 25etik, udalerriko 20 ostalaritza-establezimenduk GetxoBono berriak dituzte. Bigarren sorta horretan, bonu horiek
salmentaren unean bertan kontsumitu beharko dira, eta ezin izango dira
zatitu. Bi bonu mota daude salgai: 20€ (30€ko balioa du)) eta 10€ (15€ko
balioa du)). Hauek dira sorta berri honi atxikitako establezimenduak: Algortan, Migaea, Urruti-Etxe, La Ola, Txinuk, Nikkou Sushi, Pipers Irish Pub,
Zodiakos, Etxeandia Garagardotegia, Mamarro eta Batzoki Taberna; Andra
Marin Malakate taberna eta Areetan Gato Pardo, Heidelberg, Hanoi, La
Tagliatella, Itzuli Norte, Annapurna, Glass, Beasko Jatetxea-Batzoki Ondarreta eta Pablo Urzay.

Gehienez 73 langabe kontratatu ahal izango dira Lanbidek
Udalari emandako 632.966 €-ko
diru-laguntzari esker, enplegua
sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen 2021eko deialdiaren barruan. Lanbiden izena
emanda dauden 34 pertsonen
kontratazioa kudeatzen ari da
(403.417€) eta aurreikusita dago
39 diru-laguntza inguru ematea
Getxoko enpresei helburu bererako (229.548€). Deialdia BAOn
argitaratu ondoren egin ahal
izango dituzte enpresek eskabideak. Informazio gehiago:
https://getxo.eus/es/getxolan
loturan aurki daiteke.

Getxok bat egin
du “Euskadiko
FamiliaTurismoko
Klub”-arekin
Getxok bat egin du BasquetourTurismoaren Euskal Agentziak
sustatutako Euskadiko FamiliaTurismoko Klub-arekin, gure
udalerria erreferentziazko helmuga bihurtzeko helburuaz.
Azaroaren 26ra arte, turismofamiliar@getxo.eus helbidean,
eman dezakete izena klub horretan parte hartzeko doako
aholkularitza eta laguntza jaso
nahi duten udalerriko establezimenduek. Irekita dago ostatuentzat, jatetxe-arloko enpresentzat, turismo-zerbitzuetako
enpresentzat (aisia, turismo-jarduerak), garraio-enpresentzat,
museoentzat eta interpretaziozentroentzat.
Euskadiko Familia-Turismoko Kluba osatzen dute Euskadi oporretarako aukeratzen duten haurren familien beharrak asetzera
bideratutako beharrezko baldintzak betetzen direla bermatzen duten enpresek (gaur egun
aisialdiko turismoaren % 11).

KIROLAK

Inskripzioak Itziar López de Uralde
Memorialean

XX. Eduardo Erecacho Memoriala,
Abran

Abenduaren 12ra arte egongo da zabalik XXXVII. Itziar López
de Uralde Oroimenezko lasterketan izena emateko epea. Abenduaren 19an egingo da lasterketa. Getxo Atletismo Klubak Getxo Kirolak-en laguntzarekin antolatutako ohiko herri-lasterketa
11:00etan abiatuko da Fadura kiroldegitik eta hango atletismoko
pistan izango da helmuga. Lasterketa nagusi hori hasi aurretik,
10:30ean, haurrentzako eta familientzako testigantza-proba egingo da.
Inskripzioak klubeko webgunean: www.getxoatletismo.eus.

Bela arinaren modalitateko 60 belaontzi inguruk parte hartuko
dute asteburu honetan, azaroaren 27an eta 28an, 12:00etan eta
11:00etan, hurrenez hurren, XX. Eduardo Erecacho Oroimenezko
estropadan. Real Club Marítimo del Abra-R.S.C. itsas elkarteak
antolatutako estropada da.
Txapelketa horrek bi urte daramatza irabazlerik gabe (2019an
haizeak lagundu ez zuelako eta 2020an pandemiagatik), eta egun
bakoitzean, bai larunbatean bai igandean, hiru ibilbide programatuta daude.

Getxotik Mundura
Mundutik Getxora
XXIV. Topaketak
XXIV Encuentros
2021ko azaroaren 28an
Muxikebarrin
28 de noviembre en
Muxikebarri

Antolatzailea: Organiza

Ejemplar gratuito

Zenbaki Berezia
Número Especial
www.getxo.eus

Azaroa
Noviembre

2021

25 AÑOS Y MÁS DE SOLIDARIDAD
Os presentamos la XXIV Edición del Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
Este año hemos diseñado una jornada muy especial para el 28 de noviembre con
el objetivo de homenajear a 8 ONGD del municipio: Ayuda MAS, Ecca Romo,
Entreamigos – Lagun Artean, Getxo Pro-Sahara ATFAL, Grupo de Misiones de San
Martín de Tours, ICLI, Perualde – Pertsonalde y Zabalketa que han cumplido su 25
aniversario trabajando en el ámbito de la cooperación de manera ininterrumpida,
trayéndonos la realidad de la cooperación al ámbito municipal, e interviniendo
desde lo local sobre problemáticas globales como son la salud mental, el apoyo
a la población refugiada, el empoderamiento de las mujeres o el desarrollo de
proyectos de educación en países como Sahara occidental, Perú, Guatemala, RD
Congo, Nigeria o Filipinas por destacar algunos de ellos. Para reconocer el trabajo
desarrollado hemos programado una jornada que constará de un coloquio en torno a los retos que tiene la cooperación, en el que contaremos con la participación
de Paul Ortega, Director de la Agencia Vasca de Cooperación; Natxo Rodriguez,
Director de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Bizkaia, y Ernesto
Sainz, Presidente de Euskal Fondoa, y que finalizará con la entrega de los molinos de Aixerrota a las entidades homenajeadas.
Noviembre va a ser un mes de importantes reflexiones en torno a los retos de
la cooperación. El viernes 19 de noviembre hemos organizado la sexta edición
de los European Days of Local Solidarity, que de la mano de la Agencia Vasca de Cooperación, Euskal Fondoa y PLATFORMA, la red de ciudades y regiones
europeas que participan en la educación global y la cooperación internacional
apoyada por la Comisión europea, donde hemos puesto la mirada en un debate
que aborda de manera conjunta los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Políticas Vascas y el desarrollo de la Agenda 2030. Cabe destacar la diversidad y la
transversalidad del enfoque escogido para este año, que nos ha permitido contar
con la presencia de cuatro Departamentos del Gobierno Vasco, así como con la
participación de representantes de las Diputaciones Forales y de tres municipios
vascos, Bilbao, Ordizia y Portugalete.
Os animamos a participar, entre el 22 y el 28 de noviembre de la iniciativa Getxo se despierta con café y cacao de Comercio Justo, de la mano de bares,
cafeterías y restaurantes de nuestro municipio, que finaliza con una degustación
de chocolate de Comercio Justo on-line el día 29. En diciembre os invitamos a
acercaros al Rastrillo Solidario que se va a organizar entre los días 13 al 19 en
San Martin de Tours.
Para completar este programa se han organizado tres exposiciones “Tierra y
Gentes de Kansenia: Educando en Igualdad”, “El Sáhara Occidental no es
país para periodistas”, “Unite 4 Heritage” que se podrán ver en distintos espacios del municipio.
Desde estas líneas, os animo a compartir todo lo que la programación de esta
XXIV Edición nos ofrece y a conocer el maravilloso trabajo de todas las personas
que se comprometen con el objetivo de avanzar hacia un mundo mejor para todas las personas. ¡Os esperamos!

25 URTE ETA GEHIAGO ELKARTASUNEAN
Getxotik Mundura-Mundutik Getxora jardunaldiaren XXIV. edizioa aurkezten dizuegu. Aurten, azaroaren 28an, jardunaldi berezia diseinatu dugu udalerriko 8
GGKE omentze aldera: Ayuda MAS, Ecca Romo, Entreamigos–Lagun Artean, Getxo
Pro-Sahara ATFAL, Grupo de Misiones de San Martín de Tours, ICLI, Perualde – Pertsonalde eta Zabalketa. GGKE horiek beren 25. urteurrena bete dute lankidetzaren
esparruan etengabe lan egiten, lankidetzaren errealitatea udal-eremura eramanez, eta
tokiko esparrutik arazo globaletan esku hartuz. Honako hauek dira GGKE horien lan-eremuetako batzuk: adimen-osasuna, errefuxiatuekiko laguntza, emakumeen ahalduntzea
edo hezkuntza-proiektuak garatzea zenbait herrialdetan, hala nola Mendebaldeko Saharan, Perun, Guatemalan, Kongoko Errepublika Demokratikoan, Nigerian edo Filipinetan,
herrialde horietako batzuk aipatzearren. Egindako lana aintzateste aldera, lankidetzak
dituen erronkei buruzko solasaldi bat antolatu dugu. Solasaldi horretan parte hartuko
dute Paul Ortega Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak, Natxo Rodriguez
Bizkaiko Foru Aldundiko Lankidetza eta Aniztasun zuzendariak eta Ernesto Sainz Euskal Fondoko lehendakariak. Solasaldiaren amaieran, Aixerrotako errotak emango zaizkie
omendutako erakundeei.
Azaroa lankidetzaren erronkei buruzko hausnarketa garrantzitsuen hilabetea izango da.
Azaroaren 19an, ostirala, European Days of Local Solidarity izeneko jardunaldien
seigarren edizioa antolatu dugu, Lankidetzaren Euskal Agentziaren, Euskal Fondoaren eta
PLATFORMAren, Europako Batzordeak lagundutako hezkuntza globalean eta nazioarteko lankidetzan parte hartzen duten Europako hirien eta eskualdeen sarearen eskutik.
Horri dagokionez, Euskal Politiken Garapen Iraunkorrerako Helburuak eta 2030 Agenda
elkarrekin lantzen dituen eztabaida hartu ditugu xedeko gaitzat. Aipatzekoa da urte honetarako hautatu den ikuspegiaren aniztasuna eta zeharkakotasuna. Horri esker, Eusko
Jaurlaritzako lau sailek parte hartu dute, bai eta foru aldundietako eta EAEko hiru udalerritako (Bilbo, Ordizia eta Portugalete) ordezkariek ere.
Azaroaren 22tik 28ra bitartean, Getxo Bidezko Merkataritzako kafe eta kakaorekin esnatzen da deritzon ekimenean parte hartzera animatzen zaituztegu, gure herriko taberna, kafetegi eta jatetxeen eskutik; ekimen horri amaiera emateko, Bidezko
Merkataritza online bidezko txokolate dastaketa egingo da hilaren 29an. Abenduaren
13tik 19ra Tourseko San Martinen antolatuko den Elkartasun Azoka txikira hurbiltzeko
gonbitea luzatzen dizuegu.
Programa osatzeko, hiru erakusketa antolatu dira: Kanseniako lurra eta jendea:
berdintasunean hezitzen, Mendebaldeko Sahara ez da kazetarientzako herrialdea eta Unite 4 Heritage.
Hemendik animatzen zaituztet XXIV. edizio honetako programazioak eskaintzen digun
guztia partekatzera eta pertsona guztientzako mundu hobe baterantz aurrera egiteko
konpromisoa hartzen duten pertsona guztion lan zoragarria ezagutzera. Zain gaituzu!

Carmen Díaz Pérez
Gizarte Kohesioko zinegotzia / Concejala de Cohesión Social

JARDUERAK: MUXIKABARRI / ACTIVIDADES: MUXIKEBARRI
Igandea
Domingo

28an
28 Azaroaren
28 de noviembre
mbre
Azaroa / Novie

12:00etan
12:00 h.

Ekitaldia: 25 urte eta gehiago Elkartasunean
Evento: 25 años y más de Solidaridad.
Edukiera mugatua.
Aforo restringido.

Beste jarduerak
Otras actividades
9:45 - 13:00

European Days of Local Solidarity
GIHak euskal politika publikoetan
Los ODS en la políticas públicas vascas

19
Azaroa /Noviembre

Muxikebarri
Horario de bares/restaurantes

22 28
Azaro

oviembre

a /Nov

Azaroa /N

iembre

Getxo Bidezko Merkataritzako kafe
eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café y
cacao de Comercio Justo
Areeta - Romo - Algorta

Getxo Bidezko Merkataritzako
kafe eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café
y cacao de Comercio Justo
AJURIA TABERNA

BAR LA DEHESA

BAR GEILLE

BAR ODEI

BASTER TABERNA

BAR YANIK

BATZOKI TABERNA
ALGORTA

BIKALE

BIKAIN JATETXEA
CAFÉ LA PLAZA
CAFÉ TANGORA

19:00. Gratuita / Dohainik

Bidezko merkataritzako txokolatearen
dastaketa birtuala
Cata virtual de chocolate de
comercio justo

29
Azaroa /

Noviembr

e

On-line: Zoom

CAFETERÍA CACHABITE
ETXETXU BERRIA
GETXO ZAHARRA ZATZOKI
(ANDRA MARI)
HOTEL ARTAZA
LA TXOKO

Arrastelu Solidarioa

NIKKOU

Rastrillo Solidario

SALEM CAFÉ

13 19
Abend

e

Diciembr
endua /

ua / D

Ab

iciemb

re

10:30 – 14:00 / 17:00 – 20:00
Domingo 10:30-14:00an

Arrastelu Solidarioa
Rastrillo Solidario
San Martin de Tourseko Elizako behekoa
En los bajos de la Iglesia San Martin de Tours

SANIKO JATETXEA

CAFÉ NOVELTY
CAFETERÍA AREMUNA
EL ATRIO
EL BAR DE RAFA, P.S.E.-EE
GUREA
JAI ALAI
KAFETEGIA ROMO KULTUR
ETXEA (RKE)
LA KAZUELA
LA MONA
NEW PREMIERK
PIANAMUL

VILLAMONTE TABERNA

RESTAURANTE BAR
IZARRA

AMAYA

RESTAURANTE PABLO
URZAY

BAR C 54
BAR EDERRA

RESTAURANTE
PULCINELLA

BAR ELIZALDE

TABERNA GOBELA

Erakusketak
Exposiciones

4 22

Abendua

e

/ Diciembr

Abend

ua / D

iciemb

re

8:00-21:30

Unite 4 Heritage
Gobela Kiroldegia
Polideportivo Gobela
11:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

25 18
Diciembre

Abendua /

Azaroa /Noviembre

Kanseniako lurra eta jendea:
berdintasunean hezitzen
Tierra y Gentes de Kansenia:
educando en igualdad
San Martin de Tourseko Elizako behekoa
En los bajos de la Iglesia San Martin de Tours
8:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

22 2

Diciembre

Abendua /

Azaroa /Noviembre

Mendebaldeko SAHARA
ez da kazetarientzako
herrialdea
El Sahara Occidental no
es país para periodistas
Algortako Merkatu Plazan
Plaza del Mercado de Algorta

22 17
oviembre

Azaroa /N

Abend

ua / D

iciemb

re

Denden ordutegia
horario comercial

Leihoak Lankidetzara
Ventanas a la cooperación
Getxoko dendetan
En las tiendas de Getxo

Lankidetzako proiektuen argazki
erakusketa SolidaridUPeko dendetan
Exposición de fotos de proyectos
Cooperación en comercios de SolidaridUP
AZAROAREN 22TIK ABENDUAREN 17RA GETXON
DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE EN GETXO
1. ATELIER CONFECCIÓN:
Santa Ana 6
2. BORDADOS AINGARA:
Caja de Ahorros 18
3. CARNICERÍA MONEDERO:
Gobela 22
4. CICLOS OLABARRIETA:
Errekagane, 16B
5. COLORES:
Particular Club
6. COSMO:
Andres Larrazabal 5

7. KISER: Mayor 16
8. LA KAZUELA:
Mayor 17
9. LIBRERÍA TROA:
Las Mercedes 20
10. PESCADERÍA IBAIGANE:
Ibaigane 4
11. PESCADERÍA MARISOL:
Santa Ana 6
12. PELUQUERÍA BELÉN
VALENCIA:

Avenida Los Chopos 35

Zure laguntzarekin zuk
ere posible egiten duzu.

Con tu colaboración tú
también lo haces posible.

