
Getxoarte 2021. Hilaren 9tik aurrera, 
erakusketa Algortako merkatuan, 
tailerrak, proiekzioak, arte jardunaldiak…

Kontzertua. Hilaren 12an, igandea, 19:00etan, 
Muxikebarrin, Wim Mertens Trío. 24€.
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Romon eta Areetan lurpeko aparkalekuak egiteko konpromisoa 
hartu du udal Gobernuak

EAJ/PNV eta PSE-EEren aldeko 
botoekin, eta PP, EH-Bildu eta El-
karrekin Podemosen abstentzioe-
kin, 1.800.000 euroko kreditu gehi-
garria onartu zen azaroko ohiko 
osoko bilkuran, Areetako Geltokia 
plaza birmoldatzeko eta Mayor 
kaleko zati bat oinezkoentzako 
bihurtzeko (Santa Ana etorbidea 
eta plazaren artean). 

EAJ/PNV eta PSE-EE alderdiek 
gogoratu zuten Areetako Geltokia 
plaza herritarrek hartutako aukera 
batez birmoldatuko dela, parte-har-
tze prozesu zabal bat egin ostean. 
Bestalde, Mayor kalea berritu eta 
zati batean oinezkoentzako bihur-
tuko da; bidegorri zati berri bat 
egingo da kale horretan, Negubi-
deko bidegorriarekin lotuko duena, 
eta hiriguneak berreskuratuko dira, 
hiritarrak ingurune bizigarriago, 
atseginago eta osasungarriago ba-
tean bizi daitezen. Ignacio Uriarte 
Ogasuneko zinegotziaren esane-
tan, “Areetako erdigunean berdeguneak 
irabaziko ditugu eta pertsonak oinez 
ibiltzeko espazioak handituko dira. Be-
raz, lur gaineko aparkaleku batzuei uko 
egin beharko zaie. Udal Gobernuaren 
konpromisoa da lurpeko aparkalekuak 
egitea, bai egoiliarrentzat, bai txanda-
kakoak, Romon eta Areetan. Eta horiek 
izango dira Getxoko hiri-mugikortasun 
jasangarria hobetzeko prozesuan eman 
beharreko hurrengo urratsak”.

Janire Ocio Azpiegitura, Obra eta 
Zerbitzuetako zinegotziak aurre-
ratu zuen honako jarduera hauek 
egingo direla: bizikleta-mugikorta-
sun bereizia; zamalanak dituzten 
jarduerei arreta jartzea; irisgarri-
tasuna hobetzea, kalean dauden 
desnibelak kenduta eta espazio 
guztia mailarik gabe utzita; gaur 
egun dauden edukiontzien guneak 

zati batean lurperatzea; altzari iris-
garriak ipiniko dira, estalitako ere-
muak eta jolas-eremu handiagoak 
atonduko dira. Kentzen diren apar-
kaleku-partzelei dagokienez, ingu-
ruko bideren bat berrantolatzeko 
lanean ari da Udala, 20 plaza ingu-
ru berreskuratzeko asmoz.

PP, EH-Bildu eta Elkarrekin Pode-
mos alderdien ustez: “plaza birmolda-
tzeko egindako prozesu parte-hartzailea 
aitzakia bat izan da, udal gobernuak 
lehendik zuen eta aurrekontua inkatuta 
zuen proiektu zehatz bati zuzendutako 
prozesu bat izan da”. Mayor kalearen 

zati bat oinezkoentzat bihurtzea-
ri dagokionez, PPk adierazi zuen, 
besteak beste, ezkutatu egiten dela 
100 aparkaleku kenduko direla; EH-
Bilduk, aldiz, bere zalantzak azaldu 
zituen ez dakielako “proiektuak bizi-
kleta eta oinezkoa benetan lehen mailan 
jarriko dituen ala ez”, alderdi horrek 
aldarrikatzen duen bezala. Elkarre-
kin Podemos jarduera berde baten 
alde agertu zen, baina bulebarra iza-
tea nahi du kale osoan.

TAOren behin betiko ordenantza
SER-TAOren ordenantzaren alda-
keta behin betiko onartzeari oniri-

Geltokia plaza birmoldatzeko eta Areetako Mayor kaleko zati bat erdi-oinezkoentzako bihurtzeko 1.800.000 €-ko kreditu 
gehigarria onartu da

tzia eman zitzaion, eta aurkeztuta-
ko bi alegazio bakarrak ezetsi ziren, 
biak zentzu berean:  Algortako Vi-
llaondoeta kaleko atarietako bat 
zerbitzuaren eremu arautuan sar-
tzea egoiliarraren txartela eskuratu 
ahal izateko. Gobernuak adierazi 
zuen eremu berri bakoitzean ata-
riak sartzeko ezarritako irizpidea 
dela atariaren sarbidea erregulatu-
tako eremuaren aurrealdetik izatea, 
eta atari horrek ez du baldintza tek-
niko hori betetzen.
Ordenantza Bizkaiko Aldizkari 
Oizialean eta udaleko webgunean 
argitaratuko da.

* Jardueren eskaintza 
zabala Euskararen 
Eguna ospatzeko 

(5. or.)

Migraziorako Euskal Itun Soziala
Alderdi politiko guztietako ordezkariek, PPkoek izan 
ezik, eta Amaia Agirre alkatea buru zela, argazki bat 
atera zuten udaletxeko barruko eskaileretan, udalba-
tza hasi aurretik, Migraziorako Euskal Itun Sozialari 
atxikitu diren udalbatza guztien argazkiekin mural 
bat egin ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako sailak egindako eska-
riari jarraituz. Murala Udalekin egingo den ekitaldi 
batean erakutsiko da datorren abenduaren 18an, hain 
zuzen ere, Migratzaileen Nazioarteko Egunean.



ABENDUAK 2 OSTEGUNA

Film labur-dokumentalaren 
proiekzioa + solasaldia. Muxike-
barrin (Arrigunaga aretoa), 19:00h., 
Unai Zaballa eta Pello Serónen “Yauri 
Etxalde”-ren emanaldia, euskaraz, 
eta ondoren solasaldia. Sarrera RKEn 
eta Muxikebarrin jaso beharreko gon-
bidapenez.

Musika. Bakarka zikloa. RKE-Romo 
Kultur Etxean, 19:00h., La Basu. 5€.

Zinemabarri. Muxikebarrin (Arri-
gunaga aretoa), 19:30h., David Lo-
weryren “A Ghost Story”, jatorrizko 
bertsioan azpitituluekin. 12 urtetik 
gorakoentzat. 3,50€.

ABENDUAK 3 OSTIRALA

Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), 19:00h., Benito Lertxundi. 
18€.

Film labur-dokumentalaren 
proiekzioa + solasaldia. Muxike-
barrin (Arrigunaga aretoa), 19:00h., 
Unai Zaballa eta Pello Serónen “Yauri 
Etxalde”-ren emanaldia, euskaraz, 
eta ondoren solasaldia. Sarrera RKEn 
eta Muxikebarrin jaso beharreko gon-
bidapenez.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Louise 
Archambaulten “Y llovieron pájaros”. 
12 urtetik gorakoentzat. 3,50€.

ABENDUAK 4 LARUNBATA

Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), 19:00h., Mr. Groovy and The 
Blue Heads. 10€. 

Kontzertua. 19:45ean, Algortako 
San Nicolas Barikoa parrokian. Pedro 
Guallar (organoa). Antolatzaile: Mer-
klin Organoaren Lagunen Elkartea.

Ingurumen aretoa. Jarduerak egu-
nero, asteazkenera arte, hilak 8. 
Informazioa eta aurretiazko eta nahi-
taezko izenematea: www.ingurume-
naretoagetxo.eus 

ABENDUAK 5 IGANDEA

Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), 19:00h., Dena Derose Trío. 
Sarrera: 12€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 12:00h., 
“Oltxiak”. Euskeraz. Adin guztientzat. 
2,50€.

Haur zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00h., “Oltxiak”. 
Euskeraz. Adin guztientzat. 2,50€.

Bisita gidatua eta antzeztua. “Dea-
pie”. Francisca Labroche. 11:30-
12:45h. Informazioa: Turismo Bule-
goa: 94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus

ABENDUAK 9 OSTEGUNA

Getxoarte 2021. Erakusketa. Algor-
tako Merkatuan, abenduaren 30era 
arte, “Artista bat auzoan”: Juan de la 
Rica, Olatz Otalora, Igor Sarralde, Esti 
Amo, Marta Iraurgi, Eriz Moreno eta 
Albar Cirarda. Azokaren merkataritza-
ordutegian.

Kontzertua. Bakarka zikloa. Romo 
Kultur Etxean, 19:00h., Sara Zozaya. 
5€.

Zinemabarri. Muxikebarrin (Arri-
gunaga aretoa), 19:30h., François 
Ozonen “Verano del 85”, jatorrizko 
bertsioan azpitituluekin. 12 urtetik 
gorakoentzat. 3,50€.

ABENDUAK 10 OSTIRALA

Getxoarte 2021. Arte Jardunaldiak. 
Erakusketa: “Me cabezo Me cuello 
Te ombligo”, Romo Kultur Etxean 
abenduaren 30era arte. Proiekzioa, 
Romo Kultur Etxean, 19:00h., Izaro 
Ieregiren “Mugardiak lugorrian”. Adin 
guztientzat. 

Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), 19:00h., Josu de Solaun eta 
Jesús Reinare. 6€.

Kontularien Kluba. Villamonteko 
Kultur Aretoan, 19:00h., gaztelaniaz. 

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Percy 
Adlonen “Bagdad Café”, jatorrizko 
bertsioan azpitituluekin. Adin guz-
tientzat. 3,50€.

ABENDUAK 11 LARUNBATA

Getxoarte 2021. Arte Jardunal-
diak. Erakusketa: “Me cabezo Me 
cuello Te ombligo”, Romo Kultur 
Etxean abenduaren 30era arte. Tai-
lerra: Horma-pintura Goraren esku-
tik, Biotz Alai plazan, 11:30-13:30h. 
6-10 urte, elebitan. 12 leku. Tailerra: 
“Behin eta berriro”–Estampación 
con gelatina, Mertxe Perizekin. Biotz 
Alai plazan, 11:30-13:30h. 7-11 
urte, gaztelaniaz. 10 leku. Tailerra: 
Hirigunean esku hartzeko gerrillako 
serigrafia, Hibernandoren eskutik. Bi 
egunez Romo Kultur Etxean, 16:00-
18:00h. 15 urtetik gorakoentzat, 
gaztelaniaz. 10 toki. Tailerretan ize-
na emateko: getxoarte@getxo.eus 
Aurkezpena: “Arnasa” dantza inklu-
siboko proiektua +  Topaketa Natalia 
Monge dantzari eta koreografoare-
kin. Romo Kultur Etxean, 19:00h., 
gaztelaniaz. 

Dantza plaza. Biotz Alai plazan, 
19:00etan, herri-erromeria Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta 
Zasi Eskola bertoko taldeekin, eta 
parte-hartze irekia. Sarrera doan 
(edukiera bete arte).

Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), 19:00h., Los Brazos. 8€. 

Aspertxu Azoka txiki solidarioa. 
Areetako Geltokia plazan, 10:00-
15:00h.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30h. Aztarnen bila (6 ur-
tetik aurrera). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

ABENDUAK 12 IGANDEA

Getxoarte 2021. Arte Jardunal-
diak. Erakusketa: “Me cabezo Me 
cuello Te ombligo”, Romo Kultur 
Etxean abenduaren 30era arte. Tai-
lerra: Horma-pintura Goraren es-
kutik, Santa Eugenia plazan, 11:30-
13:30h. 11-17 urte, elebitan. 12 leku. 
Tailerra: Hirigunean esku hartzeko 
gerrillako serigrafia, Hibernando-
ren eskutik. Bi egunez Romo Kultur 
Etxean, 16:00-18:00h. 15 urtetik go-
rakoentzat, gaztelaniaz. 10 toki. Tai-
lerretan izena emateko: getxoarte@
getxo.eus 

Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), 19:00h., Wim Mertens Trío. 
24€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 12:00h., 
“Spirit-Indomable”. 7 urte gorakoen-
tzat. Sarrera: 2,50€.

Bisita gidatua eta antzeztua. 
“Deapie”. Francisca Labroche. 
11:30-12:45h. Informazioa: Turismo 
Bulegoa: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30h. Txiki tailerra: Gabo-
netako apaingarriak (3 urtetik gora). 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

8 GKE omenduta “25 urte eta gehiago 
elkartasunean” aritzeagatik

Udalbatzako 
mozioak

BIZUM helbideratu gabeko 
ordainagiriak ordaintzeko

Getxo Pro-Sahara ATFAL, 
Ayuda MAS, ICLI, Entre 
Amigos-Lagun Artean, Gru-
po de Misiones de San Mar-
tin de Tours, Ecca Romo, 
Perualde-Pertsonalde eta 
Zabalketa Gobernuz Kanpo-
ko Erakundeak omenduak 
izan ziren aurreko igandean, 
haien 25 urteko ibilbideaga-
tik, Muxikebarrin ospatu-
tako ekitaldian, udal talde 
politiko guztien partaide-
tzarekin. 25 urte eta gehiago 
elkartasunean lelopean, aipa-

Udalak BIZUM sistema sar-
tu du helbideratu gabeko or-
dainagiriak ordaintzeko, eta 
ordainketa hori egiteko au-
kera ematen du dagoeneko. 
BIZUM tresna ezaguna da, 
eta herritarrei aukera ematen 
die online erosketak modu 
azkar, seguru eta errazean 
ordaintzeko, telefono mugi-
kor-zenbaki bat adieraziz eta 
eragiketa balioztatuz. Euskal 
Administrazioaren Ordain-

Lekukotza gisa, bi mozio 
onartu ziren azken osoko 
bilkuran. Lehenengo mo-
zioak, EH-Bilduk aurkez-
tutakoak, eskatzen zuen, 
besteak beste, Getxolanek 
aztertzea erretiroek zer 
eragin duten Getxoko mer-
kataritzan eta egitura eko-
nomikoan, batez ere azken 
bost urteetan, hurrengo 
bost urteetan izan daitez-
keen erretiroak identiika-
tu ahal izateko. Era berean, 
proposatu zuen Getxolanek 
enpresak eta dendak es-
kualdatzeko estrategia pro-
pioa diseinatzea, kontuan 
hartuta CECOBIk eta Foru 
Aldundiak eta Getxoko 
eragile sozioekonomikoek 
egindako ekarpenak eta es-
perientzia.

Onartutako beste mozioak, 
EH-Bilduk ere abiatuta, 
eta EAJ/PNV eta PSE-EE 
alderdiek transakzionatu-
ta, Algortako Ludoteka bat 
egiteko proiektua berresku-
ratzeko konpromisoa jaso-
tzen du, baita leku egokiak 
bilatzea, eta proiektuaren 
bideragarritasuna eta au-
rrera eraman ahal izateko 
hainbat eredu aztertzeko 
konpromisoa aztertzea ere. 

tutako entitateek Aixerrota 
eskultura jaso zuten, txiro-
tutako herrialdeetan due-
la 25 urte baino gehiagoz 
geroztik burututako lana 
aitortzeko. Carmen Díaz Gi-
zarte Kohesiorako zinego-
tziak nabarmendu zuenez, 
“2030 Agendaren barruan au-
kera une baten aurrean gaude, 
lankidetza deszentralizatuaren 
erronka globalen garrantzia-
gatik, erakundeen arteko lan-
kidetzarenarekin batera, plan-
teatzen ditugun eta Garapen 

keta-pasabidearen bidez, 
tresna hau sistemari atxiki-
tako euskal administrazio 
publiko batek jaulkitako or-
dainagiriak ordaintzeko ere 
erabiltzen da. 
Erabiltzailearentzako eskuli-
burua hemen: https://www.
getxo.eus/eu/ayuntamiento/
gestion-municipal/informa-
cion-tributaria Diru-bilketa/
Helbideratu gabeko ordaina-
girien ordainketa.

Irantzu Uriarte Kultur Etxeko presidenteak eta Carmen Diaz Ga-
rapenerako Lankidetzako zinegotziak, azaroaren 10etik 14era 
ospatutako Bigarren Eskuko Liburuaren Azokan bildutako 
10.212 euroak eman zizkioten EKI Fundazioari aurreko astean. 
Txekea Nuria López de Gereñuk eta Natxo Mingok, EKI Funda-
zioako zuzendari exekutiboak eta operazioen arduradunak, hu-
rrenez hurren,  jaso zuten, eta Burundin eko-heziketako proiek-
tu baterako izango da bildutako dirua.

10.212€ EKI Fundazioarentzat

Jasangarrirako Helburuetatik 
igarotzen diren erronka berriei 
begira”.
Getxotik Mundura-Mun-
dutik Getxora ekimenaren 
barruan antolatutako ome-
naldia eskertu ondoren, era-
kundeek oso egun hunkiga-
rria bizi izan zuten.

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: 08:30-14:00h (astelehenetik ostiralera, lanegunetan).
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Jazz kontzertua Dena Derose 
Triorekin

Rhythm & Blues Mr. Groovey 
and the Blue Heads taldearekin

Kantu espirituala, Amancio Prada 
eta Ondarreta abesbatzarekin

Benito Lertxundi, “Ospakizun 
gauean”

Dena De Rose abeslari eta piano-
jotzaile estatubatuarrak kontzer-
tua eskainiko du igandean, hilak 5, 
19:00etan Muxikebarrin, 12 euroko 
sarrerarekin. Hirukote formatuan 
arituko da Ignasi Gonzalez (kontra-
baxua) eta Jo Krause (bateria) musi-
kariekin batera.

Mr. Groovy and The Blue Heads, 
estatuko rhythm & blues talderik 
onenetarikoak, kontzertua eskai-
niko du datorren larunbatean, 
hilak 4, Muxikebarriko Ereaga 
aretoan. 12 artista igoko dira ager-
tokira, 19:00etan, swing, jazz, funk 
eta country doinuetatik bluesera 

Ondarreta Abesbatzak, Amancio 
Prada kantautore leondarrarekin 
eta BOSekin batera, Gabonetako 
kontzertua eskainiko du abendua-
ren 16an eta 17an, Euskalduna Jau-
regian. San Juan de la Cruzen Cán-
tico Espiritual interpretatuko dute, 
Fernando Velázquez Getxoko kon-

Benito Lertxundi, euskal kantagin-
tzaren aitzindari nagusietako bat, 
gure udalerrian izango da ostiral 
honetan, abenduak 3. 19:00etatik au-
rrera, kontzertua eskainiko du Ler-
txundik, eta Ospakizun gauean bere 
azken diskoko abestiak interpreta-
tuko ditu, besteak beste. Kontzertu-

Talentu handiko musikaria, De Rose 
nazioarteko jazz-agertoki garrantzi-
tsuetan aritu da, hala nola Blue No-
ten (New York) edo Kennedy Cen-
terren (Washington D.C.) eta Ray 
Brown, Marian McPartland, Benny 
Golson, John Scoield edo Deborah 
Brown musikariekin kolaboratu du.

hurbiltzeko, New Orleanseko usai-
nak ahaztu gabe. Bere musikak 
sustrai afroamerikarreko soinuak 
zeharkatzen ditu ikututxo zital eta 
dibertigarri batekin, eta lehen mi-
nututik lotzen ditu.
Kontzerturako sarreraren prezioa 
10 eurokoa da.

positore eta orkestra-zuzendariak 
orkestratutako lana.
43 urte igaro dira Amancio Pradak 
mistikoaren poemari bere ahots pri-
bilegiatua ipini zionetik. Sorkuntza 
kultuzko disko batean islatuta gera-
tu zen, kantautoreak mundu osoko 
eszenatokietan zehar daramana.

rako sarrerak 18 euro balio du.
Desikasi beharraz hitz egiten du-
ten abestiak dira, sena azaleratzeko 
edo herri menderatuaren espiritu 
askatzaileari dei egiten diotenak, 
aldi berean, Jorge Bucay edo Fer-
nando Pessoa bezalako poeten iru-
diterian biltzen gaituztelarik.

Getxoko Masiompak pop rock, swing, rumba, 
funk eta burlesque doinuz beteriko kontzertua 
eskainiko du larunbatean, abenduak 4, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan. Honako hauek osa-
tzen dute laukotea: Marco Borge (gitarra eta aho-
tsak), Jon Prieto (ahotsa, harmonika eta perku-
sioa), Oier Aldekoa (baxu elektrikoa eta ahotsak) 
eta Borja Barrueta (bateria eta efektu bereziak). 
Swing-etik pop-eraino jotzen dute, bossa nova, 
cumbia, funk, bluesa… Sarrera: 5€.

Bakarka zikloak La Basu eta Sara Zozaya aur-
keztuko ditu Romoko Kultur Etxean, abenduaren 
2an eta 9an (osteguna), hurrenez hurren. Elena 
Caballero, La Basu ezizenez ezagunagoa, Eus-
kal Herrian emakumezkoen rap musikaren erre-
ferente den bilbotarra da. 20 urte baino gehia-
goko ibilbide musikalarekin, musikaren maitale 
gisa definitzen du bere burua, rap, reggae, soul, 
R&B, punk, rock eta flamenkoa bezalako gene-
roak nabarmenduz. Gainera, Eskina Femenina 

proiektuaren arduraduna da, non hip hop kul-
turaren barruan emakumeak babesten dituzten.
Bestalde, Sara Zozaya bere sorkuntza intimoe-
kin dator, kutsu nostalgiko batekin eta estilo 
abangoardisten eta inguruko soinuen arteko 
nahasketa batekin, bere proposamena oso be-
rezia bihurtzen duena. Popa, folka, elektroni-
koa, euskal tradizioa…
Kontzertuak 19:00etan hasiko dira eta sarre-
rak 5 euro balio du.

Masiomparen kontzertua Areetan La Basu eta Sara Zozaya Bakarka zikloan



Bosgarren urtez jarraian, Getxopho-
tok mundu osoko artista bisualak 
deitu ditu Jaialdiaren hamaseiga-
rren edizioaren gaiari buruz duten 
ikuspegia ematera: Imajinatu. 
Jaialdiak sortzaileak deialdi hone-
tan parte hartzera animatzen ditu, 
argazkigintza, bideoa, instalazioa, 
performancea, ekintzak, arte di-
gitala edo ikusizko beste edozein 
adierazpide jorratzen duten propo-
samenekin.
Izena emateko epea 2022ko urtarri-
laren 10era arte egongo da irekita.
Marina Paulenka (Unseenen ko-
misario ohia, Amsterdam), Thya-
go Nogueira (Moreira Salles Ins-
titutua, Brasil), Jon Uriarte (The 
Photographers’ Gallery, Londres) 
eta Damarice Amaok (Pompidou 
Zentroa, Paris) osatzen duten na-
zioarteko epaimahaiak 3 lan ira-
bazle aukeratuko ditu. Lan horiek 
Getxophotoren hurrengo edizioan 
erakutsiko dira. 
Deialdi honek, 45 herrialdetako ar-
tisten 331 proiektu jaso zituen iaz 
guztira. 

Ekainaren 2tik 26ra
Getxophotok ohiko datak aldatu 
ditu eta 2022ko ekainaren 2tik 26ra 
ospatuko da. Oraingo honetan, bi-
zitzari zentzua emateko orduan 
irudimenak edo imajinazioak be-

Getxophotok nazioarteko deialdia egin du, hurrengo edizioko 
gaia ardatz hartuta: “Imajinatu”

Argia Fundazioak bere jardunaldiak eta 
Dokumentala Jaialdia antolatu ditu, aniztasun 

funtzionalari eta laguntza gizarte-balio gisari buruz

Algortako 
Aste 

Kulturala

Estekak_ proiektua

2022ko ekainera aurreratu ditu bere egunak

tetzen duen rola eta irudiek horre-
tarako eskaintzen dituzten aukerak 
aztertzea proposatuko da.
Mundua ulertzeko ezinbestekoak 
dira irudiak. Argazkigintza era-
bakigarria izan da zer ikusi eta 
zer gogoratu erabakitzeko orduan, 
zer baztertu edota zer ezkutatu. 

Argia Fundazioak Hartu-eman eta 
Sentsibilizazio Jardunaldiak eta 
Dokumentala Film Laburren Jaial-
dia antolatu ditu. Horren harira, 
egun hauetan 300 pertsona baino 
gehiago bildu ditu Bilbon anizta-
sun funtzionalaren eta pertsonen 
arteko babesaren erronken ingu-
ruan, gizartea eraldatzeko eragile 
gisa. Argia Getxon jaio zen, Aita 
Trinitarioen eskutik, eta buruko 

Algortako jai batzordeak, Udala-
ren laguntzarekin, auzoko Kultur 
Astea antolatu du abenduaren 3an, 
4ean, 5ean, 6an, 8an eta 10ean, 
Biotz Alai Abesbatzaren plazan.
Hiru kontzertu izango dira herri-
ko bost talderen eskutik. Ostira-
lean, hilak 3, Leihotikan eta Crim 
arituko dira; larunbatean, hilak 4, 
Akatz, eta ostiralean, hilak 10, Lu-
xiek eta Liher. Sarrera doakoa da, 
baina aldez aurretik izena eman 
behar da https://bit.ly/3rnDntS 
helbidean. Gainera, igandean ber-
tsolariak izango dira eta Andrés 
Isasi Musikalia bandak kontzer-
tua eskainiko du.
Larunbatean, hilak 4, txikienek 
tailerrak eta Sorgina txirulina ikus-
kizuna izango dituzte. Igandean, 
hilak 5, bertako sortzaileei eskai-
niko zaie eguna (tailerrak, era-
kusketa). Astelehenean, hilaren 
6an, euskal dantza erakustaldia 
eta tailerra izango dira, eta 8an, 
asteazkenean, goizez dantza tai-
lerrak eta arratsaldez erakustal-
diak. Egitarau osoa: https://bit.
ly/3D3LrC1

Estekak_ proiektua aurkeztu dute, 
emakume artisten lana pantaila di-
gitalen bidez ikusarazteko baldin-
tzak eta aukerak sortzeko helburua 
duen erakusketa. Hamar sortzaile 
dira: konpositoreak, errealizado-
reak, diseinatzaile graikoak, ilus-
tratzaileak, poetak, raperoak, idaz-
leak, argazkilariak, koreografoak, 
dantzariak eta margolariak. Elkarla-
nean aritu dira ikus-entzunezko lan 
batzuk ekoizteko eta abenduaren 
10era arte egongo dira ikusgai Bil-
bo, Gasteiz, Leioa eta Getxoko Ki-
rol Portuko pantaila mugikorretan. 
https://tinyurl.com/2p9e4535

Aldi berean, ikusizkoaren beti-
ko egintza eta efektua da ikzioa, 
existitzen denaz haratago dagoena 
igartzeko aukera ematen duelarik. 
Irudimenak irudiaren funtzioak 
erabiltzen ditu, batetik, fantasiaz-
koa dena deskribatzeko, bestetik, 
falta dena berreskuratzeko, eta az-

gaixotasun larriak dituzten pertso-
nei eta haien ingurune afektiboari 
beren irudi soziala eta bizi-kalita-
tea hobetzen laguntzea du helburu. 
Horretarako, ezinbestekoa da berri-
kuntza eta ezagutza sarean sortzea.
Hori dela eta, duela 12 urtetik 
hona jardunaldi horiek antolatzen 
ditu, zinemaren hizkuntzaren bi-
dez, pertsonen arteko babesaren 
botere eraldatzailea erakusteko. 

kenik, ziurgabetasuna gainditzeko 
eta ertzetan geratzen dena birko-
katzeko.
Krisi garaian ezinbestekoa da bes-
telako etorkizunak imajinatzea, eta 
horregatik, imajinatzearen ideian 
eta honek eskaintzen dituen auke-
retan sakonduko du Getxophotok.

Ostegun honetan, hilak 2, amaitu-
ko dira jardunaldiak Bilboko BBK 
aretoan, 2. Dokumentala Zine-
maldiko sari banaketarekin. 115 
ilm labur aurkeztu dira. 
Galan hainbat emanaldi izango 
dira, besteak beste, Fidias Funda-
zioaren eta Getxoko Utopianen 
eskutik.
Argibide gehiago: https://www.
argiafundazioa.org/

Getxon gozatzeko Planak 2022 egitasmoari beraien esperientzia eta jardue-
ra turistikoen eskaintza gehitu nahi dioten enpresek abenduaren 17ra arteko 
epea izango dute horretarako aukera. Aurten 96 plan sustatu dira, guztira, 
bertako 261 enpresak diseinatutakoak eta antolatutakoak.
Informazioa eskatzeko:  planesgetxo@getxo.eus eta getxoplanak@getxo.eus 

Enpresek bat egin dezakete jada “Getxo gozatzeko 
Planak 2022” egitasmoarekin

https://bit.ly/3rnDntS
https://bit.ly/3D3LrC1%0D
https://bit.ly/3D3LrC1%0D
https://tinyurl.com/2p9e4535
https://www.argiafundazioa.org/
https://www.argiafundazioa.org/
mailto:planesgetxo%40getxo.eus?subject=
mailto:getxoplanak%40getxo.eus%20?subject=


Entitate desberdinek antolatuta-
ko 25 bat jarduerak osatzen dute 
abenduaren 3an, ostiralean, ospa-
tuko den Euskararen Egunerako 
antolatutako egitaraua. Udalerri-
ko entitate desberdinen, tartean 
Haszten, ALBE, Azebarri, Bizarra 
Lepoan, Egizu, Hiruka, Itxartu, 
Itxas Argia, Zurrumurrurik Ez!, 
euskaltegiak eta  Udala beraren la-
naren fruitua da programa zabala. 
Amaia Agirre alkateak eskertu die 
lana, eta herritarrak animatu ditu 
parte hartzera, “Getxok bat egiten 
duelako Euskararen Egunarekin, baina 
ez soilik abenduaren 3an, egunero egin 
nahi dugu bat, euskarak arnas berria 
izan dezan. Naturaltasunez saiatu 
behar gara euskaraz bizitzen, eta ho-
rretan oso garrantzitsua da familia, 
lan, aisialdi, kultur edo kirol eremueta-
ko jardueretan parte hartu ahal izatea. 
Hiztunen konpromisoa ez ezik ezinbes-
tekoa da instituziook egin behar dugun 
ahalegina ere, hau da, bitartekoak ja-
rriz eta eredugarritasuna erakutsiz, eta 
horretan gabiltza. Bizi gaitezen egune-
ro Euskararen Egunean!”.

Datorren asteazkenera arte, aben-
duaren 8ra arte, ekarpenak egin 
ahal izango dira Getxo Txukun 
2021 prozesu parte-hartzailearen 
barruan. Oraingo honetan, ira-
dokizunak aurkez daitezke, obra 
txikietarako aurrekontuarekin 
garatzeko, Makaletako, Avanza-
da, Neguri eta Aiboako etorbi-
deek mugatutako eremuan.

Iradokizunak online egin dai-
tezke berriki partaidetza-proze-
suetarako gaitutako Zeugaz pla-
taformaren bidez (aldez aurretik 
erregistratu behar da: https://
zeugaz.getxo.eus/?locale=eu) 
edo aurrez aurre, eremu horretan 
banatu den ebakigarria ipinitako 
postontzietan utziz: Makaletako 
etorbidearen eta Los Tilos kalea-
ren arteko bidegurutzean, Tejera 
kaleko parkean (Metroko irteera) 
eta Zumardia kaleko parkean.

Aurrekoetan bezala, prozesu ho-
netan ez dira sartuko jarduera 
estrategikoak, ekipamendu han-
diei lotutako eskaerak, tekniko-
ki edo/eta ekonomikoki bidera-
garriak ez diren proposamenak 
edo Udalaren eskumenekoak ez 
diren esku hartzeak.

Aipatutako etorbideek mugatuta-
ko eremuan erroldatutako 16 ur-
tetik gorako pertsonek parte har 
dezakete prozesu honetan.

Getxo Kirolak udal erakundeak 
Fadura kiroldegiko trinketea be-
rritu du. Berritze-jarduera horrek 
barne hartu ditu galeriak (eta es-
kuz jokatzeko egokitzapena) eta 
pitzadurak konpontzeko lanak, 
baita hormen eta zoruaren pintu-
ra ere. Lan horrek 12.000 euroko 
kostua izan du. Trinketaren bir-
moldaketarekin Fadurako frontoi 
guztien berritzea amaitzen da, 
beste hirurak joan den udan kon-
pondu baitziren.

1984 eta 1987 artean Marítimo del 
Abra-R.S.C.ko presidente izandako 
Jorge Churruca Barrie hil zen joan 
den ostegunean, azaroaren 25ean, 
83 urte zituela. Churruca, legen-
dazko estropadalaria, umetan hasi 
zen nabigatzen, artean Bela Eskola-
rik ez zegoenean. 1973 eta 1975eko 
Fasnet nazioarteko estropada egin 
zuen Machichaco belaontziarekin, 
eta Kantauriko estropada batzuk 
irabazi zituen beste itsasontzi mai-
tatu batekin, Ay Madre-rekin.

Jardueren eskaintza zabala Euskararen Eguna 
ospatzeko

Getxo Txukun 
2021ean parte 
hartzeko azken 

egunak

Uribe Kostarentzat Bertsolari Gazteen BBK Saria

Fadura kiroldegiko trinketea 
berritu da

Jorge Churruca hil da, 
Marítimoko presidente ohia

Jarduerak
Azaroaren erditik abenduaren 
erdira antolatutako jarduerak 
anitzak dira, publiko ororentzat. 
Horien artean, ikastetxeek Euska-
raren Eguna ospatuko dute ostira-
lean, Euskaraz egin zazu abestiare-
kin, Amigos para siempre kantaren 
musikarekin eta Aixerrota institu-
tuko ikasleek egindako koreogra-

iarekin. 17:00etan nagusientzako 
gimkana izango da San Nikolas 
eta Santa Eugenia plazetan (Hau-
rren aurrean Helduok Heldu arike-
taren barruan), eta Muxikebarrin 
18:00etan Yauri Etxaldea proiekzioa 
izango da, eta 19:00etan Benito 
Lertxundiren kontzertua. 

Egitaraua: https://labur.eus/UvZ0j

KIROLAK

Uribe Kosta taldeak, 443,5 puntu-
rekin, Bertsolari Gazteen XXIX. 
BBK Sariketako inala irabazi 
zion Lea Artibai taldeari (441,5 
puntu), pasa den astelehenean, 
azaroak 29, Bilboko BBK Are-
toan. Uribe Kosta taldeko kide 
guztiak getxotarrak dira, hain 
zuzen ere, 18 urte arteko katego-
rian June Diaz, Maialen Lago eta 
Peio Lago, eta 19 eta 26 urte ar-
tekoan Mikel Arrate, Oihan Diaz 
eta Peru Irastorza. 

Adierazpen Instituzionala Euskararen Eguna dela eta
Abenduaren 3an, ostiralean, 
Euskararen Nazioarteko Eguna 
ospatzen dela eta, Udaleko Bo-
zeramaleen Batzordeak  Adie-
razpen Instituzional bat onar-

tu du aho batez (bertaratutako 
EAJ/PNV, PSE-EE, PP eta EH-
Bilduren aldeko botoekin. Elka-
rrekin Podemos ez zen bileran 
izan). Euskara lanabes, aro berri-

rantz. Erabilera-eremu berri eta 
ez formaletan ere, euskarak, arnas 
izenburuarekin, https://labur.
eus/8uoUQ loturan irakur dai-
teke testu osoa.

https://zeugaz.getxo.eus/?locale=eu
https://zeugaz.getxo.eus/?locale=eu
https://labur.eus/UvZ0j
https://labur.eus/8uoUQ
https://labur.eus/8uoUQ


Udal talde politikoen iritzia
GETXO AURRERA DOA EUSKARAREKIN

Laster eztabaidatuko dira 2022ko 
aurrekontuak, eta Elkarrekin Po-
demoseko kideok lanean ari gara 
aurrekontu horiek arreta gure 
auzoetan eta auzotarrengan jar 
dezaten; izan ere, horiek jada desa-
bantaila-egoeran zeuden pandemia 
baino lehen, natura-ingurunearen 
proiekzioari eta udalerrian etxebizi-
tza eskuratzeko arazoei dagokienez. 
Ekonomiaren susperraldiarekin eta 

udalen diru-sarreren igoerarekin, 
aldaketa garrantzitsu gehiago eta 
pertsonak erdigunean jarriko zi-
tuzten neurriak espero genituen. 
Aldiz, titular eta lehentasun desber-
din asko ditugu aurrean. Oraindik 
garaiz gaude "Postaleko Getxo"tik 
haratago joateko. Horretarako pro-
posamenak baititugu. www.elkarre-
kingetxo.blogspot.com | elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

Berdintasun Zerbitzuak antolatu duen 
azaroaren 25eko kanpainan, hau da, 
Emakumeen aurkako Indarkeria De-
sagerrarazteko Nazioarteko Egunean, 
Areetako Geltokiko plazan dagoen la-
birintoa izan da jarduera nagusia. Eki-
men honen bidez, gizonak interpelatu 
nahi izan dira, eta elkarrekin haus-
nartu emakumeok, emakume izate 
hutsagatik, gure eguneroko bizitzan 
jasaten ditugun indarkeriei buruz. 
Berdintasunaren aldeko borroka gu 
guztion zeregina da, eta borroka hori 
ikuspegi intersekzionaletik gauza-
tzearen alde egiten dugu, diskrimina-
zioaren aurka eta aniztasunaren in-

klusiorik ezaren aurka, adinaren edo 
gaitasunen zizoko diskriminazioaren 
aurka, bai eta arrazakeriaren eta xeno-
fobiaren aurka ere. 
Beste alde batetik, Getxoko PSE-EEk 
eskerrak eman nahi dizkie GetxoEn-
presa, Romo Bizirik eta Algortako 
dendak elkarteei beren konpromi-
soagatik, bai eta beren erakusleihoak 
beltzez jantzita kanpainan parte 
hartu duten saltoki guztiei ere. Era 
berean, udalean ordezkaritza duten 
udal talde guztiek adierazpen insti-
tuzionala oneste aldera erdietsi den 
adostasunaren garrantzia balioetsi 
nahi dugu.

EH Bildutik prest agertu gara Udal 
Gobernuarekin negoziatzeko eta 
akordioa lortzeko; horren erakusga-
rri da osoko zuzenketarik aurkeztu 
ez izana.
26 zuzenketa aurkeztuko dizkiogu 
Udal Gobernuaren aurrekontu pro-
posamenari. Zuzenketak hainbat ar-
lorekin lotuta daude, besteak beste: 
larrialdi klimatikoari aurre egiteko 
neurriak, herri-kultura bultzatzeko, 
ondarea babesteko, alokairuzko etxe-
bizitzak sustatzeko, herri-busa mar-
txan jartzea, "Getxoztarra" idelizazio 
txartela sortzea, jai batzordeei diru-
laguntzak handitzea, boulder berri 
bat eraikitzea, malakateak babestea…
Gainera, azaroan bertan Getxoko 
Udalak herritarren parte-hartzea mu-
gatzea erabaki zuen, udal batzordeak 

streaming bidez eskaintzeari uztea 
erabaki zuelako. Horren aurrean, 
zuzenketa aurkeztu dugu, aurreran-
tzean ere udal batzordeetan gertatzen 
dena udal webgunearen bidez zuze-
nean eskaintzeko zerbitzua emateko, 
gardentasuna bultzatzeko.
Azkenik, urtero bezala, zinegotzi, 
aholkulari eta politikarien soldatak 
jaisteko zuzenketa ere aurkeztu dugu. 
Izan ere, lotsagarria da Getxoko Uda-
lean dauden neurriz kanpoko solda-
tak: 70.000 euro baino gehiago zine-
gotzi bozeramaileentzat, 55.000 euro 
baino gehiago aholkularien kasuan.
Beste behin ere argi adierazi nahi 
dugu negoziaketa eta akordiorako 
prest gaudela, ikusiko dugu ea bene-
tan Udal Gobernua akordio zabalak 
lortzeko prest dagoen.

26 ZUZENKETA UDALEKO 
AURREKONTUEI

ELIAS AMEZAGAREN OROIMENEZ 

"POSTALEKO GETXO"TIK HARATAGO

GENERO ARLOKO BERDINTASUNEZKO 
GIZARTE BATEN ALDE

Joan den urriaren 29an Elias Ameza-
gari omenaldia egin zitzaion Getxo 
Antzokian egindako ekitaldi hunki-
garri batean. Hala ere, ekitaldi horiek 
iragankorrak dira, eta Alderdi Popu-
larrak ez du nahi idazle handi horren 
memoria, gure udalerriarekin oso lo-
tuta dagoena, ahaztuta geratzea. Uste 
dugu beharrezkoa dela Udalak ahale-
gin handiagoak egitea eta iragankorra 

ez den aintzatespenen bat ezartzea. 
Plakak instalatu daitezke udalerriko 
plazaren batean edo toki enblema-
tikoren batean, edo kulturarekin lo-
tuta dauden toki jakinei izena eman 
diezaiekete, Muxikebarriko aretoei 
adibidez. Zoritxarrez, EAJk gure pro-
posamenaren aurka bozkatu du. Ha-
ren oroitzapenak denboran irautearen 
aurka bozkatu du. #despiertagetxo

Abenduaren 3an, Euskararen Eguna os-
patzen da, joan den mendearen erdial-
detik, San Frantzisko Xabierkoaren egu-
nean. Eta 1995etik ospatzen da oizialki 
Euskararen Nazioarteko Eguna Euskadin 
eta munduan, hots, mundu osoan zehar 
banaturik dauden euskal gizataldeetan.

Aldarrikapen-egun guztiak legez, egun 
guztiak, 365 egun, izan behar dira, kasu 
honetan, Euskararen eguna, gure hiz-
kuntza egunero lanbide arloan familia-
ren arloan eta merkataritzaren arloan 
erabiltzeko eguna. Baina, abenduaren 
3ko Euskararen Nazioarteko Egunaren 
ospakizun berezi honen aurrean, azpi-
marratu nahi dugu EAJk eta Getxoko al-
kate Amaia Agirrek euskararekin duten 
konpromisoa azpimarratu nahi dugu, 
batez ere gure eguneroko jardueretan 
hizkuntzaren ezagutza eta erabilera sus-
tatzeko bultzatzen diren proiektu eta eki-
menekin duten konpromiso argia. 

Konpromiso hori agerian geratzen da 
udal webgunean garatzen ari diren pro-
gramei erreparatzen badiegu: «Zabalik 
Euskeraren Atea» merkataritzaren arlo-
rako; «Argia Ereiten» saria, hizkuntzaren 

eguneroko erabileraren alde lan egiten 
duenari ematen zaion babesaren adie-
razgarri; «Haurren aurrean Helduok 
heldu» izeneko programa, haurren eta 
haien gurasoen edo zaintzaileen artean 
euskarazko harremanetarako guneak 
sustatzen dituena; edo «Getxon Hazi 
eta Hezi», eskolaz kanpoko jarduerak 
eskaintzen dituen programa.

Horiek guztiak erakunde-esparruan 
garatzen diren ekimenak dira, arlo ho-
netan ere gure konpromisoak betetzen 
ditugula islatzen dutenak: gure hautes-
kunde-programaren amaiera argia da 
ildo estrategikoei dagokienez: "10.- Ge-
txo, kosmopolita eta Euskadin errotua: 
euskara eta euskal kultura; mundura 
irekia eta herri honekiko konpromiso 
handiarekin, euskararekiko, gure kul-
turarekiko eta tradizioekiko konpro-
misoarekin. Gero eta globalagoa den 
mundu honetan, Getxok, euskal era-
kundeekin elkarlanean jardunik, nor-
tasun propioa izan dezan lan egingo 
dugu".

Eta horrela ari gara lanean gure ibilbide 
osoan, eta bai garai berri honetan ere.

www.elkarrekingetxo.blogspot.com
www.elkarrekingetxo.blogspot.com
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EGUNA JARDUERA TOKIA ORDUTEGIA/SALNEURRIAK

Kontzertua: Masiompa Areetako “Andrés Isasi” Musika Eskola 19:30h / 5€

Kontzertua: Izar Gospel Unity  Algortako Salbatzailearen eliza 18:00h

Kontzertua: Pedro Guallar (organoa) 
Antolatzaile: Merklin organoaren lagunen elkartea

San Nicolas Barikoa parrokia 19:45h

Teatro: “Salaketa”.  
Antolatzaile: Azebarri

Azebarri (Euskal Herria 14. Algorta)
19:30h. Gonbidapenarekin   

azebarri@gmail.com

Kontzertu didaktikoa: musika modernoa Areetako “Andrés Isasi” Musika Eskola 17:45h

Ongintzazko Kontzertua Gospel Bilbao taldearekin, Bidesariren alde Areetako “Andrés Isasi” Musika Eskola 19:30h / 5€

Paintballa. 11-17 urte. 50 leku. 
Antolatzaile: Gazteria Zerbitzua

Amorebieta-Etxano. Busez.

9:00-15:00h. Aurretiazko izenematea 
hilaren 9ra arte: gaztebulegoa@getxo.eus 

(izena eta telefonoa -ahal bada  
sakelakoa- ipini).

ALBE Gala: M. Lujanbio eta A. Egaña bertsolariak.  
Antolatzaile: ALBE

Igeretxe Hotela
12:00h. Gonbidapenarekin   

www.albe.eus

Hitzaldia: Saint-Säens – Mercedes Albaina Areetako “Andrés Isasi” Musika Eskola 19:30h / 5€

Literatura-berriketaldia Oihane Amantegirekin.  
Antolatzaile: Egizu.

Azebarri (Euskal Herria 14. Algorta)
19:30h. Gonbidapenarekin    

www.egizu.eus 

Ikasleen Gabonetako entzunaldia Areetako “Andrés Isasi” Musika Eskola Sarrera doan lekua bete arte

Kontzertua Bilboko BBKantuz eta Sopelako Urepel Abesbatzarekin.  
Zuzendari: Irma Rutkauskaite-Egiluz

Algortako Salbatzailearen Parrokia 20:00h

Hitzaldi zikloaren amaiera “Euskal(e)gintza gaur” 
Antolatzaile: Egizu eta Azebarri

Azebarri (Euskal Herria 14. Algorta)
18:30h. Gonbidapenarekin  

www.labur.eus/euskalegintza

“Olentzero Magikoa” fotomatoia.   
 Antolatzaile: Algortako Dendak

Bidezabalgo plaza 18:15h

Afrikako perkusio tailer inklusiboa. 11-17 urte. 12 leku talde bakoitzeko. 
Antolatzaile: Gazteria Zerbitzua

San Nikolas plaza

Bi talde: 17:30-18:30h. / 19:00-20:00h.

Aurretiazko izenematea hilaren 15eko 
12:00ak arte:  gaztebulegoa@getxo.eus

«Getxolandia»: Gabonetako Haur Parkea Areetako Geltokia plaza

Goizetan: 11:00-14:30h  
(ferialarientzako aukerako irekiera, hilaren 

23ra arte) 
Arratsaldeetan: 17:00-21:00h

Bidaia 1: 2 € (gehienekoa)  
5 bidaiako bonua: 7,50 € (geh.)

Olentzerori eta Mari Domingiri harrera Negurin musika eta animazioarekin. 
Etorri eta jaso zure oparitxoa! 
Antolatzaile: Txatxalin Gobela Ikastolako Gurasoen Elkartea

Fadura (3. frontoia) 17:00h

Antzerkia: : «El Beso». Isabel Ordaz eta Santiago Melerorekin. Muxikebarri 19:00h / 15 €

Musika garaikidearen Kontzertua Desert Rose taldearekin “Andrés Isasi” Musika Eskolako auditoriuma 19:30h / 5 €

“Olentzero Magikoa” fotomatoia    
Antolatzaile: Algortako Dendak

San Nikolas plaza, Algorta 12:15h

Kontzertua: Donostiako Orfeoia - «Carmina Burana» Muxikebarri     19:00h / 24 €        

Itziar Lopez Uralde Memoriala   
getxoatletismoa@gmail.com

Irteera eta helmuga: Fadura.    
10:30h: haurrak eta familiak  

11:00h: gainontzekoak        

Ikasleen Gabonetako Entzunaldia Muxikebarri Sarrera doan lekua bete arte

Playmobil erakusketa: «Getxoclick» Biotz Alai plaza

Abenduaren 20tik 23ra/ Urtarrilak 5 eta 
6: 17:00-20:00h

Abenduaren 26tik urtarrilaren 4ra / 
Urtarrilak 7 eta 8:  

11:00-14:00h / 17:00-20:00h
Sarrera doan

Gabonetako kontzertua. Ondarreta Abesbatza eta Arima Kamerata San José Obrero Parrokia 20:00h

 

Andra Mariko Olentzeroa    
Antolatzaile: Itxas Argia Dantza Taldea

Jolasak, eskulanak, musika… trikitilari eta txistulariek girotuta Malakate 17:00h

Areetako Olentzeroa      
Antolatzaile: Berantzagi Dantza Taldea

“Ezetz konta” haurrentzako antzerkia Eskoletako plaza 18:30h

Kalejira Olentzero, Mari Domingi eta txistulariekin.     
Antolatzaile: Romo Bizirik

Romoko kaleak 19:00 - 21:00h

GABONETAKO JARDUEREN AGENDA
(pandemiaren bilakaerari lotuta)
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EGUNA JARDUERA TOKIA ORDUTEGIA/SALNEURRIAK

Algortako Olentzeroa    
Antolatzaile: Horra horra Algortako Olentzero Batzordea

-Haur bertsolarien saioa 
-“Taberna Ibiltaria”

- San Nikolas plaza 
- Hasiera: San Nikolas plaza.  
- Amaiera: Azebarri

19:00h 
20:00h

Haurrentzako ikuskizuna:   «Só» (zirkua eta malabarismoa) Romo Kultur Etxea 12:00h  / 3 €

Gabonetako Kontzertua: Biotz Alai abesbatza Muxikebarri 19:00h – Gonbidapenarekin

Haszten Zumba inklusiboa         
hasztenkirola@gmail.com

Santa Eugenia plaza edo Gobela kiroldegia
16:00-18:00h: Sentsibilizazio-ekitaldia 
18:00-19:30h: Zumba 
19:30-20:00h: Magia

Algortako Olentzeroa       

Antolatzaile: Horra horra Algortako Olentzero Batzordea

-Puzgarriak
-Kalejira: dantzariak, txistulariak, trikia… 
-Olentzerori eta Mari Domingiri harrera, txalaparta, bertsolari, dantzari eta   
 Olentzeroren kondairarekin. Olentzero erretzea

-San Nikolas plaza

-Hasiera Venancioko bidegurutzean

-San Nikolas plaza

12:00h 
18:00h 
19:00h

Areetako Olentzeroa     
Antolatzaile: Berantzagi Dantza Taldea

-Kalejirak. Olentzerori eta Mari Domingiri harrera Bizkaia Zubian

-Irudi eta erakusketen hedapena, erromeria, Berantzagi taldearen emanaldia 

-Kalejira txistulari, trikitilari eta abarrekin, Berantzagi taldearen emanaldia 

 
 

-Hasiera: Eskoletako plaza 

-Eskoletako plaza 

-Eskoletako plaza

 
 

10:30h 

11:00h 

18:00h

Andra Mariko Olentzeroa     
Antolatzaile: Itxas Argia Dantza Taldea

-Kalejira fanfarria, txistulari eta dantzariekin  
-Olentzerori eta Mari Domingiri harrera gabon-kantak, dantzak etab.  
 Olentzero erretzea

 

-Hasiera: Andra Mariko kiroldegia 

-Malakate

 

17:00h 

19:15h

Romoko Olentzeroa 
Antolatzaile: Zasi Eskola Dantza Taldea, Romoko Jai Batzordea eta Ziztu Bizian 
Eskaut Taldea

-Marrazki lehiaketa. 10 urte arteko umeentzat. Marrazkia eta eskutitza Olen-
tzerori eta Mari Domingiri eman beharko zaizkie, -izena, adina eta telefono 
zenbakia ipinita-, abenduaren 17tik 24ra Santa Eugenia plazan egongo den 
postontzian utziz 
-Kalejira dantza, gabon-kanta eta gozokiekin 
-Txokolate-jana eta Olentzero erretzea

 
-Hasiera: Santa Eugenia plaza 
-Santa Eugenia plaza

 

17:30h 
18:30h

Andra Mariko Krosa          
www.itxas-argia.com

Irteera eta helmuga: Andra Mariko kiroldegia
10:30h: haurrak    

11:00h: gainontzekoak  

Haurrentzako ikuskizuna: «Go!azen 8.0» Muxikebarri 16:30h / 19:30h  / 10 €

Haurrentzako musikala:  «El origen del hielo. Tributo a Frozen» Muxikebarri 18:00h  /  8 €

Haurrentzako antzerkia:  «Crusoe» Muxikebarri 18:00h  /  6 €

Kalejira “Musikan” Eskolarekin.    
Antolatzaile: Romo Bizirik

Romoko kaleak 12:00 - 14:00h

Haurrentzako ikuskizuna: «Magia parrastan» Romo Kultur Etxea 12:00h  /  3 €

Antzerkia: «Tartufo» Muxikebarri 19:00h  /  24 €

Ipuin kontalaria    
Antolatzaile: Romo Bizirik

Romo Kultur Etxea 18:00h

Haurrentzako txotxongilo ikuskizuna:  «Jon Braun» Romo Kultur Etxea 12:00h  /  3 €

Gabonetako Igeriketa Zeharkaldia      
 info@getxoiw.com

Irteera: Ereaga 
Helmuga: Portu Zaharra    

16:00h

San Silvestre herri-lasterketa       
 info@trirunners.com

Irteera eta helmuga: Bizkaia Zubia   10:30h    

Haurrentzako ipuin kontalaria:  «Katalinen bila» Romo Kultur Etxea 12:00h  /  3 €

Errege Kabalgata Andra Mari-Algorta 
Areeta-Romo

Andra Mari-Algorta: 17:30h
Areeta-Romo: 19:30h

Ibilbide bakoitza amaitzean, Erregeen 
harrera Algortako Musika Eskolan eta 

Romo Kultur Etxean.

•GetxoEnpresarenXXXI.ErakusleihoLehiaketa:hautagaienbalorazioaabenduaren10etik15era.

•JarduerakLudotekan(epeaitxita)etaRomoko(Kontsultatujarduerakhemen:guregunegaztelekua@getxo.eus  

eta 94 466 00 22) eta Algortako (Kontsultatu jarduerak hemen: gauegungaztelekua@getxo.eus eta tel.: 94 466 03 56) Gaztelekuetan

•Bapirukekoloniak.Itxitadagoizenaematekoepea.

•14KirolCampusFaduran,GobelanetaAndraMarin:eskubaloia,irristaketa,hockeya…Egunak,adinaketab. 

kontsultatzeko: https://www.getxo.eus/eu/getxo-kirolak  

GABONETAKO JARDUEREN AGENDA
(pandemiaren bilakaerari lotuta)
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Romo Bizirik

Romo Bizirik elkartean Romo eta Pinuetako 80 negozio baino gehiago biltzen 

dira, eta aurten 1.500 euro baino gehiagoko balioa duen produktuen lote 

handi baten zozketan parte hartzeko txartelak banatuko ditu bezeroen artean. 

Erosketa bakoitzean zozketa horretarako txartel bat oparituko da. 10.000 

txartel prestatu dituzte eta abenduaren 21era arte edo txartelak bukatu 

arte banatuko dituzte bezeroen artean. Lote osoa txartel irabazle bakarrari 

emango zaio, hain zuzen ere abenduaren 22ko Gabonetako ezohiko zozketako 

lehen sariaren azken lau zifrekin bat egingo duen zenbakiari.

Kaleak dinamizatzeko beste jarduera batzuk:

- Abenduak 23 (osteguna) 19:00etatik 21:00etara, Olentzerok eta Mari 

Domingik kalejira egingo dute txistulariekin. Horrez gain, bi pertsonaia 

ezagunek Romoko sei etxe bisitatuko dituzte; elkarteko saltokiko bezeroen 

artean egingo den zozketa bidez hautatuko dira etxe horiek.

- Abenduaren 28an (asteartea) ere kalejira egingo da, 12:00etatik 14:00etara, 

Romoko Musikan eskolarekin. 

- Abenduak 29 (asteazkena), ipuin kontalaria izango da  

Romo Kultur Etxean 18:00etan.

Getxoztarrek eta bisitariek gozatu ahal 
izango dute Udalak eta hark laguntzen 
dituen hainbat erakundek elkarlanean 
“Gabonetan, Getxo aukeratu” lelopean 
antolatutako jardueren programa za-
bal batez; jarduera horiek kaleak, mer-
kataritza eta ostalaritza dinamizatze-
ko dira, lana eta familia bateragarri 
egiten laguntzeko eta mota guztietako 
jendeak gozatzeko, batez ere haurrek 
eta gazteek.
Aurten 110 merkataritza-establezimen-
duk hartzen dute parte kanpainan. 
Getxoko lau artistak (Esti Amo, Belén 
Lucas, Alex Orbe eta Tesa González) 
egindako laminak argitaratu dira, ti-
rada mugatuko irudiekin, eta doan 
emango zaizkie parte hartzen duten 
saltokietako bezeroei, erosketak egin 
ondoren. Laminek Mikel Martinez 
argazkilariaren hiru irudi dituzte, 
getxoztarra hau ere. Ekintza hori zu-
zenean lotuta dago Sustapen Ekono-
mikoa egiten ari den bultzadarekin, 
sormen- eta kultura-sektorearekin lo-
tutako ekonomia balioesteko eta iku-
sarazteko.

Getxo Enpresaren XXXI. Erakusleiho 

Lehiaketa

Gabonak direla-eta, Getxo Enpresak Getxoko Erakusleihoen Lehiaketa 

tradizionala antolatu du; aurten bi berrikuntza gehitu ditu: batetik, 

sariak banatuko zaizkie erakusleiho gogokoenarekin selfieak edo 

bideoak egin eta Getxo Enpresako eta dendako sare sozialetan 

elkarbanatzen dituztenei; bestetik, mapa interaktiboa ere prestatu 

dute, erakusleiho fisikoaren sarian hautagai diren saltokien irudiekin, 

proposatutako ibilbideen bidez bisitatu ahal izateko.

Urtero, 150 saltoki inguruk ematen dute izena erakusleiho fisiko eta 

erakusleiho birtual onenaren sariak eskuratzeko. Epaimahai profesional 

batek aztertuko ditu hautagaitzak abenduaren 10etik 15era, eta banatu 

beharreko berrogeita hamar bat sari ebatziko ditu.

Oparitu euskaraz

Urtero bezala, 2021eko Euskarazko Produktuen Katalogoak 

euskarazko eskaintzari buruzko informazio osatua jaso du, 

zazpi kategoriatan banatuta: musika, liburuak, aldizkariak, DVD 

filmak, jostailuak eta jolasak, komikiak eta gurasoei zuzendutako 

produktuak. Katalogoak bi atal ditu: bata 12 urtera arteko haurrei 

zuzendutakoa, eta bestea 12 eta 16 urte arteko gazteentzat. Udalak 

katalogoaren 1.000 ale banatu ditu, eta ikastetxeetara 4.000 gutun 

informatibo igorri ditu, ikasleen artean banatzeko, DBHko ikasleei 

zuzendutako 1.700 markagailurekin batera. 

Interneteko bertsioa, www.katalogoa.eus, mugikor eta tabletetarako 

egokituta dago. 8 liburu-dendek egitasmo honekin kolaboratzen dute 

eta produktuak bertan daude salgai. Informazioa: www.katalogoa.

eus. Getxoko liburu denda kolaboratzaileak:  

www.getxo.eus/euskara

Algortako DendakAurtengo Gabonetan Algortako Dendak elkarteak saltokietako 

erakusleihoak Gabonetako apaingarri komun batekin apainduko ditu; 

ekimen honetarako esklusiboki sortutako apaingarria izango da, 

eta Algortako artista gazte eta Arte Ederren ikasle June Gutiérrezek 

diseinatuko du. Gabonetako diseinu hori, gainera, kanpainako irudi gisa ere 

baliatuko da, eta Algortako saltokiak bereizi eta identifikatzeko balioko du.
Bestalde, etxeko txikienek Olentzero Magikoa ere izango dute, Olentzero 

birtualaren alboan jarri eta argazkia ateratzeko fotomatoia, alegia.  

Emaitza gisa lortuko duten argazkia etxera eraman eta Gabon  

zoriontsuak opatzeko erabili ahalko dute.
- Abenduak 17,ostirala, 18:15ean, Bidezabalgo plazan

- Abenduak 18, larunbata, 12:15ean, Algortako San Nikolas plazan

http://www.katalogoa.eus
http://www.katalogoa.eus
http://www.katalogoa.eus
http://www.getxo.eus/euskara


Doako alea

362 zb. 

www.getxo.eus

>> 2021eko Abendua

Nabarmentzekoak

> “Polvo somos” 2022ko Goya sarietarako aurrez hautatutako 15 film laburren 

zerrendan sartu da

> Paintball eta Afrikako perkusioa jarduerak doan

> Musika eta Zure Begirada proiektua 



Hilak 3, ostirala: TAILERRA: GYNKANA EUSKARALDIA
Hilak 4, larunbata: IRTEERA: ZINEMA
Hilak 7, asteartea: SUKALDARITZA: TXOKOLATEA HODEIREKIN
Hilak 10, ostirala: IRTEERA: GABONETAKO PASEOA
Hilak 16, osteguna: EKINTZA: GAZTELEKUA APAINDU
Hilak 18, larunbata: IRTEERA: KITCHEN ACADEMY
Hilak 21, asteartea: EKINTZA: POSTALAK
Hilak 23, osteguna: EKINTZA: BUZTINEZKO JAIOTZA
Hilak 29, asteazkena: IRTEERA: UGP

*”Erronka globalen aurrean, gazteak martxan” Sariak elkartasuna, 
garapenerako lankidetza eta Euskadiko eta beste lurralde batzuetako 18 eta 
30 urte arteko gazteen artean elkartrukea sustatzeko ekimen berrientzako. 
33 sari: 3.000 euroko 3, 1.000 euroko 10 eta 500 euroko 20. Proiektuak 
aurkezteko epea: abenduaren 9ra arte. Informazioa:  www.gazteaukera.eus

*Vulcanus bekak Japoniako enpresatan praktikak egiteko unibertsi-
tateko ikasleentzako (informatika, ingeniaritza, kimika, elektronika, biotek-
nologia, fisika, telekomunikazioak…) Zenbatekoa: 1.900.000 yen bidaia-
rako + ostatua enpresaren kontura. Eskaera: 2022ko urtarrilaren 1era arte. 
Argibideak: https://labur.eus/ZQbss, vulcanus@eu-japan.eu. Europako 
Bulegoa (Belgika): + 32 (0)2 282 37 15.

Gazteria zerbitzuak bi jarduera berri antolatu ditu aire zabalean, 
doan, abenduaren 11 eta 17rako. Getxo Ekinez programaren ba-
rruan daude ekintzok, COVID-19aren ondorio sozio-ekonomi-
koei aurre egiteko.
11 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude eta Zornotzara 
Paintball praktikatzeko txangoa eta Afrikako perkusio tailerra 
dira. Bi jarduera horiek irisgarriak dira pertsona guztientzat.
- Paintballa. Abenduak 11, larunbata. Zornotzara autobusez 

joatea. Irteera 09:00etan (Romoko markesinak, Gorbeia kalea 
eta Algorta, geltokia plaza) eta itzulera 14:30ean. 50 plaza. 
Izen-ematea abenduaren 9ra arte, osteguna, 12:00etan. 

- Afrikako perkusio-tailerra. Abenduak 17, ostirala. Algorta-
ko San Nikolas plazan. Bi tal-
de: 17:30–18:30 eta 19:00-20:00. 
12 plaza taldeko. Izen-ematea 
hilaren 15era arte, asteazkena, 
12:00etan. 
Izena emateko: gaztebulegoa@
getxo.eus (izena eta ikastaroa 
adieraziz, baita telefono-zen-
baki bat). Telefonoak: 94 466 
03 53 eta 688 88 09 85.

Getxoko eCivis elkartea Musika eta Zure Begirada izeneko proiek-
tua garatzen ari da. Foru Aldundiaren laguntzarekin, 12 eta 16 urte 
bitarteko neska-mutilen gaitasun kritikoaren garapena sustatzea du 
helburu, abestiek genero-estereotipoak, indarkeriak eta mikro-in-
darkeriak eraikitzean duten eragina aztertuz eta hausnartuz; izan 
ere, ez gara beti jabetzen harreman afektibo-sexualetan duten era-
ginaz.
Horretarako, ordu eta erdiko bi lan-saio proposatzen ditu, non go-
goeta eta analisia sormen-lanarekin uztartzen diren, estereotipo ho-
riek hautsiko dituzten musika-baliabideak eta ikusizko baliabideak 
osatzeko. Lortzen diren emaitzen multzoa emaitzen txosten batean 
zehaztuko da eta txosten hori ere amaierako itxiera-ekitaldi baten bi-
dez jakinaraziko da.
Informazio gehiago: info@ecivis.eus helbide elektronikoam eta 
620237036 telefonoan.

Paintball eta Afrikako perkusio 
jarduerak doan

Musika eta Zure Begirada proiektua

Hilak 2, osteguna: ASANBLEA: URTARRILEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 3, ostirala: EUSKARALDIA
Hilak 4, larunbata:  KARAOKEA
Hilak 14, asteartea: JOLASA: ZELAI ERREA
Hilak 18, larunbata: IRTEERA: LAUREN GETXO ZINEMAK
Hilak 21, asteartea: ESKULANA: GABONETAKO BOLAK
Hilak 22, asteazkena: ESKULANA: GABONETAKO POSTALA
Hilak 29, asteazkena: IRTEERA: U.G.P.
Hilak 30, osteguna: MASTER CHEF: TXOKOLATADA

Edizio hau ixterakoan jarduera batzuk ez zeukaten eguna zehaztuta. Kontsultatu 
egutegia hemen:  HYPERLINK “mailto:gauegungaztelekua@getxo.eus” gauegun-
gaztelekua@getxo.eus. Tel.: 688 840 356 eta 94 466 00 22

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Abendua

Romoko Gaztelekuaren programazioa

Abendua

Getxo Ekinez programaren barruan

Wanted programako proiektuei laguntzeko tailerra
18 eta 30 urte bitarteko gazteen proiektuei 
laguntzeko Wanted programaren deialdi guz-
tietan egiten den tailerrean 15 pertsonak 
hartu zuten parte.  Tailer horretan, sei proiek-
tu orientazio eta aholkularitza profesionaleko 
ibilbide osoari jarraitzen ari dira. Proiektuen 
gaiak askotarikoak dira: zinema, ingurume-
na, ekonomia zirkularra, webguneak, app-ak, 
etab. Tailerraren helburu nagusiak bete ziren: 
parte-hartzaile guztiek gainerako proiek-
tuak ezagutzea eta elkarren berri izatea, eta 

proiektu guztiek ekarpenak eta aholkularitza 
jasotzea, bai parte-hartzaileen aldetik, bai 
bertaratu ziren sektore bakoitzeko profesio-
nalen aldetik. 
Wanted programak 2009. urteaz geroztik 
gazte-proiektuak babesten ditu, finantzake-
ta, aholkularitza tekniko, orientazio eta bes-
telako arrazoiengatik, proiektuak gauzatzeko 
zailtasunak dituztenak. Gaur egun, Gazteria-
ren Zerbitzuak eta Ekonomia Sustapenaren 
arloak bultzatzen dute programa hori.

“Polvo somos” 2022ko Goya sarietarako 
aurrez hautatutako 15 film laburren 

zerrendan sartu da

Katz Estudio Audiovisual enpresak, Wanted lehiaketan saritua 2016an, 
filmaketan parte hartu du

Goya sarietarako kanpaina 
egitearekin batera, Estibaliz 
Urresolaren hurrengo film 
laburra filmatzen aritu dira, 
Cuerdas izenburuko filma. 
Beraz, oso hilabete gogorra 
izan da. “Hautagaien artean 
zaudenean, publizitate-la-
na, informazio-bidalketak eta 
proiekzioak hasten dira, akade-
mikoei film laburra erakuste-
ko, botoa eman dezaketen eta, 
azkenik, zein lan egongo diren 
izendatuta erabakitzen duten 
pertsona guztiak. Oraingoan 
ezin izan da, hala ere film labu-
rrak egiten jarraituko dugu, is-
torioak ahalik eta ikusle gehie-
nengana iristeko asmoz”.
 
Film laburra
Estibaliz Urresolaren gi-
doi eta zuzendaritza pean, 
Aneren istorioa kontatzen 
du, bere jaioterrira itzul-
tzen denean bere aitonaren 
ezusteko hiletara. Itzulerak 
berekin dakar bere fami-
liako emakumeekin berriro 
elkartzea. Ehorztetxearen al-
detik anomalia batzuk izan 
daitezkeela susmatzen due-
nean, denak itxura arraroa 
hartzen du. 

Aktoreen artean Jone Las-
piur (aktore errebelazioaren 
2020ko Goya sariaren irabaz-
lea), Itziar Aizpuru (Loreak, 
80 egunean), Goize Blanco 
(Veneciafrenia, Los favoritos 
de Midas) eta Clara Badiola 
(Nora, Amama) daude.
 
Katz Estudio Audiovisual
Itxaso Frau Terradillosek 
eta Ana Angulo Umaranek 
osatzen dute Katz Estudio 
Audiovisual. Enpresa Wan-
ted 2016 programan jasotako 
sariaren ondorioz sortu zen, 
Gazteria Zerbitzuak eta Ge-
txolan Sustapen Ekonomi-
koaren arloak bultzatutako 
programa, Getxoko merkata-
ritza-establezimenduetarako 
sustapen-bideo batzuk egite-
ko proiektu baten ondorioz.

Bere ekimenen artean, GE-
TXOEXPRESS Film Laburren 
Jaialdia antolatzen du. Urtero 
egiten da gure herrian jaial-
di hori, eta, azken edizioan, 
Getxo plató bihurtzea eta 22 
talde baino gehiago biltzea 
lortu zuen, 42 ordutan film 
labur bat asmatu, grabatu eta 
ekoitzi zutenak.

Sirimiri Filmsen Polvo so-
mos film laburra, Gariza 
Films eta Getxoko Katz Estu-
dio enpresaren ekoizpen el-
kartuarekin ondutako filma, 
2022ko Goya sarietarako au-
rrez hautatutako fikziozko 
15 film laburren “shortlist” 
zerrendaren parte izan da. 
Azkenean ezin izan den 
arren, hautatu ez baitute, ze-
rrenda horretan egotea poz-
teko arrazoi bat da Katz Es-
tudiorentzat, 2016ko Wanted 
jaialdian saritutako enpresa 
eta GETXOEXPRESS film 
laburren Jaialdiaren bultza-
tzaile, eta lanean jarraitzera 
animatzen ditu. “Ekoizle el-
kartu gisa parte hartzen dugun 
lehen film laburra izan da, film 
laburra ekoizteko zuzendaritza 
egiteaz gain. Estibaliz Urreso-
larekin film laburra egitea eta 
jaialdietan zeraman ibilbidea 
ikustea harro egoteko modukoa 
zen, beraz, zerrenda atera ze-
nean eta ‘Polvo somos’ sartuta 
zegoela ikusi genuenean ezin 
izan ginen pozago egon”, adie-
razi dute Katz 
Estudiotik.
Azaroa hilabete gogorra 
izan da enpresarentzat. 
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