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Otsailak 24
>> Martxoak 06
Musika: MMusika zikloa. Martxoak 5,
larunbata, 19:30ean, Somos Esas Gara,
Muxikebarrin. 15€.
Bertso-saio musikatua. Martxoak 6, igandea,
19:30ean, “Ez da kasualitatea”, Muxikebarrin:
Jone Uria - Uxue Alberdi eta Oihana Bartra –
Miren Artetxe. 6€.

Areeta, Zugatzarte eta Algortako etorbideen hiri-eraldaketarako
obrak hasi dira
Areeta, Zugatzarte eta Algorta
etorbideen
hiri-eraldaketarako
lanak (Bizkaia Zubitik Daríos Regoyos-Neguriko
gasolindegiko
bidegurutzeraino) hasi dira aste
honetan. Lan horiek egiteko 5 hilabeteko epea aurreikusi da, eguraldiaren arabera (asfaltatzeko, pintatzeko eta abar), eta oinezkoentzako
ibilbideen jarraipenerako ordezko
desbideratzeak aurreikusten dira.
Seinaleei arreta ipintzeko eta ingurutik zirkulatzean kontuz ibiltzeko
eskatzen da.
Lanaren faseak
Obren hasieran, materialak biltzeko hurrengo bi gune ezarri dira:
Arriluzeko Markeseko bidearen
aparkalekua eta Areetako Barria
kaleko bateriako aparkalekua. Lanak Areeta etorbidean, Nagusia
eta Adiskidetasuna kaleen arteko
tartean hasi dira. Adiskidetasuna
kaleko oinezkoen eta ibilgailuen
zirkulazioa bertan behera geratu da, Mesedeetako kalearen eta
Areetako etorbideen artean.
Datorren astelehenean, hilak 28,
Triangelu eta Algorta etorbideko bidegurutzean hasiko dira obrak bai-

kokapenagatik, Pinueta kalearekiko bidegurutze berriaren muga
berrietatik oso hurbil zeuden, eta
haien adaburuek inguruko ibilgailuen zirkulazioa oztopa zezaketen.

ta Zugatzarte hiribidean Cervantes
kaleraino ere, ingurua berrantolatuz, Algorta hiribidetik Arriluzeko
markeserako bidean sartzeko erreia
eta Areetako noranzkoan Arriluzeko zuzenbidetik irteteko erreia itxiz.
Eremu horretan dagoen behinbehineko bidegorria itxiko da
tarte horretan, eta Kaiko bidegorriarekin lotuko da Cisco etxearen
parean (61. zk.).
Ondoren, Areeta etorbidean lan
egingo da, Adiskidetasuna eta
Andres Larrazabal kaleen artean;
Zugatzarte hiribidean, Andrés
Larrazabal eta Pinueta kaleen artean; Lertegiko bidegurutzean eta
egiteke dauden gainerako oinez-

koentzako bidegurutzeetan, eta
obrak ekainean amaitzea espero
da, altzariak muntatuta.
Bi ezkiren transplantea
Zonaldeko lanak hasi direla aprobetxatuz, bi ezki ezegonkor moztuko dira Zugatzarten, 52. eta 56.
zenbakien ondoan. Espedientean
dauden txosten teknikoek bien
egoera txarra, usteltze-maila eta
egitura-osotasunik eza zehazten
dituzte (gogora daiteke berriki hirugarrenei eragin diela ale horien
besoak hausteak). Moztu ondoren,
Pinueta eta Zugatzarte kaleek bat
egiten duten lekutik ekarritako bi
ezkik ordeztuko dituzte. Ezkiak,

Proiektua
Mugikortasun
jasangarriaren,
segurtasunaren eta energia-eraginkortasunaren parametroekin
egindako proiektuaren lanak hurrengoak dira: bi gune prestatuko
dira herritarrek egoteko eta gozatzeko Andres Isasi Musika Eskolaren aurrean eta Areetako Ama
Mesedetako elizaren aurrean;
zirkulazioa berrantolatu eta baretuko da hainbat bidegurutzetan,
biribilguneak sortuz, hain zuzen
ere Abantzadan eta ArriluzeEreagako errepidean, Lertegi kalean, Andrés Larrazabal Areeta
etorkidearekin, eta Pinueta eta
Klub kalerako sartzeko beste bat;
trazaketa osoan zehar joan-etorriko bidegorrien sareari jarraipena
emango zaio; espaloiak zabalduko dira, autobus-geltokiak bereiztuko dira eta LED argiak dituzten
argiteria publikoa hobetuko da,
kontsumoan %45 aurreztuz.

“Hitza eta Ekintza” mosaikoa Korrika eta Euskaraldia aurkezteko
Herritarrak euskararen erabileraren aldeko Korrika eta Euskaraldia
ekimenekin Getxon bat egitera animatzeko ekitaldia izango da larunbatean, otsailak 26, Areetako Geltokia plazan. Ekitaldi hori 12:00etan
hasiko da Poxpo eta Lintxo pailazoen saioarekin. Ondoren Hitza eta
Ekintza leloaren hizkiak margotuko dira, Joanes Igeregi eta Maddalen Markaida bertsolariek 22.Korrika eta 3.Euskaraldia aurkeztuko
dituzte, eta 13:45ean getxotarrek,
eskuekin pintatuta, osatutako hizkien mosaikoaren argazkia aterako
da, aipatutako leloa zabaltzeko.

Aste honetan egindako ekitaldiaren aurkezpenean Amaia Agirre
alkateak, Lohitzune Rodriguez,
Uribe Kostako Korrika arduradunak eta Rozio Luces Getxoko Eus-

karaldiaren Getxoko batzordeko
(Udalak , eta Egizu eta Bizarra Lepoan elkarteek osatuta) kideak dei
egin diete getxotarrei ekitaldian
parte hartzeko eta aldi berean, hi-

rurek azpimarratu dute hitzaren
garrantzia ohiturak aldatzeko eta
ekintzak beharrekoak direla inguruan eragiteko. “Hitzen bidez ekin
behar da, euskalduntzea lortzeko bidean lan egiten jarraitu behar da, eta
hizkuntza eta ekintza uztartu behar
dira ohituren aldaketan salto berri bat
eman ahal izateko”, adierazi dute.
Korrikaren 22.edizioa, Hitzekin leloarekin, datorren apirilaren 7an,
06:20ak aldera, helduko da Getxora, eta Euskaraldiaren hirugarren
edizioa (Hitzez ekiteko garaia) datorren azaroaren 18tik abenduaren
2ra ospatuko da.

Inauteriak. Andra Marin. Egitaraua: www.getxo.eus
OTSAILAK 28 ASTELEHENA
Haur antzerkia. “Enperadorearen kondaira”. 12:00etan, Muxikebarrin, Patata Tropikalaren eskutik. Txinatar itzalak. Euskaraz.
6-10 urte. Sarrera: 6€.
OTSAILAK 24 OSTEGUNA
Mintegi feminista. “Sororitatea
euskal literaturan", euskaraz,
18:00etan, RKEn. Hizlaria Josune Muñoz (Skolastika). Doan.
Udalak antolatuta, Jabekuntza
Eskolaren egitarauaren barruan.
Irakurzaleen txokoa. “Turista klasea” liburuari buruz, Katallin Miner
idazlearekin. 19:30ean, Villamonte
Kultur Etxean. Doan.Izenematea:
619 93 55 41/egizugetxo@gmail.
com. Egizuk antolatuta.
OTSAILAK 25 OSTIRALA
Musika.
Claudi
Arimany
(zeharkako flauta). Jean-Pierre
Rampalen omenezko kontzertua,
Muxikebarrin, 19:30ean. 12€.
Zine-Kluba. “El horizonte”.
Areetako Andrés Isasi Musika
Eskolan, 21:00etan. Azpitituludun
Jatorrizko Bertsioa. Zuzendaria:
Delphine Lehericey. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
OTSAILAK 26 LARUNBATA
Antzerkia. “Fariña”. Muxikebarrin, 19:30ean, Ainé Produccionesen eskutik. Sarrera: 20€.
Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, “Los 5 bilbaínos” taldearen
kontzertua. Sarrera: 5€.
Ingurumen aretoa. 11:0011:15. Bolueko hezegunetik Ginkana 2.0 autogidatua (8 urtetik
aurrera). 10:30-13:30. Helduentzako tailerra: “Ikasi zeure pasta
ekologikoa egiten produktu naturalekin”, Txaramela Pastaren
eskutik. Beharrezkoa da aldez
aurretik izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
Inauteriak. Areetan eta Romon.
Egitaraua: www.getxo.eus
OTSAILAK 27 IGANDEA
Musika. Golden Apple Quartet. Muxikebarrin, 19:30ean,
“Golden: Gran selección”. Sarrera: 6€.
Zinematxiki.
“¡Canta
2!”,
12:00etan, Muxikebarrin. Adin
guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés
Isasi Musika Eskolan, 17:00etan,
“El valle de las linternas”. Adin
guztiak. Sarrera: 2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:3011:45 eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: Egin ezazu Mr Potato panpina ilea hazten zaiona (6 urtetik
aurrera). Beharrezkoa da aldez
aurretik izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

MARTXOAK 1 ASTEARTEA
Haur antzerkia. ““Circo Bombolini”, 12:00etan, Muxikebarrin, Higiénico papel Teatrorekin.
Testu barik. Sarrera: 6€.
Billar txapelketarako izenematea. Martxoaren 11ra arte,
Ibar Nagusien Etxeak martxoaren 15etik aurrera antolatutako
Billar txapelketarako izenemateak. Sariak lehen hiru sailkatuentzat. Zentroko (Romoko
Lope de Vega, 12).
MARTXOAK 2 ASTEAZKENA
Antzerkia.
Muxikebarrin,
19:30ean, La dramática erranteren
eskutik, “Altsasu”. Sarrera: 12€.
Liburu-aurkezpena. Romo Kultur Etxean, 19:00etan, “Y llegaron las galernas”, Koldo Anasagasti egilearen eskutik.
MARTXOAK 3 OSTEGUNA
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:30ean, Fernando León de
Aranoaren “El buen patrón”. 12
urtetik gorakoentzat. 3,50€.
MARTXOAK 4 OSTIRALA
Erakusketa. Romo Kultur Etxean,
“Miedos, relinchos, mascarillas y
pan negro”, Endika Basagurenen
eskutik. Martxoaren 30era arte.
Martxoaren 10ean, 16:30ean, bisita gidatua, eta, horren ondoren,
solasaldia artistarekin. Sarrera
dohainik, edukiera bete arte.
Zine-Kluba. Areetako Andrés
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan,
Kelly Reichardten “Certain women”. Azpitituludun Jatorrizko
Bertsioa. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
Musika. Arrigunagako barikuak. La Furiak “Post Mortem”
lana aurkeztuko du, 21:00etan,
Muxikebarrin. Sarrera: 5€.

Otsailaren 24tik martxoaren 20ra bitartean egingo da

2023ko Aurrekontu Parte-hartzaileen lehen
fasea abian da
Otsailaren 24tik martxoaren
20ra, 2023ko Aurrekontu Parte-hartzaileen lehen fasea garatuko da. 2017an gure udalerrian ezarri zenetik, prozesu
finkatua da, eta herritarrek
azkar, erraz eta argi egin ditzakete ekarpenak. Oraingo
honetan, eta parte-hartzea
bultzatzeko, Ainhoa Galduroz
arloko zinegotzi arduradunak
adierazi duenez, “Zeugaz online plataformaren erabilera bultzatuko da, ekarpenak aurkezteko
epea luzeagoa izango da (25 egun),
udalerriko ikastetxeetan hitzaldi
informatiboak emango zaizkie 16
urtetik gorako ikasleei eta informazio-stand bat jarriko da udalerriko hainbat auzotan”.

tzak eta kuantifikagarriak; ez
dute ekarri behar laguntza
ekonomikoak,
diru-laguntzak, bekak, sariak edo langileen kontratazioak eskatzea;
ez dira dagoeneko onartuta
edo hasita dauden beste partaidetza-programa, -proiektu
edo -prozesu batzuen bidez
gauzatu behar; ez dute eduki ilegalik, difamatzailerik
edo diskriminatzailerik izan
Aurrekoetan bezala, getxo- behar, eta dagoen esparru jutarrek honako proposamen ridikoa eta legala errespetatu
hauek aurkeztu ahal izango behar dute.
dituzte: udal-eskumenekoak;
interes orokorrekoak (bai auzo Prozedura eta standa
edo kolektibo sozial baten- Parte ahal izango dute Getxon
tzat, bai udalerri osoarentzat); erroldatuta dauden pertsona
2023ko
aurrekontu-ekital- guztiek, 16 urtetik gora badidian soilik finantzatzekoak; tuzte, hala nola, egoitza udadenbora egokian egin ahal lerrian duten erakundeak eta
izatekoak; baliabide tekniko, elkarteak ere, online (a https://
plataforjuridiko, ekonomiko eta giza zeugaz.getxo.eus/
baliabideei dagokienez iraun- maren bidez) eta, aurrez aurre
korrak izan behar dira, zeha- inprimakia paperean bete eta

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren erantzule izango.

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

Udaleko zerbitzu teknikoek
aztertuko dute herritarrek
aurkeztutako proposamenen
bideragarritasun ekonomikoa
zein teknikoa. Baldintzak betetzen dituzten proposamenak proiektu bilakatuko dira.
Informazio gehiago: https://
zeugaz.getxo.eus/?locale=eu

* TAO 2021 txartelaren baliozkotasun-epea otsailaren
28ra arte. TAOren 2021eko

MARTXOAK 5 LARUNBATA
Musika: MMusika zikloa. Somos Esas Gara, 19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: 10€.
Inauteriak. Algortan. Egitaraua:
www.getxo.eus

- Lan bila nabil lanaldi osokoa
edo ordukakoa, garbiketa
egiteko edo adinekoak edo
umeak zaintzeko. Tel.: 632
411 553.
- Gizonezkoak adineko pertsonak zaintzeko edo garbitzeko
lana bilatzen du. Tel.: 612 598
067.

Halaber,
informazio-standa egongo da, 11:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara, Areetako Geltokia
plazan (martxoak 3, 4 eta 5), Bidezabalgo osasun zentroaren
ondoan dagoen plazan (martxoak 7 eta 8), Malakate plazan
(martxoak 9) eta Algortako
Geltokia plazan (martxoak 10,
11 eta 12).

LABURRAK

Inauteriak. Algortan. Egitaraua:
www.getxo.eus

MARTXOAK 6 IGANDEA
Bertso-saio musikatua. “Ez da
kasualitatea”, 19:30ean, Muxikebarrin: Jone Uria - Uxue Alberdi eta Oihana Bartra – Miren
Artetxe. Sarrera: 6€.
Zinematxiki. “D´Ortagnan eta
hiru mosketxakurrak”, 12:00etan,
Muxikebarrin. Adin guztientzat.
Euskaraz. Sarrera: 2,50€.
Inauteriak. Algortan. Egitaraua:
www.getxo.eus

Algortako (Torrene) eta Areeta-Romoko (Ogoño) Herritarren Arretarako Bulegoetako
hautestontzietan utziko da;
Fadurako eta Gobelako kiroldegietan; Algortako Kultur
Etxean (Villamonte), Romo
Kultur Etxean eta San Nikolaseko liburutegian. Areeta,
Algorta eta Bidezabal metro
geltokien inguruan eta Andra
Mari kiroldegian ere postontziak egongo dira.

3.405.000€ proiektu eraldatzaileetan
inbertitzeko

Getxok 3.405.000€ jasoko ditu Herriak Egiten funtsetik proiektu
eraldatzaileetan inbertitzeko baldin eta, lehentasunez, martxan
dauden Bizkaiko lau trantsizio estrategiko handiak sustatzen
badituzte: iraupen luzeko zainketak, digitalizazioa, mugikortasun iraunkorra eta ingurumena. Lurralde historikoko udalerriek
58 milioi jasoko dituzte Bizkaiari esleitutako 95 milioietatik,
pandemiak eragindako krisiaren eragina arintzeko Estatuko
baliabideetatik datozenak, Foru Aldundiak banatuko dituenak.

bereizgarrien baliozkotasunepea otsailaren 28ra arte luzatuko da (egun hori barne).
Osasun-egoerak atzerapena
eragin zuen txartelaren aurtengo banaketan; hori dela eta,
2021eko txartelaren balio-epea
hilaren amaierara arte luzatzea
erabaki da. Eskatzaileek aurtengo txartela jaso ez badute,
Udalari jakinarazi diezaiokete,
zergadunak@getxo.eus helbide
tronikora idatziz.

* Hegaztiak begiratzeko
jarduera La Bola hondartzatik. Datorren larunbatean,

otsailak 26, hegaztiak begiratzeko beste jarduera bat antolatu du Udalak La Bola hondartzan. Helburua da herritarrei
erakustea Abra aprobetxatzen
duten hainbat hegazti espezie
erakustea, babesteko, jateko,
negua igarotzeko edo migrazioan atseden hartzeko leku
gisa. Jardueraren ordutegia
10:00etatik 14:00etara izango da. Hilabeteroko doako jarduera honetarako ez da beharrezkoa aldez aurretik izena
ematea.

Muxikebarrin antzeztuko dira otsailaren 26an (larunbata) eta martxoaren 2an (asteazkena),
hurrenez hurren

“Fariña” eta “Altsasu” antzezlanak taulara

Ainé Producciones-en Fariña
eta La Dramática Errante konpainiaren Altsasu lanak taularatuko dira datozen egunetan
Muxikebarrin. Lehena larunbat
honetan, otsailak 26, taularatuko da, eta bigarrena, datorren
asteazkenean, martxoak 2, biak
19:30ean.
Nacho Carreteroren liburuan oinarrituta, Fariñak Galiziako azken hamarkadetako historia kontatzen du, baita eskala handiko
narkotrafikoak gazteen belaunaldi oso bat nola akabatu zuen ere.
“Obra honek urrats bat gehiago ematen du gure oraintsuko historiarekin
aurrez aurre egoteko, orain arte izan
ez dutenei ahotsa ematen saiatuz
eta egilearen hitzak bizitza eszeniko
bihurtuz”, Ainé Produccionesetik
azaldu dutenez.
Bestalde, Altsasu 2016an Altsasun gertatutakoei buruzko kasu

polemikoan oinarrituta sortutako fikzioa da. “24 ordu baino gutxiagoan, herria telebistako plato
bihurtzen da, eta komunikabideek
etengabe kriminalizatzen dute. Puntu beltzez josita, garai guztietako
prozesu judizial nahasgarrienetako

bat da, eta, gaur egun, ez da judizialki berreraiki”, La Dramática
Errantek dioenez.
Sarrerek 20€ balio dute, Fariñaren kasuan, eta 12€ Altsasuren
kasuan.

Claudi Arimany flautistak Jean-Pierre Rampal
omenduko du

Claudi Arimany flauta jotzaile
kataluniarrak kontzertua eskainiko du ostiral honetan, otsailaren
25ean, Muxikebarrin. Bertan JeanPierre Rampal omenduko du, bere
aholkularia eta zeharkako flautaren figura handia izan zena eta
tresna honi XVIII. mendetik ez
zuen ospea itzuli ziona.
Biek eszenatokia eta diskografia
partekatu zituzten eta elkar miresten zuten.
Arimany bere belaunaldiko instrumentistarik handienetakotzat
jotzen da; teknika eta sonoritatea
musikaltasunaren eta sentsibilitatearen zerbitzura jartzen dituen
birtuosoa da, eta orkestra garrantzitsuenekin batera aritu da mundu osoko eszenatokietan. Datu

bitxi gisa, Claudi Arimanyk J.P.
Rampal-en WS Haynes urrezko
flauta enblematikoa erabiltzen du
bere kontzertuetan.
Getxoko emanaldirako, hari hi-

Golden Apple Quartet Getxon izango da, “Gran
selección”arekin

Golden Apple Quartet-en 30 urteko musikak eta umoreak errepertorio zabala eta dotorea eskaintzen dute, arrakasta ahaztezinak eta abesti sortu berriak batzen dituena, generoaren etorkizuneko klasiko bihurtzeko ezaugarri
guztiak dituztenak. Ahots laukoteak Gran selección aurkeztuko du igande
honetan, hilak 27, Muxikebarriko Ereaga aretoan, talde hau antzerki eta musika eszenan musikaren eta umorearen erreferenteetako bat bihurtu duen
errepertorioaren onenera hurbilduko gaituen lana. Emanaldia 19:30ean hasiko da eta sarreraren prezioa 6€-koa da.

rukote batek lagunduta dator eta
W. A. Mozarten flauta laukoteak
interpretatuko ditu.
Kontzertua 19:30ean hasiko da eta
sarreraren prezioa 12 eurokoa da.

Haurrentzako
antzerkia
Inauterietan
Inauterietako astelehen eta asteartearekin batera, Muxikebarrik
haurrentzako bi antzerki emanaldi
hartuko ditu. Astelehenean, hilak
28, Patata Tropikala konpainiak
Enperadorearen kondaira ikuskizuna taularatuko du euskaraz. Itzal
txineskoen ikuskizun honek WuTi enperadorearen istorioa hurbilduko die txikienei, maitalea galdu
ondoren tristurarik sakonenean
erori zena. 2 eta 12 urte bitarteko
haurrentzat pentsatuta dago eta 45
minutuko iraupena du.
Martxoaren 1ean, asteartea, Higienico Papel Teatro taldeak Circo Bomoloni, malabareak eta akrobaziak
biltzen dituen clown ikuskizuna
ekarriko du Getxora. Haiek, beren
laguntzailearekin batera, artista
bila dabiltza Bomoloni Zirku Handia berritzeko. Muntaiaren iraupena 50 minutukoa da eta 4 urtetik
gorakoentzat da.
Obra biak 12:00etan izango dira,
Arrigunaga aretoan, eta sarreraren
prezioa 6€-koa da.

Inauteriak
berriro Getxon
Pandemiak eragindako etenaldiaren ondoren, udalerriko auzoetako
elkarte eta taldeek hainbat ekitaldi
antolatu dituzte Inauteriak ospatzeko. Horrela, Berantzagi Dantza
Taldeak Areetan eta Romon, eta
Pinuetako Inauteri Batzordeak
Romon, jarduera batzuk egingo
dituzte larunbatean, otsailaren
26an; Itxas Argia Dantza Taldeak
Andra Marin igandean, hilak 27,
eta Algortako Iñaki Deunaren Jai
Batzordeak eta Aixerrota elkarteak
Algortan martxoaren 4tik 6ra.
Egitarauak eta ordutegiak udal
webgunean ikus daitezke: www.
getxo.eus

“Los cinco bilbaínos” taldeak itxiko du aurtengo
Neguko Bidaia zikloa

Los cinco bilbaínos taldeak emango dio bukaera larunbatean, otsailaren
26an, aurtengo Neguko Bidaia izeneko kontzertu didaktikoen zikloari.
1950ean sortutako taldea, Bilboko abestiaren ahots formaziorik enblematikoena da. Bilbainada klasikoez gain, genero eta estilo desberdinetako
abestiak interpretatzen dituzte (zortzikoak, boleroak, habanerak, zarzuela,
lirika…) antzinako estiloari eutsiz, baina musika teknika berrietara egokituz. Sarreren salmenta, 5 eurotan salduko dira, ahal dela online: http://cutt.
ly/MusikaEskolan

Natxo Gonzalez surflariak irabazi du Laboral Kutxa Punta Galea
Challengeko XV.edizioa
Natxo Gonzalez plentziarrak irabazi zuen asteartean Laboral Kutxa
Punta Galea Challengeko hamabosgarren edizioa, eta Aritz Aranburu
euskal herritarra eta Nic Lamb kaliforniarra bigarren eta hirugarren
geratu ziren, hurrenez hurren.
Itxaronaldiak merezi izan zuen, eta
txapelketa ospatzeko aukerak agortzen ari zirela ematen zuenean, depresio berri batek olatu handi eta
sendoak oparitu zituen, 6 metro inguruko altuerakoak, eta horien gainean aurrekaririk gabeko erakustaldia eman zuen lehen mailako big
rider eskarmentudunen plantel batek, beste behin ere Natxo Gonzalez
plentziarraren erabateko nagusitasunarekin. Bera 2003ko txapelduna
eta 2019ko munduko bosgarrena da.

Finala oso liskartsua eta zirraragarria izan zen. Aritz Aranburu garaipena lortzen ari zenean, Iker Amatriaini kendutako olatu bat surfean
egiteko hautuari esker, Natxo Gonzalezek, lehena izateko 1,5 puntu
baino falta ez zitzaizkiola, garaipena
lortzeko bezain ona zen olatu batekin erantzun zuen. Apur bat lehenago, ezinezko ezker olatu bat surfeatu zuen, 9,33ko puntuazioarekin,
txapelketako notarik altuena. Lau
urtez pandemiaren eta lesio baten
ondorioz Galean lehiatu gabe egon
ondoren, hunkituta agertu zen momentua lagunekin, familiarekin eta
zaleekin partekatu ahal izateagatik.
Beste behin ere, euskal surflarien
maila nabarmendu zen, finalisten
%50.

“Spain Sailing” Turismo Nautikoko
Joan Vila, munduko nabigatzaile onenaren
Produktuaren lehen Klubaren aurkezpena
hitzaldia
Getxo Elkartegiak Turismo Nautikoko Produktuaren lehen Klubaren proiektua aurkeztu du aste
honetan, Bilboko Itsasadarraren
inguruan. Turismoko Estatu Idazkaritzak garatutako Esperientzia
Turistikoak estrategiaren barruan
dago. ANENek sustatzen du, eta
Euskadin Basquetourren babesa
du, baita kostaldeko udalena (besteak beste, Getxorena) eta lehen
jarduerak egingo diren lehen gune
pilotu horri atxikitako turismo-kudeaketako erakundeena ere.
Produktuaren klubak batu nahi du

Estatuko kostaldeko lurralde osoa,
fase desberdinetan, aisialdirako
itsas sektorearekin lotutako produktu turistikoak sortzeko. Sektore hori bultzatuko du gaur egun
gero eta handiagoa den eskari turistikoari erantzunez, bai estatuan,
bai nazioartean. Proiektuaren helburu nagusia da sortzea eskaintza guztiz definitua, espezifikoa,
digitala eta erakargarria, bai itsasontziz portura iristen den bezero
potentzialarentzat, bai helmugan
dagoen turista erakartzeko, uretako jarduerez gozatzeko.

Joan Vilak, bela munduko bi lehiaketa onenak (Amerika Kopa eta
Volvo Ocean Race) irabaztea lortu
duen estropadagile espainiar bakarrak, hitzaldia eskaini zuen joan den
astean Abra-R.S.C.ko Itsas Klubean,
aipatutako Getxoko erakundeak
antolatuta, bere babesle Nautika
Digitalarekin batera. Vila, gainera,
nabigatzaile posizioan munduko
espezialistarik onenetakoa da, eta
meteorologiaz eta ontziko sistemez
arduratzen da. Hitzaldian mundu
osoko nabigatzaile handienetako
gisa bere ibilbide zabal eta sarituan
bizi izandako pasarte ugari kontatu
zituen Vilak.

Bartzelonan jaio zen 1961ean, eta
2003ko, 2007ko (biak Alinghirekin)
eta 2013ko (Oraclerekin) Amerika Kopak irabazi zituen. Guztira,
zortzi parte-hartze izan ditu belakirol honetako lehiaketarik garrantzitsuenean. Munduko Kopan ere
gailendu da (2001/02) -Volvo Ocean
Race- Illbruck Challenge itsasontzi
alemaniarrarekin. Jules Verne Saria (2012) eta Sydney-Hobart Saria
(2014) ere baditu. Guztira, zazpi bira
eman dizkio munduari.
Estropada bateko talde orok Joan
Vilak datu guztiak interpretatzea
nahi du (itsasontzia, meteorologia)
arrakasta lortzeko.

Fernando Tellez, Espainiako Record Berdintasunaren Aldeko Gailurrak:
200 tximeleta masterra
Mendian Denok Berdinak
Fernando Tellez Swim Camp
Getxoko igerilari beteranoak Espainiako Record master berri bat
ezarri zuen 200m tximeleta estiloan, 60-64 urteko kategorian,
joan den larunbatean, otsailaren
12an, Sopelako udal igerilekuetan
egin zen Bizkaiko Master Ligako
II. Jardunaldian.
Tellez gai izan zen kronometroa
gelditzeko 2´45”42 denborarekin,
eta aurreko errekorra 5 segundo baino gehiagoan jaitsi zuen
(2´50”50). Horrela, Espainiako
errekor berria ezarri duen getxotar zaharrena da.

Bizkaiko Mendi Federazioko Berdintasun Batzordeak eta Getxoko
Etorkizuna Mendi Elkarteak Berdintasunaren aldeko Gailurrak 2. Martxa
antolatu dute martxoaren 5erako,
eta abiapuntua eta helmuga Algortako San Nikolas plaza izango da,
emakumeek mendiko kiroletan
parte hartzea sustatzeko eta mendizaletasuna beren bizitzako erreferente garrantzitsu bihurtu duten
emakume guztiei omenaldia egiteko. Proiektua inklusiboa da, beraz,
Bizkaiko Mendizale Federazioak
parte hartzera animatzen ditu mendia maite duten pertsona guztiak.

Martxa 14 kilometrokoa izango
da, eta Munarrikolanda mendiaren gailurrera igoko da, Berango
eta Erandio udalerriak zeharkatuz.
Parte-hartzaileek lunch bat izango
dute, oparitxo bat jasoko dute eta
zozketa batean parte hartzeko aukera izango dute.
Jardueraren kostua 4€-koa da federatuentzat eta 6€-koa federatu gabeentzat (doakoa 16 urtetik beherakoentzat), aseguruaren estaldurarekin.
Izenematea: https://labur.eus/L7wfj
martxoaren 2ra arte.
Informazio gehiago: emakumeetamendia@bmf-fvm.org

