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Visesak, Eusko Jaurlaritzaren 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraio Saileko sozietate pu-
blikoak  Sarrikobaso kalean (UE 
31.1) sustatuko dituen alokairuko 
babes ofizialeko 68 etxebizitzaren 
(BOEa) obraren lizitazioa argitara-
tu du. Maidagan kalearen, Puer-
to Orduña eta inguru horretako 
zabu estalien arteko orubean erai-
kiko dituzte etxeak. 
Proiektua Ispizua-Equi Getxo 
ABEEak idatzi du eta obraren lizi-
tazioaren aurrekontu tipoa (KEA 
Kontrataren araberako Exekuzio 
Aurrekontua) 6.990.043,57€-koa da 
(BEZik gabe).

Eraikinak “L” forma izango du, eta 
logela bateko sei etxebizitza, bi lo-
gelako 51 etxebizitza (horietariko 
bi mugikortasun murriztua duten 
pertsonentzat egokituta) eta hiru 
logelako 11 etxebizitza izango ditu, 
baita 68 garaje eta trasteleku ere. 
Era berean, A energia-kalifikazioa 
izango dute etxebizitzek (eraikun-
tza berdeagoei dagozkienak, ur-
tean energia-kontsumoaren 50Kw/
m2 baino gutxiago dutenak).
Obra esleitu ondoren, eraikina aur-
tengo urrian egiten hastea espero 
da. Etxebizitzak Alokabide sozietate 
publikoari emango zaizkio kudea 
ditzan 2025eko lehen hiruhilekoan.

VISESAK Maidagan aldeko alokairuko babes ofizialeko 68 
etxebizitzaren obraren lizitazioa kaleratu du

Muxikebarrin “Arteen Sukaldea 2022 Getxon” programa izango da maiatzean
Kultur Etxearen eta Artekaleren arteko hitzarmen baten emaitza da

Getxoko Kultur Etxeak eta Ar-
tekalek, Euskal Herriko Kaleko 
Arteen Elkarteak, hitzarmena si-
natu berri dute publiko kultura-
laren eta kaleko arteen garapena 
sustatzeko asmoarekin. Horri es-
ker, 2022ko Publikoentzako Sor-
kuntza Jardunaldiak direla eta, 
Muxikebarrin Arteen Sukaldea 
2022 programa izango da maia-
tzean, eta bertan zenbait hitzal-
di eskainiko dira publikoaren 
garapenaren inguruan. Halaber, 
horren barruan, kaleko arteei 
lotutako ekintzak eta proiektu 
artistikoen deialdi bat ere egin-
go dira, eta azken horren emai-
tzak kaleko programazioaren 
barruan ikusi ahal izango dira.

Hitzarmenean jasotako ekintzak 
garatu ahal izateko, Kultur Etxeak 
12.000€ bideratuko ditu eta maia-
tzaren bigarren astean Muxike-
barrin izango diren jardunal-
diak egiteko beharrezkoak diren 
ekoizpen-gastuen zati bat bere 
gain hartuko du. Bertan, kultur 
sektoreko izen ospetsuak izango 

dira hizlari eta publikoaren gara-
penaren inguruko hainbat alderdi 
aztertuko dituzte.
Jardunaldiekin batera, maiatza-
ren 13an kaleko arteen programa 
egingo da Muxikebarri zentroa-
ren inguruan, publikoari hainbat 
sormen diziplina gerturatzeko. 
Programa horretan, gainera, Ar-

tekalek abiarazitako eta Getxo-
ko Kultur Etxeak finantzatutako 
deialdiaren barruan hautatutako 
bi proiektuak erakutsiko dira. 
Guztira, 5.000€ emango ditu Kul-
tur Etxeak 16 eta 25 urte bitarteko 
Getxoko biztanle-taldeekin lan-
kidetzan bi proiektu garatzeko. 
Proposamen horien bidez, Getxo-

ko Kultur Etxeak eta Artekalek 
proiektu artistikoetan herritarren 
parte-hartzea sustatu eta bultzatu 
nahi dute, bai eta gazteen artean 
arteekiko eta kulturarekiko kon-
promiso soziala sortu eta kontsu-
mo kulturaleko eredu berrietan 
sakondu ere.

Deialdiaren oinarriak www.ar-
tekale.org eta www.getxo.eus/
getxokultura webgunetan daude 
eskuragarri eta 27ra arte egongo 
da zabalik. Gazteen eta kultura-
ren arteko harremanean, publiko 
berrien sorkuntzan eta dinamika 
berrien bidezko parte-hartze kul-
turalean sakondu nahi duten ka-
leko arteetako konpainia eta sor-
tzaileei zuzenduta dago ekimena. 
Proiektu horiek inplikatzen dituz-
ten herritar-taldeekiko lankidetza 
gutxienez bi astez garatuko da, 
proiektu horiek hasten direnetik 
kaleko arteen programan egingo 
den erakustaldira arte, eta horiek 
gauzatzeko erabilitako metodolo-
giak bitartekaritza- eta baterako 
sorkuntza-prozesuak hartuko ditu.

Dantza. Desanuda. Ostiralean, hilak 
18,19:30ean, Muxikebarrin, Maitane 
Sarralderekin. 8€.

Dantza. Marie-Antoinette. Igandean, hilak 
20, 19:00etan, Muxikebarrin, Malandain Ballet 
Biarritzen eskutik. 25€.

* Bizkaia Zubia 2022ko Europako 
Akuatloi Txapelketaren ikurra izango da 

Multisport BilbaoBizkaian (4. or.)
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Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko  
Jaularitzaren telefono zerbitzua:  900 840 111

OTSAILAK 10 OSTEGUNA
BERTAN BEHERA Xabi Hoo Hiru-
kotearen kontzertua. Romo Kultur 
Etxean.

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Jan Komasaren “Corpus 
Christi”. Azpitituludun jatorrizko ber-
tsioa. 16 urtetik gorakoentzat. Sarre-
ra: 3,50€.

Erakusketa. Javier Villarren akua-
relak, Algortako Batzoki Tabernan. 
Martxoaren 15era arte. Ordutegia: 
9:00-22:00.

OTSAILAK 11 OSTIRALA
Musika. “Arrigunagako barikuak”. 
Muxikebarrin (harmaila barik), 
21:00etan, Getxo Kultura Big Rock 
Café winners. 5€.

Kontularien Kluba. Villamonteko 
Kultur Aretoan, 19:00etan, gazteleraz. 

Zine-Klub. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Hope”. 
Zuzendari: Maria Sødahl. Azpititulu-
dun jatorrizko bertsioa. 7 urtetik go-
rakoentzat. Sarrera:  3,50€.  

Abra Saria. Maider Altuna, Josu Txo-
perena, Julene Iturbe, Ekain Alegre, 
Oihan Diaz eta Unai Anda bertsolarie-
kin, 19:00etan, Algortako Azebarri kul-
tur elkartean, ALBE Algortako Bertso-
lari Eskolak antolatuta. Otordua: 8€.

OTSAILAK 12 LARUNBATA
Antzerkia. “Bigarren zapatua eus-
karaz”. Muxikebarrin, 19:30ean, 
“Seme pixka bat motelago dabil soi-
lik”, Tanttaka Teatroaren eskutik. 12€.

Dantza plaza. Malakate parkean 
(Andra Mari), 19:00etan, herri-erro-
meria bertoko dantza taldeekin: Agu-
rra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta 
Zasi Eskola. Parte-hartze irekia edu-
kiera bete arte eta dohainik.

Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Trío 
Vivo” (biolina, txeloa eta kontraba-
xua). 5€.

Ingurumen aretoa. 10:15-10:45. 
Orientazio jarduera (8 urtetik aurrera). 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus 

OTSAILAK 13 IGANDEA
Errezitaldi lirikoa. Muxikebarrin, 
19:00etan, Montserrat Martí Caballé 
(sopranoa), Javier Palacios (tenorra) 
eta Itziar Barredo (pianoa). 12€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “El valle de las linternas”. 
Adin guztiak. 2,50€.

Haur zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Trash”. 
Euskaraz. Adin guztiak. 2,50€.

Bilbao Surf Film Festival. 13:00-
14:30, Azkorri hondartzan, plastikoen 
bilketa eta hamaiketako. Informazio 
gehiago eta egitaraua: www.bilbao-
surffilmfestival.eus

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Txiki tailerra: “Egin eza-
zu estutxea plastikozko botila berre-
rabiliz” (6 urtetik aurrera). Beharrez-
koa da aldez aurretik izena ematea: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

OTSAILAK 14 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Geltokia pla-
zan, goizeko eta arratsaldeko ordu-
tegian.

Hitzaldia. 19:00etan, “El psicoaná-
lisis hoy”. Hizlaria: Elena Usobiaga 
Sayés (Psikiatra Psikoanalista). Romo 
Kultur Etxean aurrez aurre eta online 
(https://labur.eus/2022sinope2). An-
tolatzailea: Sínope Kultur Elkartea.

OTSAILAK 16 ASTEAZKENA
Kontatu erretratu hau. Romo Kultur 
Etxean, 18:00etan, Getxoko ondarea 
argazkien bidez identifikatzeko taile-
rra. 60 urtetik gorako pertsonentzat. 

Musika. Kantu bat gara. 19:30ean, 
Muxikebarrin, Jon Maia (ahotsa), 
Pello Ramírez (biolontxeloa), Gorka 
Hermosa (akordeoia) eta Nacho Soto 
(pianoa). 12€.

AJANE. Txangoa Urdaibaira (Bustu-
ria-Mundaka-Bermeo). Izenematea 
zabalik hilaren 8tik aurrera Algorta-
ko erretiratuen elkartearen egoitzan 
(Bautista Zabala, 6, behea), astear-
te eta ostegunetan, 11:00etatik 
13:00etara.

URTARRILAK 17 OSTEGUNA
Odol-emate. Areetako Geltokia pla-
zan, goizeko eta arratsaldeko ordu-
tegian.

Ipuinaren ordua. 18:00etan, Romo 
Kultur Etxean, “Cuentos redondos”, 
Roberto Mezquitarekin. 4 urtetik 
gora. Literatura solasaldia. 19:45ean, 
Algortako Kasinoan, “Diario del 
asco”, Isabel Bonorekin. Sarrera 
dohainik, edukiera bete arte.

OTSAILAK 18 OSTIRALA
Dantza. Desanuda. 19:30ean, Mu-
xikebarrin, Maitane Sarralderen 
eskutik. Sarrera: 8€. Ikuskizunaren 
ondoren, parte hartzeko solasaldia.

Zine-Klub. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Dating 
Amber. Azpitituludun Jatorrizko Ber-
tsioa. Zuzendari: David Freyne. 12 
urtetik gorakoentzat. 3,50€.  

OTSAILAK 19 LARUNBATA
Ipuin-kontaketa: Storytime. Romo 
Kultur Etxean, 11:00etan, “Gina Gin-
ger´s birthday party”, Kids&Us Getxo-
Algortaren eskutik. 2-10 urte. Ingele-
sez. Izen-ematea: getxo@kidsandus.
es / algorta@kidsandus.es  

Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Ca-
priccio Vocale” taldearen kontzertua 
(soprano, barítono y piano). 5€.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Aztarnen bila: Ani-
malien oinatzen inguruko ginkana 
eta eskulana (6 urtetik aurrera). 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus 

“Birziklatu zure arropa” tailerra. 
11:00etatik 12:00etara, Algortako 
Aldai Patronatuan. SENDI, familian 
euskaraz gozatzeko planak. Doakoa.

OTSAILAK 20 IGANDEA
Dantza. Marie-Antoinette. 
19:00etan, Muxikebarrin, Malandain 
Ballet Biarritzen eskutik. Sarrera: 
25€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Ilargirantz”. Euskaraz. 
Adin guztiak. Sarrera: 2,50€.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: Na-
turaren koloreak (3 urtetik aurrera). 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

Mendi-irteera. Erlo (1.030m.). Iza-
rraitz mendigunea. Antolatzailea: 
Etorkizuna Mendi Taldea. Inskrip-
zioak irteeraren aurreko asteazke-
neko 24:00ak arte: etorkizunamt@
gmail.com eta tel.: 606 637 128.

Punta Begoña Fundazioko Patronatuko (udaleko taldeetako 
ordezkari banak osatuta) hainbat ordezkarik eta Fundazioko 
presidentea den Amaia Agirre alkateak  galeriak bisitatu dituz-
te aste honetan, monumentua berreskuratzeko eta gizartean 
erabiltzeko egiten ari diren lanen aurrerapena in situ ezagu-
tzeko. María Peraita Fundazioko zuzendariak, hurrengo esku-
hartzeak azaldu zizkien bisitariei, hau da, egitura iragazgaiz-
tea eta indartzea, materialak eta dekorazioak zaharberritzea, 
fatxada edertzea eta herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko es-
pazioak berreskuratzea eta egokitzea. Bisitariak, bereziki gale-
riak itsaslabarrean “josteko eta segurtatzeko” lanak ikusteko 
geratu ziren. Esku-hartze konplexua eta ikusgarria da, monu-
mentuaren ainguratzea konpondu eta sendotu behar baita azal 
malkartsu eta bihurgunetsu batera, neurri handi batean arti-
sau-teknika baten bidez. Punta Begoña Galerien eraikuntzaren 
mendeurrenean, bisitariek horren historiari buruzko xehetasu-
nak ezagutzeko aukera izan zuten.  Fundazioaren zuzendariak 
patronatuko ordezkariek egindako galderei erantzun zien.

Bisita Punta Begoña Galerietara

Udalak, aurreko larunbatean, otsailak 5, ome-
naldia eskaini zien gerra zibilaren, aurreko ga-
tazka zibilen eta frankismoaren biktimei Galea-
ko pasealekuan dagoen Oroimenaren liburua 
eskulturaren ondoan, horrela 2009ko ekainean 
aho batez hartutako erabakia betez. Omenal-
dian Amaia Agirre alkatea eta Udalean ordez-
karitza duten alderdi politiko kideak izan ziren, 

Elkarrekin Podemos taldekoak izan ezik, beste 
pertsona batzuen artean. Ekitaldi horren bidez, 
biktimei errespetua, oroitzapena eta benetako 
gorazarrea aitortu zitzaizkien publikoki, adiski-
detzeari eta elkartasunari begira. Txistulariek 
Agur Jaunak pieza interpretatu ondoren, minu-
tu bateko isilunea bete zen eta lore-eskaintza 
egin zen eskulturaren aurrean.

Omenaldia gerra zibilaren, aurreko gatazka zibilen eta 
frankismoaren biktimei

Manuel Gainza aparkalekuan egoiliarrentzat 
hartu gabeko 19 partzelak esleitzeko 

eskaerak

Getxon erroldatutako pertsona guztientzat zabalik

Datorren 28ra arte zabalik 
egongo da Algortako Ma-
nuel Gainza aparkalekuan 
egoiliarrentzat (dauden 86 
tokietatik) hartu gabe gera-
tu diren 19 plazak esleitzeko 
eskabideak aurkezteko epea.

Egoiliarrentzako plaza 
horietako bat eskatu ahal 
izango dute turismo baten 

titular edo erabiltzaile es-
klusiboek, baldin eta Ge-
txon erroldatuta badaude 
gutxienez urtebeteko an-
tzinatasunarekin, pasa den 
astelehenean, otsailak 7, es-
kabideak aurkezteko epea 
ireki izanaren iragarkia Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen egunetik 
zenbatzen hasita.

Esleipena urtebeterako 
izango da (urtez urte berri-
tu ahal izango dira, gehie-
nez lau urtera arte), urteko 
1.016,40€-ko kostuarekin, 
BEZa barne (87,4€/hileko), 
eta partzelaren esleipena 
sinatu aurretik ordaindu 
beharko da, banku-transfe-
rentzia bidez, 70€-ko gor-
dailuaz gain.

Halaber, esleipena formali-
zatu aurretik, egoiliar-txar-
tela ordaindu beharko dute, 
jaulkipen gisa, instalazioa 
erabili ahal izateko. Gaur 
egun 3€ dira (BEZa barne).

Eskaerak Algortako Torre-
ne kaleko HAB, Herrita-
rren Arretarako Bulegoan 
aurkeztu ahal izango dira, 
10:00etatik 13:00etara, eta 
Udalaren Administrazio 
Elektronikoko Bulegoan 
erregistro telematikoaren 
bidez ere.

Informazio gehiago:
• https://www.getxo.
eus/eu/urbanismo/pro-
yectos/gainza
• Torreneko HAB-a, as-
telehenetik ostiralera, 
10:00etatik 13:00etara.
• Tel: 94 466 00 00.
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Getxok bi klasiko 
galdu ditu

Montserrat Martí, Javier Palacios eta Itziar 
Barredoren errezitaldi lirikoa

Getxok duela gutxi bi persona erre-
ferente galdu ditu: Esteban Ibarre-
txe eta José Lejarraga “Petiso”. 
Esteban, Areetako “Ibarretxe 
klan”eko hiru anaia zinegileetako 
bat, urtarrilaren 26an hil zen. Lehe-
nago, Javier (2014) eta Josemi (2018) 
hil ziren. Solo se muere dos veces (Sit-
geseko jaialdi fantastikoan saritua), 
Sabotage! eta Un mundo perfecto fil-
men zuzendaria, Los cronocrimenes-
en ekoizlea izan zen ere (2007), bere 
zuzendariari, Nacho Vigalondori, 
ospetsu egin zion lana. La vengan-
za del artista calvo, In vino veritas eta 
Malditas sean las suegras laburme-
traiak ere zuzendu zituen.
Jose Lejarraga “Petiso”, otsailaren 
1ean zendu zen. “Algortako bilbotar 
ospetsu” hau, txapelaren defenda-
tzaile sutsua, ezinbestekoa zen 
Alde Zaharreko txikiteroen festan 
eta Begoñako amatxurenganako 
debozioan. Biotz Alai eta Bilbo-
tarrak taldeetan abestu zuen, eta 
mozorro originalak jantzi zituen 
Bizkaiko jai eta kirol proba ezagu-
nenetan.

Montserrat Martí sopranoak eta 
Javier Palacios tenorrak, Itziar 
Barredo pianoan lagun dutela, 
errezitaldi lirikoa eskainiko dute 
igandean, hilak 13, 19:00etan, Mu-
xikebarrin. Sarreraren prezioa 
12€-koa da.
Saioak ibilbide bat egingo du 
abesti napolitarrean, operan eta 
zarzuelan zehar. Donizetti, Puc-
cini, Sorozabal, Serrano, Penella 
eta Barbieri konpositoreen piezak 

Trio Vivo izeneko hari-hirukoteak emanaldia eskainiko du larunbatean, 
otsailak 12, 19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, Neguko Bidaia 
kontzertu didaktikoen zikloaren barruan. Hirukotea Miquel Ángel Corderok 
(baxua), Joan Antoni Pichek (biolontxeloa) eta Carlos Montfortek (biolina) 
osatzen dute eta kantu originalak, betiko piezen moldaketak eta inprobisa-
zioak eskaintzen dituzte. Sarreraren prezioa 5€-koa da. 

Silvia Elorriaga Riquelme idazle getxotarrak 8 urtetik gorako haurrentza-
ko abentura liburua aurkeztu berri du Romo Kultur Etxean. Testu horren 
berezitasuna da Christian Boerrek sortutako Dyslexye Font izeneko ti-
pografia erabiltzen duela, dislexia duten pertsonei irakurketa errazten 
diena, hain zuzen. Informazioa eta material osagarria: https://serendipia-
world.com/tristan

Jon Maia bertsolari gipuzkoarrak bere azken lana, Kantu bat gara izenekoa, 
aurkeztuko du datorren asteazkenean, hilak 16, Muxikebarrin. Bertan, azken 
30 urteetan beste euskal musikari batzuentzat idatzitako abestien aukera-
keta bat berridatzi du, Negu Gorriak, Benito Lertxundi, Gozategi, Gari, Mikel 
Urdangarin eta Ken Zazpirenak, besteak beste. Kontzertua 19:30ean izango 
da eta sarrera 12€-koa da. 

Larunbatean, hilak 12, 19:30etan, Tanttaka antzerki taldeak Ivor Martini 
antzerkigile kroaziarraren Semea pixka bat motelago dabil soilik obra sa-
rituaren euskarazko bertsioa antzeztuko du. Argumentuak familia bateko 
harremanen narriadura kontatzen du, bere kide baten gaixotasuna agertu 
ondoren. Benetan axola behar digunari buruzko umorea, sinpletasuna eta 
zintzotasun izugarria.

Trio Vivo “Neguko Bidaia” zikloan

Silvia Elorriagak “El secreto de Tristán” aurkeztu du

“Kantu bat gara”, Jon Maiaren 30 urteko ibilbidea

“Semea pixka bat motelago dabil soilik” taulara

interpretatuko dituzte.
Monsterrat Martí Caballé abesla-
ri bartzelonarra, bere ibilbidean 
zehar, kontzertu eta errezitaldi 
ugaritan aritu da Europako ekital-
di eta auditorio garrantzitsueneta-
ko batzuetan.
Javier Palacios valentziarraren 
ibilbide profesionalak mundu 
osoko opera antzokietan eta au-
ditoriumetan abestera eraman du 
eta Manchester eta Stockholmeko 

jaialdietan, besteak beste, parte 
hartzera gonbidatu dute.
Itziar Barredo pianista bilbota-
rrak OLBEren berrogei lan baino 
gehiagotan eta Sevilla, Madril, 
Bartzelona eta Kanaria Handiko 
Las Palmaseko opera denboral-
dietan parte hartu du, besteak 
beste, Carlos Álvarez, Ainhoa 
Arteta, Norma Fantini eta Juan 
Diego Flórez nazioarteko abeslari 
ospetsuekin.
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Europako Akuatloi Txapelketek, 
Bilbao Bizkaia 2022 Kirol Anitzeko 
Europako txapelketen programa-
ren barruan daudenek, kontinen-
te osoko bostehun kirolari inguru 
ekarriko dituzte zuzenean Bizkaia 
Zubiaren azpian lehiatzera. Izan 
ere, Bizkaia Zubia lehiaketaren eta 
ekitaldiaren elementu ikonikoetako 
bat izango da. Getxo-Portugalete, 
probak egingo diren egunetan osta-
tuen mailan eta bisitarien harreran  
nazioarteko txapelketaren inpaktu 
ekonomiko globalaren zatia jaso-
tzeaz gain, protagonista nagusia 
izango da irailaren 23an Distantzia 
Ertaineko Triatloi eta Aquabike edo 
Duatloi Kros eta Triatloi Kros dizi-
plenetan egingo diren probetan. Era 
berean, probak Bilbon, Enkarterrin 
eta Urdaibain zehar ere egingo dira. 

Itxartu Mendigoizale taldeak Nor-
dic Walking jarduera egiteko beste 
ekimen bat antolatu du. Oraingoan, 
Makuluekin (NW), edo gabe, Getxotik 
ibili lelopean, larunbatean, otsaila-
ren 12an, (eguraldiak uzten badu) 
beste irteera bat egingo dute eta hori 
Algortako batzokitik aterako da.
9:30ean Nordic Walking/Ipar Mar-
txarako hastapena eskainiko zaie 
interesatuei eta, gainera, nahi iza-
nez gero, makil batzuk izango dira 
maileguan uzteko (9:15ean hartu 
beharko dira). Parte hartzaileek 
beren izenematea ostiralean, hilak 
11 baino lehen egin beharko dute, 
nw.itxartu@gmail.com helbidera 
mezu bat idatziz. 
Martxan segurtasun eta prebentzio 
protokoloari jarraituko diote, hau da, 
maskara, eta babes-arauak errespe-
tatuz eta pertsonen arteko gutxienez 
2 metroko distantzia fisikoari eutsiz.

Europako lehen zubi transbor-
dadore metalikoa, itsasadarraren 
irudi enblematikoa eta Europako 
arkitektura industrialaren eraikin 
bikainenetako bat dena, Multis-
port Bilbao-Bizkaia 2022 Euro-
pako Txapelketaren ikonoetako 
bat izango da, Lurraldearen nor-
tasuna lehiaketan bertan islatuz 
eta Akuatloi titulu kontinentalak 
lehiatuko diren eszenatokiaren 
parte bihurtuz. Zirkuituek, oro 
har, mila metroko igeriketa izan-
go dute, eta bost kilometroko oi-
nezko lasterketa itsasertzean eta 
Getxo-Portugaleteko kaleetan 
zehar.

Nazioarteko beste jokalari bat Jo-
laseta R.C.aren historiarako, Rafa 
Vilallonga aurrelariak debuta egin 
zuelako aurreko larunbatean Espai-
niako belar hockeyko selekzioare-
kin. Horrek, promesa gorabidean, 
beheko selekzio guztietan jokatu 
zuen, Redsticksekin, hain zuzen. 
Lesio bat dela medio, asteburuan 
Valentzian hasi zen FIH Pro League 
txapelketaren barruko bigarren par-
tida Herbehereen aurka jokatzeko 
deia jaso zuen getxotarrak. Rafak 
beste getxotar bat lagundu zuen, 
Chefo Basterra olinpiko eta Madril-
go Club de Campoko aurrelaria, Ne-
guriko klubeko jokalari izandakoa 
eta gaur egun bazkide dena.
2016az geroztik, Diego Arana era-
sotzailearen debutarekin, ez da 
Getxoko jokalari bat falta izan gi-
zonezkoen estatuko selekzioaren 
nazioarteko hitzorduetan.

Bizkaiko Foru Aldundiak 57.100€-
ko diru-laguntza emango dio Ge-
txo Kirolak-i, Areetako Raspas del 
Enbarcadero Klubak erabiltzen 
duen pantalana handitzeko obra-
rako, 129.000€-ko aurrekontuare-
kin. Bizkaiko eskualde guztietako 
kirol-instalazioetan hobekuntzak 
egiteko foru erakundeak ematen 
dituen laguntzen ildoan kokatzen 
da aipatutako zenbatekoa. Aldun-
diak, guztira, 10 milioi euro bide-
ratuko ditu 50 udalerritara.
Raspas del Embarcaderok erabil-
tzen duen pantalana handitzeko 
lana bi arrapala izango dituen 
plataforma bat eraikitzean datza, 
kirolariei eta itsasontziei itsasora 
sartzen lagunduko diena. Erabe-
rritze eta egokitzapen orokorreko 
lanek hilabete eta erdiko iraupe-
na izango dute, gutxi gorabehera. 
Lanak martxoan hastea eta kluba-
ren entrenamenduetan eraginik ez 
izatea aurreikusten da. 74 kirolarik 
osatzen dute talde hori.

Bilbao Bizkaia 2022 Triatloi Kirol 
Anitzeko Europako txapelketa, 
kostaldearen, itsasadarraren eta 
Bizkaiko mendi eta parke natu-
ralen ardatz naturalen inguruan 
antolatua, Europako sei txapelke-
ta izango dira inaugurazio ekital-
diaren jardunaldiaren, irailaren 
16aren, eta Bilbon  irailaren 24an 
egingo diren Distantzia Ertaineko 
Triatloi eta Aquabike txapelketen 
amaieraren artean. Guztira 3.500 
kirolarik baino gehiagok (5.000 
lagunekin batera) parte hartuko 
dute, 35 herrialdetatik etorriak, eta 
10 milioi eurotik gorako inpaktu 
ekonomikoa eragingo dute.

Bizkaia Zubia 2022ko Europako Akuatloi 
Txapelketaren ikurra izango da Multisport 

BilbaoBizkaian

Nordic Walking 
jarduera 

larunbatean, 
hilak 12

Rafa Vilallonga 
estreinatu 
da selekzio 

absolutuarekin

57.000 euroko 
diru-laguntza 
forala Raspas 

pantalana 
handitzeko

Getxo-Portugalete ekitaldi kontinentalaren egoitza nagusietako bat izango da, Bilbo, 
Enkarterri eta Urdaibairekin batera

Vilallonga, eskuman
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