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Ostalaritzako establezimenduetan kanpoko 
terrazetarako emandako baimenak luzatu dituzte

 863 laguntza 
2021/22 

ikasturterako 
Hezkuntzako 

gastu 
orokorretarako

Ruper Ordorikak bere azken diskoa aurkeztuko du 
kontzertuan: “Amour eta toujours”

Udalak bere lokalen kanpoaldean 
terrazak zituzten udalerriko os-
talaritza-establezimenduei aldi 
baterako eta ezohiko baimena 
luzatzea erabaki du (baimen hori 
2021eko abenduaren 31n amaitzen 
zen). Egoera epidemiologikoak 
eragindako osasun neurri berrien 
ondoren, baimen hori manten-
du egingo da ostalaritzako eta 
jatetxeetako establezimenduetan 
edukiera murrizteko nahitaez-
ko araudia dagoen bitartean, edo 
jarduera mugatzen duten arauak 
dauden bitartean, hala nola: ba-
rran zutik kontsumitzeko de-
bekua, mahai edo mahai-talde 
bakoitzeko bezero-taldeen gehie-
neko kopurua zehaztea.

Bestalde, herritarren segurtasu-
nari dagokionez, Udaltzaingoak, 
Ertzaintzarekin lankidetzan, eza-
rritako neurriak zaintzen jarraitu-
ko du.

2021/22 ikasturte honetarako 
Hezkuntzako gastu orokorre-
tarako 863 laguntza eman dira, 
guztira 115.625€. Horrek esan 
nahi du familia bakoitzak 134€ 

jasoko dituela, batez beste. Aur-
keztutako eskabideak baloratu 
ondoren, 389 atzera bota ziren 
eta 44 ez ziren onartu (bikoiztuta 
zeudelako).

Carmen Díaz Gizarte Kohesioko 
zinegotziak azpimarratu duenez, 
“prestakuntza gure gizartearen fun-
tsezko zutabeetako bat da. Gobernu 
taldearen lehentasuna da garai zail 
hauetan, inor atzean ez geratzea eta 
kalitatezko hezkuntza eskura izatea. 
Baliabide ekonomikorik eza ez da 
inoiz oztopo izango hezkuntzarako 
sarbidea izateko, prestakuntzan in-
bertitzea eta prestakuntzarako sarbi-
dea bermatzea baita udal honek egin 
dezakeen berdintasun-ekintza han-
diena”.

Laguntzak 2021eko urtarrilaren 
1etik gutxienez erroldatuta dau-
den herritarrek eta antzinatasun 
berean eskolatuta eta errolda-
tutako seme-alabak dituztenek 
eskatu ahal izan zituzten, barne 
hartuta Haur Hezkuntzako bi-
garren ziklotik (hiru urte) DBH 
mailara arte. 

Beka jaso ahal izateko 2020an fa-
milia-unitatearen urteko diru-sa-
rrera gordin guztiek ezin zituz-
ten 53.200 euro gainditu (950€, 
2020ko Lanbide arteko Gutxiene-
ko Soldataren hileko zenbatekoa; 
bider 4; bider 14 hileko).

Ruper Ordorikak Amour eta toujours 
diskoa aurkeztuko du Muxikebarrin 
datorren larunbatean, hilak 15. 20 
disko baino gehiagoko lanen zerren-
da zabaltzen duen album berezia da 
hori. Aurkezpena 19:30ean izango 
da eta sarreraren prezioa 15€-koa. 
Berarekin arituko dira: Arkaitz Mi-
ner (gitarra, biolina eta mandolina), 
Lutxo Neira (baxua), Hasier Oleaga 
(bateria), Eduardo Lazaga (perku-
sioak) eta Nando de La Casa (perku-
sioak eta teklatuak).
Bere ibilbide luzean euskal kantu 
herrikoiarekin bat egin du, eta, aldi 
berean, nazioarteko abangoardiako 
musikariekin grabatu eta antzeztu 
du: B. Monder, J. Saft, K. Wollesen...  

Gainera, neurrien ondorioz, Kul-
tur Etxeak %60ra murriztu ditu 
kultur espazioen edukiera dato-
rren urtarrilaren 28ra arte. Espa-
zio horiek, eta Fadura, Gobela eta 
Andra Mari kiroldegietako insta-
lazio estaliak erabiltzeko, COVID 
ziurtagiri digitala aurkeztu behar 
dute erabiltzaileek (12 urtetik 
beherakoek izan ezik) baita iden-

tifikazio-dokumentazioa ere. Aldi 
berean, maskara uneoro erabil-
tzea derrigorrezkoa da.

Azkenik, gogoratu, Bizkaiko Foru 
Aldundiak Eskola Kirolaren pro-
gramako lehiaketak ere geldiarazi 
dituela hilaren 28ra arte, kategoria 
guztietan. Entrenamenduak man-
tendu egiten dira.

Edukiera murriztea zehazten duen nahitaez bete beharreko araudia edo jarduera mugatzen 
duten arauak dauden bitartean

Dantza plaza. Hilaren 15ean, ostirala, 
19:00etan, Santa Eugenia plazan, 
erromeria Agurra, Berantzagi, Itxartu, 
Itxas Argia eta Zasi Eskola taldeekin. 
Parte-hartze irekia.

Antzerkia. Hilaren 22an, larunbata, 19:30ean, 
Muxikebarrin, “Fake: Trampantojo” Erre 
produkzioak taldearekin. 12€.



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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazko-
tasunaren erantzule izango.

URTARRILAK 13 OSTEGUNA

Musika. Bakarka zikloa. Romo Kul-
tur Etxean, 20:00etan, Moonshakers. 
Sarrera: 3€.

Zinemabarri. Muxikebarrin, 19:00etan, 
“Alanis”, Anahí Bernerirena. 16 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

Erakusketa. Abian Kultur Elkar-
tean (Bidebarri, 2, Algorta), pen-
tsionisten ibilbidearen argazkiak. 
Bisitak ostegunetan eta ostiraletan, 
18:30etik 23:00etara, larunbatetan 
12:00etatik 15:30era eta 18:00eta-
tik 23:00etara, eta igandeetan soilik 
goizez. Urtarrilean.

URTARRILAK 14 OSTIRALA

Musika. “Arrigunagako barikuak”. 
Muxikebarrin (harmaila barik), 
21:00etan, “Bastardix” eta “Patxuko 
Nice” taldeak. Sarrera: 5€.

Kontularien Kluba. Villamonteko 
Kultur Aretoan, 19:00etan, gaztele-
raz. Sarrera dohainik, edukiera bete 
arte.

Zine-Klub. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Quo va-
dis, Aida?” (JBA), Zuzendari: Jasmila 
Zbanic. Sarrera: 3,50€.  

Mintzapoza tonbola, Romoko Santa 
Eugenia plazan, 18:00etan, euskaraz, 
hainbat sarirekin partaideentzat. Ber-
balagunaren egitasmoa, doan. 

URTARRILAK 15 LARUNBATA

Musika. “Bigarren zapatua euska-
raz”. Muxikebarrin, 19:30ean, Ruper 
Ordorika: “Amour eta toujours”. Sa-
rrera: 15€.

Kontzertua. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 19:30ean, “Vivaldi y 
el violín”, Imprompturekin. Sarrera: 5€.

Dantza plaza. Santa Eugenia plazan, 
19:00etan, herri-erromeria bertoko 
dantza taldeekin: Agurra, Berantzagi, 
Itxartu, Itxas Argia eta Zasi Eskola. 
Parte-hartze irekia. Sarrera dohainik, 
edukiera bete arte.

Ingurumen aretoa. “Landareen in-
darra” (inguruko sendabelarrak eta 
aromatikoak ezagutzeko ekintza au-
togidatua). Ordutegiak: 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. 3 urtetik gora. In-
formazio gehiago eta izena emateko: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

Ipuin-tailerra, Alberto Bargosen 
eskutik, 11:00etan, Azebarri Kultur 
Elkartean. 5-10 urtekoentzat. Sendi 
proiektuaren barruan. Izenematea: 
https://labur.eus/ipuintailerra.  

URTARRILAK 16 IGANDEA

Zinematxiki. Muxikebarrin, 12:00etan, 
“Bella y el circo mágico”. Adin guztiak. 
2,50€.

Haur zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Bella y 
el circo mágico”. Adin guztiak. Sarre-
ra: 2,50€.

Mendi-irteera. Kantabriako Porra-
colina mendira (1.414 m) irteera. 
Antolatzaile: Etorkizuna Mendi Tal-

dea. Inskripzioak irteeraren aurreko 
asteazkeneko 24:00ak arte: etorki-
zunamt@gmail.com eta tel.: 606 637 
128.

Ingurumen aretoa. Txiki tailerra: 
“Egin ezazu intsektuen hotela”. Or-
dutegiak: 10:30-11:45 eta 12:15-
13:30. 3 urtetik gora. Informazio 
gehiago eta izena emateko: www.
ingurumenaretoagetxo.eus  

URTARRILAK 17 ASTELEHENA

Izenematea mendi-ibilaldirako. 
10:00etatik 12:00etara, izenema-
tea Romoko Ibar Nagusien Etxearen 
egoitzan (Lope de Vega, 12), urtarri-
laren 25ean (asteartean) Sopuertako 
Jarralta presaren ingurutik mendi-
ibilaldi bat egiteko.

URTARRILAK 19 ASTEAZKENA

Kontatu erretratu hau. Romo Kultur 
Etxean, 18:00etan, Getxoko ondarea 
argazkien bidez identifikatzeko taile-
rra. 60 urtetik gorako pertsonentzat. 

Liburu-aurkezpena. Romo Kultur 
Etxean, 19:00etan, “Mester de bru-
jería: cántigas de Inesia y Rapaz” 
Pedro de Andrés eta Marta Estrada 
egileen eta Mario García ilustratzai-
learen eskutik.

Idazaleen txokoa, Garazi Bas-
terretxearekin, idazten hasteko, 
19:15ean, Villamonte Kultur Etxean. 
Egizuk antolatuta. Izenematea: egi-
zugetxo@gmail.com / 619935541.

URTARRILAK 20 OSTEGUNA

Ipuinaren ordua. 18:00etan, Algor-
tako Kultur Etxean, “Basoko ipuinak” 
Amaia Puinarekin. Euskaraz, 6-8 
urte.

Zinemabarri.Muxikebarrin, 19:00etan, 
“Una jóven prometedora”, Emerald 
Fenellena. 16 urtetik gorakoentzat. Sa-
rrera: 3,50€.

URTARRILAK 21 OSTIRALA

Zine-Klub. Areetako Andrés Isa-
si Musika Eskolan, 21:00etan, 
“¿Podrás perdonarme algún día?” 
(JBA), Zuzendari: Marilelle Heller. Sa-
rrera: 3,50€.  

URTARRILAK 22 LARUNBATA

Antzerkia. 19:30ean, Muxikebarrin, 
“Fake: Trampantojo” Erre produk-
zioak taldearekin. Sarrera: 12€.

Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Malos 
tiempos” taldearen kontzertua (jazz 
fusioa). Sarrera: 5€.

Ingurumen aretoa. Naturaren de-
tektibeak (6 urtetik gora) eta Esplora-
tzaile txikiak (3 urtetik gora). Ordute-
giak: 10:30-11:45 eta 12:15-13:30. 
3 urtetik gora. Informazio gehiago eta 
izena emateko: www.ingurumenare-
toagetxo.eus   

URTARRILAK 23 IGANDEA

Dantza. 19:30ean, Muxikebarrin, 
“Abrazo” Nerea Martínezekin. Sarre-
ra: 8€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 12:00etan, 
“Clifford, el gran perro rojo”. 7 urtetik 
gora. Sarrera: 2,50€.

Ingurumen aretoa. Txiki tailerra: 
“Egin ezazu robot bat”. Ordutegiak: 
10:30-11:45 eta 12:15-13:30. 6 
urtetik gora. Informazio gehiago eta 
izena emateko: www.ingurumenare-
toagetxo.eus

Concepcion Benítez Camposek, Conchik, Aldapa 
auzoko bizilagunen oroitzapenezko plaka bat 
jaso zuen 2021aren amaieran, erretiroa zela eta. 
Horrela, omenaldi hunkigarria egin zioten, eta 
50 urte baino gehiagoz lan egiteko izan duen 
dedikazioa eta gaitasuna nabarmendu zituzten. 
“Auzoko janari-denda eta litxarreria-denda 

horren buru izan da, eta urteko egun guztietan 
ireki du, larunbatetan, igandeetan eta jaiegu-
netan barne. Zaila da hain pertsona langilea 
aurkitzea!”, ezagutzen eta estimatzen dutenek 
seinalatu zuten. Conchik eskertu egin zuen 
adierazitako maitasuna, eta ilusio handiz hartu 
zuen auzoaren keinua.

Aitorpen hunkigarria Aldapako dendari maite-maiteari erretiroa 
hartzeagatik

Joste Solidarioaren 
tailerraren erakusketa

Sorgin-ehizaren 
arrazoiak aztergai

Atseden-zerbitzua eskatzeko epea zabalik 
azaroaren 25era arte

2022an Atseden-zerbitzua es-
katu nahi duten mendekota-
suna duten edo hori izateko 
arriskuan dauden pertsonen 
senideek datorren azaroa-
ren 25era arteko epea izango 
dute aurten hori egin ahal 
izateko. Aurreko urteotan be-
zala, zerbitzuaren helburua 
da profesional adituen bitar-
tez ziurtatzea zaintzen den 
pertsonari arreta egokia jaso-
tzen duela, zaintzailea etxe-
tik kanpo dagoenean jardue-
ra zehatzak egin ahal izateko. 
Aldi berean, mendekotasun 
egoeran dagoen pertsonak 
etxean geratzea ahalbidetzen 
du ekimenak. Udalak aurten 
60.000€ onartu ditu 2022an 

Datorren urtarrilaren 17tik 26ra Joste so-
lidarioaren tailerrean egindako haurren-
tzako arropen erakusketa eta salmen-
ta izango da RKE-Romo Kultur Etxean, 
Getxo Lagunkoia programaren barruko 
zentroko Nagusien Etxean. Erakusketa 
haurrentzako eta umetxoentzako jantziez 
osatuta dago, hala nola txaketatxoak, pra-
kak, soinekoak, txanoak, bufandak, etab. 
Dirubilketa ASPANOVAS, minbizia duten 
Bizkaiko haur eta nerabeen gurasoen el-
kartearentzat izango da.
Interesa dutenek 10:00etatik 13:30era eta 
17:00etatik 19:30era bisitatu ahal izango 
dute erakusketa (larunbatean goizez baka-
rrik).
Joste Solidarioaren tailerrak gure eskual-
dean iaz emandako XIV Laboral Kutxa 
DEIA Hemendik Sarietako bat jaso zuen.

Datorren urtarrilaren 20an, ostegunean, 
izango da Skolastika Feminismo Mintegia-
ren hirugarren saioa Romo Kultur Etxean, 
Udalaren Emakumeentzako Jabekuntza Es-
kolak antolatuta. Mintegiak maiatzera arte, 
hilabetean behin, gai desberdinei buruzko 
saio monografikoak eskaintzen ditu, bakoi-
tzerako sarrera irekia izanik.   
Oraingo gaia Nork die beldurra sorginei? izan-
go da, berriro Josune Muñoz filologo eta iker-
tzailearen eskutik. Solasaldian sorgin-ehiza-
ri lotutako arrazoi politiko eta ekonomikoak, 
beren ondorioak eta legatua aztertuko di-
tuzte, baita gaur egun sortzen duen interesa 
ere. Horretarako, hizlariak Durangoko XVI 
mendeko emakumeen jazarpena eta erreketa 
aipatuko du.  
18:00etan hasiko den solasaldirako sarrera 
doakoa izango da, tokia bete arte.

zerbitzua eman ahal izateko. 
Atseden Zerbitzuak arina 
izan nahi du eta arreta-sare 
naturala osatzen duten zain-
tzaileei lagundu nahi die, 
baita zaintzaileei atsedena 
erraztu eta eguneroko nekea 
arindu ere.
Foru Aldundiak aitortuta-

ko mendekotasun-mailaren 
arabera eskainiko dira zer-
bitzuaren orduak datorren 
abenduaren 30era arte dis-
frutatu ahal izango dira, as-
telehenetik ostiraletan, jai 
egunetan izan ezik, 08:00eta-
tik 22:00etara bitarteko or-
dutegian. Atseden-tarteak 
gutxienez bi ordukoak izan 
beharko dira. 
Zerbitzuaren eskaera egite-
ko horretarako dagoen in-
primakia entregatu beharko 
dute pertsona interesatuek 
Gizarte Zerbitzuen bulegoe-
tan edo HABetan (aurretik 
hitzordua eskatuta), edota 
Udalaren webgunean (www.
getxo.eus).
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-  Lan bila nabil lanaldi osokoa 

edo ordukakoa, garbiketa egi-

teko edo adinekoak edo umeak 

zaintzeko. Tel.: 632 41 15 53..

-  Ingelesa. Irakasleak eskolak 

ematen ditu. Online ere bai. 

Gazte Txartela dutenentzat des-

kontuak. Romo. Tel.: 687 00 06 

50. Puri.
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Jazza, folka, musika klasikoa, 
lirika eta bilbainadak “Neguko 

Bidaia” zikloan

Javier Amezagak La Historia del Surf a través de Tres60 izenburuko liburua 
aurkeztu berri du Getxo Itsas Hub-ean. Egileak adierazi duenez, “argital-
penaren helburu nagusia surfak estatuan eta maila globalean izan duen 
esanahiaren nortasuna islatzea da, “3sesenta” aldizkarian egin dudan 
lanari dagokionez, hurrengoen bitartez: historia, protagonistak, irudia eta 
publizitatea, kontakizunak, surf tripak, momentuko teknologiak, munduko 
surfa, argazkigintzaren bilakaera, kolaboratzaile estuenak, artea, komikia, 
moda, albisteak…”.

Surfaren historiari buruzko liburu berria

Bastardix eta Patxuko Nice 
“Arrigunagako barikuak” ekimenean

Izenemeatea 
Berbalaguna eta 

Gurasolagunarako 

“Vivaldi y el violín”, ikuskizun 
musikala Areetan

Agur Ana Bejeranori, euskal ahots 
dotoreenetako bati

Ostiral honetan, hilak 14, 21:00etan, 
kontzertu bikoitza izango da Mu-
xikebarriko Arrigunaga aretoan 
Bastardix eta Patxuko Nice taldeen 
eskutik. Arrigunagako barikuak zi-
kloaren bigarren errezitaldia izan-
go da eta sarreraren prezioa 5€-koa 
izango da. 
Bastardix bederatzikote nafarrare-
kin abiatuko da gaua, hard, punk 
eta rock doinuekin eta Amestuta-
ko lurraldea lan berriko abestiekin. 

Urtarrilean zabalik izango da eus-
karaz mintzatzea sustatzen duten 
Berbalaguna eta Gurasolaguna 
ekimenetarako izenematea, Egi-
zu elkarteak antolatuta, Bizi Zaitez 
MintzaPozez! lelopean. Interesatuek 
talde txikitan astean behin elkartu-
ko dira gustuko gauzak egiten du-
ten bitartean euskaraz aritzeko. 
Bestalde, familietan euskara sus-
tatzeko EGIZU eta Udalak abian 
jarritako SENDI proiektuaren ba-
rruan, 2 eta 5 urte bitarteko fami-
lientzat Olgetan euskaraz jarduera 
abian izango da otsailaren 28ra ar-
teko astearte edo ostegunetan, kan-
tak eta jolasak lantzeko taldetan. 
Ordutegia 17:00etatik 17:45era edo 
18:00etatik 18:45era izango da. 
Jarduera guztiei buruzko informa-
zioa: www.egizu.eus

Larunbatean, urtarrilaren 15ean, 
19:30ean, Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan  Vivaldi y el violín 
musika ikuskizuna izango da, 1600 
eta 1750 urteen arteko musika ba-
rrokoko artista handienetakoari 
eskainia.
Emanaldia honako hauek emango 
dute: Impromptu bikoteak (Victor 
Jimenez pianoan eta Jose Manuel 

Joan den urtarrilaren 2an Ana Beje-
rano hil zen, estatu mailako getxotar 
ahotsik ospetsuenetakoa eta eza-

Urtarrilaren 22tik otsailaren 26ra 
bitartean, Areetako Andrés Isa-
si Musika Eskolan, Neguko Bidaia 
kontzertu didaktikoen zikloaren 
hamalaugarren edizioa egingo da. 
Emanaldiak larunbatetan izango 
dira, 19:30ean hasiko dira eta sarre-
raren prezioa 5€-koa izango da.
Egitarauak hainbat musika-estilo 
izango ditu (jazza, folka, musika 
klasikoa, lirika eta bilbainadak), eta 
protagonismo berezia izango dute 
euskal eszenako artistek eta tal-
deek. Hala ere, kanpoko bi talde os-
petsuk ere hartuko dute parte: San-
tiago de Compostelako Capriccio 
Vocal eta Bartzelonako Trio Vivo 
izenekoek. Ziklo honetan ohikoa 
den bezala, emanaldiak amaitzean 

Bastardix taldearen musikak in-
darra du dibertsioa eta sistema eta 
gizartea kritikatzen dituzten letren 
alde soziala batzeko, nahiko zuze-
nak direla, ozartasunez eta ironiaz. 
Ondoren, Patxuko Nice hondarri-
biarraren txanda izango da,  pop 
leun eta landua, eta reggaea uztar-
tzen dituena, soul eta funk eragi-
nak alde batera utzi gabe; musika 
apaltasunez beteriko pop estiloa es-
kaintzen du, zirimiri reggaez blai.

Cacho biolinean), Javier Navascue-
sek (biolinean), Enrique Camposek 
(biolinean), Itziar Bizkarralegorrak 
(biolinean), Gorka Mardarasek 
(biolan) eta Ana Ispizuak (biolon-
txeloan).

14 urtetik gorakoentzat gomenda-
tutako ikuskizun honetarako sarre-
raren prezioa 5€-koa da.

guna, besteak beste, 1984an 24 urte 
besterik ez zituela Amaia Uranga 
mitikoa Mocedades taldean ordez-
katu zuen bakarlaria izateagatik. 
Taldeak iragarri du 2022an emango 
duen lehen kontzertua omenaldia 
izango dela berarentzat. Horrekin 
hiru disko grabatu zituen 1986 eta 
1992 artean. 1993an taldea utzi eta 
beste proiektu batzuei ekin zien (bes-
teak beste, Txarango kintetoa, Rober-
to Uranga eta Jose Ipiña Mocedades 
taldeko historikoekin batera) baina 
2018an itzuli zen taldera. Bossa nova 
eta jazz zale amorratua, Billie Holi-
day eta Ella Fitzgeralden ahotsen mi-
resle sutsua zen. 2017an Getxo Jazzen 
aritu zen bere laukotearekin batera, 
Ana Bejerano Concept alegia, eta 
bere azken kontzertua abenduan es-
kaini zuen El Mirador de Igeretxen, 
Ereaga hondartzaren aurrean, Edu 
Basterra gitarra-jotzailearekin batera.

artistek publikoak egin nahi dituen 
galderei erantzungo diete.

Egitaraua
Lehenengo kontzertua, urtarrilaren 
22an, jazz fusioa izango da, Malos 
tiempos hirukotearen eskutik; hi-
laren 29an Folk al dok? boskotea 
arituko da; otsailaren 5ean Richie 
Salvador Quartet igoko da agertoki-
ra; hilaren 12an, Trio Vivo bartzelo-
narren txanda izango da; Capriccio 
vocale hirukote galiziarrak lirika 
errezitaldia eskainiko du 19an eta 
zikloa hilaren 26an amaituko da, 
Los 5 bilbaínos taldearen emanal-
diarekin. Informazio gehiago eta 
sarreren salmenta (ahal dela online) 
http://cutt.ly/MusikaEskolan 

BASTARDIX

PATXUKO NICE

www.egizu.eus
http://cutt.ly/MusikaEskolan


Merkataritza digitala! Laguntzak saltokien eta lotutako 
zerbitzuen eraldaketa digitalerako

Mimarte.Shop, Cocinados Galea eta Mercería Blonda II dendak Getxoko XXXI. 
Erakusketa Lehiaketaren irabazleak izan ziren, erakusleiho fisiko, erakusleiho 
birtual eta ingurumenarekiko errespetu handiena duen Bye Bye plastiko sari 
bereziaren kategorietan, hurrenez hurren. Pandemia dela eta, sari banaketak 
pertsonalizatuak izan ziren. 
Gainera, Pilar Arcenillas getxotarrak erakusleihoetako bat egiten lagundu duen 
publikoaren saria jaso zuen, zehazki Mercería Blonda II. Bigarren eta hiruga-
rren sailkatuak Algortako Novelle eta Areetako Arrese Gozotegia izan ziren. Eta 

bigarren eta hirugarren sarituak erakusleiho birtualean, Snoopy Instagrameko 
profilagatik: @snoopy.algorta, eta Yolanda Aberasturi ile-apaindegia, facebook-
eko kanalen irudiagatik: Yolanda Aberasturi e instagram: @yolandaaberasturi.
Getxo Enpresak Udalaren eta Kutxabanken laguntzarekin antolatutako lehiaketa 
honetan, beste laguntzaile batzuen artean, 70 proposamen baino gehiago inskri-
batu ziren, bi modalitateetan, eta hogeita hamar sari baino gehiago banatu dira. 

Informazioa eta irudiak: https://www.getxoenpresa.com/

Mimarte.shop, Cocinados Galea eta Mercería Blonda II, erakusleiho fisiko, birtual eta iraunkor onenak

Udalak dirulaguntzen beste lerro 
bat ireki du saltokien eta lotutako 
zerbitzuen eraldaketa digitalera-
ko. Horretarako, 30.000€-ko parti-
da bat bideratu du, Getxo Ekinez 
planaren barruan, COVID-ak sek-
torean dituen ondorioak aurrei-
kuseko. Horrela bultzatu nahi da 
udalerriko merkataritza-jarduera-
rekin lotutako eraldaketa digitale-
ko proiektuak edo mikro-proiek-
tuak, bai barne-kudeaketan, bai 
bezeroekiko merkataritza-kana-
lean: erosteko, saltzeko, kudea-
tzeko, Bai Tiket-era egokitzeko, 
komunikazio eta presentzia digi-
talerako kanal berriak ezartzeko, 
online saltzeko...  
Eraldaketa digitala bizkortu egin 
da azken bi urteotan, COVID-
19ak sortutako pandemiaren on-
dorioz eta zuzenean eragin die 
lehiakortasuna hobetzeko kudea-
keta modu nabarmenean doitu 

behar izan duten enpresei. “Beraz, 
Gobernu taldeak digitalizazioa Ge-
txoko merkataritzaren lehiakortasuna 
hobetzeko funtsezko faktore gisa ikus-

ten dugu”, Iñigo Urkitza Ekonomia 
Sustapeneko zinegotziak adierazi 
duenez.
Diruz lagundu daitezkeen gas-

tuak eta ordainketak 2021eko ur-
tarrilaren 1etik 2022ko abendua-
ren 31ra bitartean egin beharko 
dira, eta laguntza zenbateko osoa-
ren %40ra mugatuko da gehienez 
ere (1.000€-ko mugarekin onura-
dun bakoitzeko). 
Laguntza horiek eskatu ahal izan-
go dituzte pertsona autonomoek 
eta 10 langile baino gutxiago-
ko enpresek. Getxolanek (doako 
aholkularitza-zerbitzua) edo kan-
poko aholkularitza batek (Getxo-
lanen oniritziarekin) garatutako 
plan digital bat izan beharko dute. 
Eskaerak aurkezteko lehen epea 
apirilaren 4tik 30era izango da. 
Informazio gehiago lortzeko eta 
oinarriak ikusteko: www.getxo.
eus/getxolan udal webgunera, 
94 466 01 40 telefonora eta getxo-
lan@getxo.eus posta elektroniko-
ra (gaia: Merkataritza digitala) jo 
daiteke.

30.000€-ko partida bat bideratu du, Getxo Ekinez planaren barruan, COVID-ak sektorean dituen ondorioak aurreikuseko

Getxo Enpresak saltokien digitalizazioa errazten du Business 
Whatsapp-a erabiliz

Dagoeneko dozena bat tokiko ne-
gozio txikik baino gehiagok parte 
hartzen dute Getxo Enpresaren 
ekimenean, saltokien digitaliza-
zioa errazteko, Business Whatsapp-a 
erabiliz. Tresna profesional hori 
merkatuan erabiltzen da ohiko be-
zeroekiko edo bezero potentzia-
lekiko komunikazioa hobetzeko, 
harekin elkarreraginean aritzeko, 
mezuak bi norabidetan bidaltzeko 
eta eskainitako arreta hobetzeko.
Establezimenduen zerrenda el-

kartearen webgunean dago esku-
ragarri.
Ekimenak negozio parte-hartzaile 
bakoitzak egiten duen komunika-
zioaren hasierako azterketa jaso 
du, baita tresnaren konfigurazioa 
eta ezarpena eta hura erabiltzeko 
eta optimizatzeko behar den la-
guntza ere.
Aplikazioak ahalbidetzen dituen 
funtzioetako batzuk hurrengo 
hauek dira: kontaktuak kategorien 
arabera antolatzea, partekatzeko 

produktuen edo zerbitzuen kata-
logo bat izatea, mezuen ereduak, 
mezu horien automatizazioa, edo 
mugikorretik erabiltzea edo beste 
tresna digital batzuekin integra-
tzea, hala nola web atariarekin 
edo sare sozialekin.

GERTU app-a
Gainera, elkarte horrek eta Bilbao 
Denda elkarteak mugikorretarako 
abian jarritako Gertu app-ak esku-
ragarri dauden eskaintza, behera-

pen eta sustapenen berri ematen 
du eta dagoeneko Getxoko elkar-
teko berrogeita hamar saltoki in-
guru ditu atxikita.
Aplikazioak helburu bikoitza du: 
dendetarako bezero-fluxua sor-
tzea eta tokiko saltokien digita-
lizazioa erraztea; azken batean, 
digitalizazioaren abantailak 
aprobetxatzea, tokiko merkata-
ritzaren funtsa ahaztu gabe, hau 
da, dendara joatea eta tratu per-
tsonalizatua.

https://www.getxoenpresa.com/
www.getxo.eus/getxolan
www.getxo.eus/getxolan
mailto:getxolan%40getxo.eus?subject=
mailto:getxolan%40getxo.eus?subject=
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> 2022ko EuskarAbentura espediziorako izenematea zabalik  

> 70 neska eta mutil baino gehiago Perkusio eta Paintball tailerretan 

> “R1pB1z1tzaS2” taldeak irabazi du Gurot lehiaketa 



Hilak 15, larunbata: IRTEERA: BIRTUALA

Hilak 18, asteartea: EKINTZA: ELURRA ARTIFIZIALA

Hilak 21, ostirala: TXAPELKETA: FUTBOLIN

Hilak 26, asteazkena: SUKALDARITZA: AZENARIOZKO BIZKOTZOA

Hilak 29, larunbata: IRTEERA: ONGRAVITY

* Arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, mu-
sikaren eta dantzaren modalitateetan bekak, Foru Aldundiak dei-
tuta, ikasturte bateko iraupena duten proiektutarako (2022ko irailaren 
1etik 2023ko ekainaren 30era). Zenbatekoak, onuradunen adina eta 
gainerako baldintzak ezagutzeko: https://labur.eus/LvxMQ. Eskabi-
deak aurkezteko epea: urtarrilaren 20tik otsailaren 24ra.

* La Caixa Fundazioaren 100 beka atzerrian graduondoko ikas-
ketak egiteko. Espainiar edo portugaldar nazionalitatea, unibertsi-
tateko titulazioa (2013 eta 2022 bitartean Espainian edo Portugalen 
lortutakoa) eta helmugako herrialdeko B2 titulua edo baliokidea iza-
tea eskatzen da. Bekaren barruan sartzen dira: joan-etorriko txartela, 
matrikula, 1.100€ material akademikoa erosteko,  500€, edo 250€ 
edo 1.400€ hilean edo antzekoa helmugako herrialdearen arabera, eta 
orientazio-ikastaroa, mediku-asegurua eta istripu-asegurua. Helmu-
gak: goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrua (EEES), Ipar Amerika 
(AEB eta Kanada) eta Asia-Pazifikoa eskualdea (Australia, Hego Korea, 
India, Japonia, Singapur eta Txina). Eskabideak aurkezteko epea: otsai-
laren 2ra arte. Informazioa: https://labur.eus/sQosI

* Gazteentzako kontakizun laburreko UNED literatura-saria, UNE-
Dek deituta, DBHko 4. mailako eta Batxilergoko 1. mailako ikasleentzat 
edo baliokideentzat, gehienez 18 urte beteak izanda originalak ematen 
diren egunean. Lehenengo saria 800€ izango da eta bigarrena 500€. 
Lanak entregatzeko epea: martxoaren 1era arte. Oinarriak: https://la-
bur.eus/0UWRq

Hilak 14 eta 28, ostiralak: PROIEKTUA: IBILBIDE FEMINISTA (BELDUR 

BARIK)

Hilak 15, larunbata: MASTER CHEF: PANCAKES

Hilak 19, asteazkena: JOLASA: FUTBOLIN 

Hilak 21, ostirala: MASTER CHEF: SANDWICH

Hilak 22, larunbata: JOLASA: LET.S SING

Hilak 25, asteartea: JOLASA: PING PONG

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Urtarrila

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Urtarrila

Izen-emate kanpainari hasie-
ra emateko aukeratutako Al-
baola Itsas Kultur Faktoriak 
agerian uzten duen bezala, 
hurrengo espedizioaren gai 
nagusietako bat itsasoa izan-
go da, gure bizimoduan duen 
eragina, Euskal Herriak ho-
rrekin daukan harremana… 
eta horrek historian zehar 
izan duen bilakaera aztertze-
ra gonbidatuko du. 2022an 
Lehen Mundu biraren 500 
urteak beteko dira eta ho-
rrek historiari begiratzeko 
moduei buruz eta errelato 
historikoez hausnartzeko 
aukera emango die gazteei 
eta etorkizuna iraganetik 
ikasitakoarekin irudikatze-

ko ere. Horretarako, Euska-
rAbentura Elkartea Elkano 
Fundazioarekin elkarlanean 
arituko da, gazteen izen-
emate proiektuaren hiruga-
rren gaia diseinatuz eta baita 
espedizioan landuko diren 
hainbat ekintza antolatzeko 
ere. 

EuskArabentura Espedizioa-
ren helburu nagusia da eus-
kara gazteen bizitzaren erdi-
gunera eramatea eta, horrekin 
batera, gazte euskaldunen 
sare indartsu bat ehuntzea, 
gaur egun euskarak indartze-
ko behar dituen arloak lan-
tzea, belaunaldien arteko 
transmisioa bermatzeko.

Aurrekoetan bezala, Espedi-
zioa abentura bat bizitzeko 
gogoa duten gazte euskaldu-
nen bila dabil. Horiek minutu 
bateko aurkezpen bideoa eta 
banakako proiektu bat aur-
keztu beharko dituzte, biak 
euskaraz eta elkarteak pro-
posatutako gai eta formatua 
aukeratuta (Informazio gehia-
go  www.euskarabentura.eus 
helbidean). Proiektuak Eusko 
Ikaskuntzak eta PuntuEus 
Fundazioak ebaluatuko di-
tuzte, eta apirilaren 24an ar-
gitaratuko da 130 gazte parte-
hartzaileen behin-behineko 
zerrenda. Espedizio taldeko 
kideak hautatzeko proiektua-
ren balorazioa, jatorria, gene-
roa eta motibazioa hartuko 
dira kontuan. 

Gaiak 
Aurten, hautagaitza bida-
li nahi duten gazteek ba-
nakako proiektua sortzeko 
hurrengo hiru gai dituzte 
aukeran: Gure aisiaren espa-
zioa, gaur egungo hezkun-
tza zentroetako jolastokien 
ezaugarriak eta bertan ema-
ten diren dinamikei buruz 
hausnartzeko; Moda azka-
rra, arropa eta jantzien kon-
tsumo ereduaren inguruan 
hausnartzeko; eta Zer ginen, 
zer gara, zer izango gara, soi-
lik historiatik ikasiz eraikiko 
dugulako etorkizuna.
Proposatutako gai eta forma-
tuekin gazteen hausnarketa 
eta sormena martxan jarri 
nahi ditu elkarteak.

Abenturaz jositako hilabetea
Uztaileko hilabetean zehar, 
gazteek Euskal Herria oinez 
zeharkatzeaz gain euskal 
kultura, geografia, hizkuntza 
eta gizartea ondo ezagutzeko 
aukera izango dute, askotari-
ko bisita, tailer, hitzaldi edota 
espedizioa bisitatuko duten 
gonbidatuen eskutik.

Datorren martxoaren 4ra arte zabalik egon-
go da 2022ko EuskarAbentura espedizioan 
parte hartzeko hautagaitza aurkezteko epea, 
2005ean edo 2006an jaio diren Euskal Herriko 
eta diasporako gazte euskaldunei zuzenduta. 
130 gaztek, uztailaren 1etik 31ra, Euskal He-
rria zeharkatuko dute oinez, euskara hutsean, 
eta oraingo edizioan euskaldunen eta itsasoa-
ren arteko harremana landuko dute, Elkano 

Fundazioarekin elkarlanean. Aurreko bi ur-
teotan, osasun krisiak eraginda, EuskarAben-
tura elkarteak ezin izan du espedizio ibiltaria 
antolatu, eta beharretara eta murriztapeneta-
ra egokitu behar izan du ekimena. 2022ko uz-
tailean 130 gaztek osatutako taldeak Euskal 
Herria zeharkatuko du berriro, Mauletik Ge-
txora, betiere momentuan indarrean dauden 
neurriek ahalbidetzen badute.

2022ko EuskarAbentura espediziorako 
izenematea zabalik

“R1pB1z1tzaS2” taldeak irabazi du 
Gurot lehiaketa

Getxoko “R1pB1z1tzaS2” taldea izan zen Gurot galdera-
erantzunen lehiaketako Bizkaiko finalaren irabazlea, joan 
den abenduan Bilboko Azkuna Zentroan. Alkarbidek, Biz-
kaiko udal eta mankomunitateetako Euskara zerbitzuek 
(Getxokoa barne) koordinatzeko mahaiak abian jarritako 
ekimenean 12 eta 17 urte bitarteko hiru gaztek osatutako 
hainbat taldek hartu zuten parte. Irabazleek hiru ordenagailu 
eramangarri jaso zituzten. Argazkian, ezkerretik eskuinera, 
Xabier Etxebarria, Unax Lafont eta Aratz Moral irabazleak, 
Irantzu Uriarte Udaleko Euskara zinegotziarekin batera.

70 neska eta mutil baino gehiago Perkusio 
eta Paintball tailerretan

COVID 19aren ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko 
2021ean antolatutako Getxo Ekinez programaren barruan 
haur eta gazteentzako jarduerak abenduan egindako Per-
kusio eta Paintball tailerrekin itxi ziren. Lehenengoan, hotz 
handiarekin baina oso animatuta, 24 lagunek hartu zuten 
parte, 12 laguneko bi taldetan banatuta, Algortako San Ni-
kolas plazan. Bigarrena Zornotzan izan zen, 53 neraberen 
partaidetzarekin. Tailer horiek, 2021ean, aipatutako pro-
gramaren esparruan egindako Tirolina, Paddle Surf, Zirkoa 
eta Graffiti tailerrekin batera egin dira.

https://labur.eus/LvxMQ
https://labur.eus/sQosI
https://labur.eus/0UWRq
https://labur.eus/0UWRq
www.euskarabentura.eus


Getxo Kirolak
kirola eta askoz gehiago

Gazteenek izena eman dezakete Getxo 
Kirolak-en abonu-txartela beharrezkoa den 
jardueretan, eta abonurik behar ez den 
batzuetan ere bai. Edonola ere, jarduera 
guztien antolatzaileak Getxoko klubak dira. 
Haiekin, kirolik ezagunenetan ez ezik, beste 
askoren artean aritu ahal izango dira  
arku-tiroan, badmintonean, belan, patinaje 
artistikoan, mahai-tenisean, patin-hockeyan, 
piraguismoan eta xakean ere. Gustu guztieta-
rako jarduerak daude.

Helduentzako ikastaroen eskaintza Getxo  
Kirolak-ek antolatzen du zuzenean, eta  
horietan izena emateko nahitaezkoa da  
edukitzea Getxo Kirolak udal erakundearen
abonu-txartela. Faduran eta Gobelan honako 
eskolak ematen dira, besteak beste: indoor 
bizikleta, dantza, global fitness, aerobic-a, 
igeriketa, tenisa, padela, pilatesa, yoga eta 
aquagym-a.

Ordainpeko zein doako ikastaroen programa-
zio bat dugu Getxo Kirolak-en abonu-txartela 
duten adineko pertsonentzat. Baita  
abonu-txartelik beharrezkoa ez den zenbait 
jarduera ere, ordainpekoak zein doakoak 
halaber. Berrikuntzak, beste urte batzuekin 
alderatuta, bela, walking futbola, pala,  
saskibaloia eta txirrindularitza gehitu izana 
da. Doakoen artean, oinez ibiltzeko hitzorduen 
programa mantentzen da, baita aire zabaleko 
gimnasia-saioak ere. Aukerarik onena, kirola 
modu seguru eta osasungarrian egiteko.

Fadurako eta Gobelako fitness- eta  
muskulazio-gimnasioak asteko egun guztietan  
zabaltzen dira, 07:30etik 21:30era (asteburu eta 
jaiegunetan, 08:00etatik aurrera), eta jarduera 
eta zerbitzu berriak eskaintzen dituzte beren 
800 metro koadroetan. Muskulazioa sendotzeko 
eta entrenamendu aerobikoa egiteko behar den 
guztia edukitzeaz gainera, izena ematen dute-
nek ordu erdiko doako jarduerak dituzte eskura, 
astelehenetik ostiralera, 07:45etik 19:00etara 
bitartean (larunbatetan, 11:00etatik 12:30era). 

Hauek dira jarduerak: cross training, entrena-
mendu funtzionala, body pump, adinekoentzako 
bizkortzea, intentsitate altuko tartekako  
entrenamendua (Hiit), kardio lasaia, entrena-
mendua banda elastikoekin, body combat, 
global fitness, hipopresiboak eta abdominalen 
eta lunbarren entrenamendua.

Getxo Kirolak-en abonu-txartela baduzu, 
prezioa 37,40 eurokoa da hileko (26,50 € hila-
ren 11n izena emanez gero, eta 16,80 € hilaren 
21etik aurrera eginez gero). 
  
Informazio gehiago nahi baduzu, hona jo  
dezakezu: getxokirolakfitness@gmail.com.

Ume eta gazteentzako 
jarduerak

Helduentzako  
jarduerak

Adinekoentzako  
jarduerak

Fitness- eta 
muskulazio-gimnasioak

Badator urte berria, eta, harekin batera, asmo berriez pentsatzeko 
unea ere bai. Ziurrenik, horietako bat zure osasuna zaintzea da, eta 
Getxo Kirolak-en hori lortzen lagundu diezazukegu.

Udalaren kirol-zerbitzuek herritar guztientzako programazio betea 
eskaintzen dute. Berdin dio zer adin duzun, nolako sasoia daukazun 
edo gaitzen bat daukazun ere. Faduran, Gobelan eta Andra Marin zure 
beharretara egokitutako jarduera ugari aurkituko duzu.

Bai Getxo Kirolak-ek bai udalerriko kirol-klubek eskaintzen dituzten 
ikastaro eta entrenamenduen barruan 45 modalitate daude, 2022rako 
asmoa bete dezazun.

Asmorik 
2022rako?

Zaindu osasuna 
eta jarri sasoian 
Getxo Kirolak-ekin

Doako alea
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www.getxo.eus
getxokoudalaprentsa@getxo.eus
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Fadurako kirol-parke publikoak 21 hekta-
rea ditu. Horietan, besteak beste, honako 
instalazioak ditu: atletismo-pista, belo-
dromoa, errugbi-zelaia, hockey-zelaia, 
tenis- eta padel-pista estaliak eta estali 
gabeak, pilotalekuak, futbol-zelaiak, kirol 
anitzetarako kantxak, igerilekuak eta  
fitness- eta muskulazio-gimnasioa.
 
Instalazioen ordutegia 08:00etatik 
21:30era bitartekoa da (igerilekua eta 
fitness- eta muskulazio-gimnasioa 
07:30ean zabaltzen dira). 

Informazio gehiago jasotzeko, deitu  
94 430 80 70 zenbakira. 

Gobelako kiroldegian honako instalazio 
hauek daude: igerilekuak, futbol-zelaia, 
erabilera askoko aretoak, fitness- eta 
muskulazio-gelak, kirol anitzerako pista 
estalia eta tenis- eta padel-pista estali 
gabeak. 

Instalazioen ordutegia 08:00etatik 
21:30era bitartekoa da (igerilekua eta 
fitness- eta muskulazio-gimnasioa 
07:30ean zabaltzen dira).

Informazio gehiago behar izanez gero,  
deitu 94 404 51 51 zenbakira.

Andra Mariko kiroldegiak leku handia du 
tokiko kirol-modalitateetarako. Pilotale-
kua, probalekua eta ikasteko gelak ditu.
 
Instalazioen ordutegia 08:30etik 21:30era 
bitartekoa da.

Informazio gehiagorako, deitu  
94 491 65 17 zenbakira.

BANAKAKO

KUOTAK  

Banakakoa ***

Banakakoa 26 urtetik behera

Banakakoa 65 urtetik gora

118,65€

71,25€

31,20€

221,70€

133,05€

221,70€

FAMILIENTZAKO 

KUOTAK        
Getxon 
erroldatuak

Getxon 
erroldatu 
gabeak  

Familiak

Guraso bakarreko familiak **

65 urtetik gorakoen familiak

181,20€

132,45€

59,85€

1,20€

5,10€

9,45€

28,65€

48,60€

343,50€

249,75€

343,50€

2,40€

10,05€

18,00€

58,05€

91,20€

5 saio /
   astero

3 saio /
   astero

2 saio /
   astero

1 saio /
   astero

Igeriketa helduentzat

Igeriketa <16 urte

Tenisa eta padela <16

Indoor helduentzat

Indoor <16

Outdoor helduentzat

Outdoor <16

17,70€

13,50€

28,95€

17,70€

17,70€

13,50€

17,70€

13,50€

27,90€

17,70€

39,30€

23,10€

27,90€

17,70€

27,90€

17,70€

39,30€

23,10€

49,95€

27,90€

39,30€

23,10€

39,30€

23,10€

49,95€

27,90€

66,75€

39,30€

49,95€

27,90€

49,95€

27,90€

HOBARIAK 

Getxo Kirolak-ek adierazitako urteko diru-sarrera gordinen berdinak edo 
txikiagoak dituztenek kuotaren hobari partziala jaso dezakete, bai urteko 
ordainketan, bai kirol-ikastaroetan. Era berean, Getxo Kirolak-ek ezarritako 
baldintzak betetzen dituzten familia ugariek ere hobariak dituzte abonu-tasan.  

Hobariei buruzko informazio guztia Getxo Kirolak-en webgunean edo  
Fadurako eta Gobelako herritarren arretarako bulegoetan kontsultatu ahal 
izango da.

GETXO KIROLAK-EK ANTOLATUTAKO 

JARDUEREN TARIFAK

Taula honetan adierazten dira Getxo Kirolak-ek antolatutako  
kirol-ikastaroen hileko tasak.

GETXO KIROLAK-EN URTEKO ABONU-KUOTAK

Taula honetan zehazten dira Getxo Kirolak-en urteko abonuaren banakako 
eta familiako kuotak, udalerrian erroldatuentzat eta erroldatu gabeentzat.

GOBELAKO 
KIROLDEGIA

ANDRA MARIKO 
KIROLDEGIA

FADURAKO 
KIROLDEGIA

Hemen ere aurkituko gaituzu:
getxokirolak.getxo.eus

0 eta 6 urte bitarteko seme  
edo alaba bakoitzeko

7 eta 12 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

13 eta 17 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

18 eta 21 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

22 eta 25 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

Tenisa eta padela  
helduentzat


