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/ Nabarmentzekoak
> Ekintzailetzarako aholkularitza-zerbitzuaren 

erabiltzaileen % 60 emakumeak izan ziren 
azken lau urteetan (2. or.)

> Italia, Belgika, Herbehereak eta Hungariako 
taldeak Getxo Jazzeko Talde Lehiaketako 
finalean (4. or.)

Musika. Larunbatean, hilak 12, Anari, 

19:30ean, Muxikebarrin. 12€.

Antzerkia. Igandean, hilak 13, 19:30ean, “Magüi 

Mira Molly Bloom”, Pentación Teatroren eskutik, 

Muxikebarrin. 12€.

Getxok sinatu du Bizkaibizi abian jartzeko lankidetza hitzarmena

Emakumeen ikusezintasuna salatzen du martxoaren 8ko “Asko 
geratzen da egiteko” kanpainak 

Getxok sinatu du Bizkaibizi zer-
bitzua lurraldeko bederatzi udale-
rritan abian jartzea arautuko duen 
lankidetza hitzarmena. Horri esker, 
Foru Aldundiak, eta Getxo, Ba-
rakaldo, Berango, Bilbo, Erandio, 
Leioa, Portugalete, Santurtzi eta 
Sestaoko udalek bizikleta elektri-
koak maileguan uzteko zerbitzu 
publikoa ezarriko dute herritarrei 
eguneroko joan-etorrietan bizikle-
taren erabilera errazteko. Bizkaibizi 
lehen fase baten 2023 eta 2026 ur-
teen artean jarriko da martxan, 600 
bizikleta elektrikorekin eta erabil-
tzaileek bizikleta jaso eta entregatu 
ahal izango duten 75 karga-gunere-
kin. Zerbitzu metropolitarra denez, 

Bizkaibizi bizikletak udalerri baten 
barruko edo hainbat udalerriren 
arteko joan-etorriak egiteko erabili 
ahal izango dira. Getxok 120 bizi-
kleta eta 15 gune izango ditu. 

Zerbitzuaren lehen hedapen honek 

7,4 milioi euroko inbertsioa eska-
tuko du lau urteetan; udalek 5,2 
milioi euro jarriko dituzte eta Foru 
Aldundiak 2,2 milioi euro.
Hurrengo urratsa zerbitzua lizi-
tatzea izango da. Horretarako, ta-
rifak eta ordaintzeko modua, 75 

gune horien kokapenak eta bizi-
kleten ezaugarriak zehaztu behar-
ko dira. Alderdi horiek deinitzeko 
Bredako Unibertsitateko bizikleta-
mugikortasuneko adituen aholku-
laritza eta Bilbo eta Getxoko espe-
rientziak hartuko dituzte kontuan.

SISTEMAK HUTS EGIN DU
berdintasuna.jpg ARTXIBOA KALTETUA

JARRAITU BEHARREKO PAUSUAK: GARBITU DISKRIMINAZIOAREN HISTORIALA / EZABATU indarkeria 
matxista.exe / ONARTU BERDINTASUN POLITIKAK / FRESKATU IDEIAK ETA IRITZIAK / DESAKTIBATU 
PATRIARKATU PLUGINA / INSTALATU FEMINISMOA AZKEN BERTSIOA.

GOGORATU GEROAGOONARTU

MARTXOAK 8
EMAKUMEEN 

NAZIOARTEKO EGUNA

* Virginia Díaz 
arraunlaria, Getxoko 

Kirolari Onena bigarren 
urtez jarraian 

(5. or.)

Emakumeen ikusezintasuna eta 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasun eraginkorra lortzeko 
geratzen den bide luzea azpima-
rratzea da Udalak, martxoaren 
8an, Emakumeen Nazioarteko 
Eguna dela eta, antolatutako Asko 
geratzen da egiteko sentsibilizazio-
kanpainaren helburua.

Bost emakumeren irudiak dituz-
ten karteletan oinarrituta, kan-
painak, informatikako pareko bat 
erabiliz, azaltzen du heteropatriar-
katuak kaltetzen duela sistema, 
eta horrek emakumeak bere oso-
tasunean ikusaraztea eragozten 
duela. “Sistema patriarkal batean 
bizi gara, eta sistema horren ondorio 

nagusia desberdintasuna da, ikusezin 
bihurtzen gaitu, egiturazko indarkeria 
eragiten du eta emakumeak eremu pu-
blikora iristea zailtzen du. Feminismoa 
sisteman ezarriz bakarrik izango gara 
patriarkatua desaktibatzeko gai; horre-
gatik, berdintasunerako politika publi-
koak ezarri behar ditugu”, azpimarra-
tu dute Amaia Agirre alkateak eta 

Carmen Díaz Gizarte Kohesioko 
zinegotziak.
Kartelak 15 egunez egongo dira 
ikusgai, metroko publizitate-
elementuetan, markesinetan, 
prentsan…, eta, gainera, 25.000 
orri-markatzaile banatuko dira 
udal-egoitzetan, elkarteetan, sal-
tokietan, etab.



Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko  

Jaularitzaren telefono zerbitzua:  900 840 111

Ekintzailetzarako aholkularitza-zerbitzuaren 
erabiltzaileen % 60 emakumeak izan ziren 

azken lau urteetan

Sare Berdeak proiektua Uribe Kostara iritsi da

COVID-19 gaitza gorabehera, 
Ekonomia Sustapeneko Ar-
loko ekintzailetzarako ahol-
kularitza-zerbitzuaren era-
biltzaileen % 60 emakumeak 
izan ziren azken lau urteetan 
(2018-2021). Udal-gobernuak 
otsaileko osoko bilkuran 
emandako  datuak dira, Elka-
rrekin Podemos taldearen mo-
zio bati erantzuteko, saioan 
onartu zen mozio bakarrari. 
Mozio horren bitartez, hauxe 
eskatu zuten besteak beste: 
emakumeen enpresa-ekime-
nen aurrekontu-zuzkidurak, 
bereziki laguntza goiztiarrari 
dagozkionak, handitzea eta 
kontziliazioaren eta eran-
tzunkidetasunaren aldeko 
laguntza bultzatzea. Osoko 

Udalak Elkartzen bagara, gure 
ingurunea hobetu dezakegu. Ak-
tibatu zure sare berdea ekimena-
rekin bat egitera animatu ditu 
herritarrak. Sare Berdeak-ek 
abian jarritakoa da, herritarrei 
ingurumenaren hobekuntzan 
parte hartu nahi duten per-
tsonekin harremanetan jar-
tzen laguntzeko.

bilkuraren gai zerrenda, hain 
zuzen ere, mozioen atalean 
zentratu zen. 
Iñigo Urkitza Ekonomia Sus-
tapeneko zinegotziak adie-
razi zuen zerbitzu horretako 
urteko erabiltzaile-kopurua 
ia berbera dela, 204 eta 260 
pertsonen artekoa. Eratutako 
enpresei dagokienez, 2018. ur-
tean 59an sortu ziren; 2019an, 
49; 2020an, 36 eta iaz, berriz, 
67. Horietatik, batez bestean 
bazkide langileen % 60 ema-
kumeak izan ziren. Urkitzak 
ziurtatu zuen “Ekonomia Sus-
tapeneko Saila lan handia egiten 
ari da, ekintzailetzaren jarraipe-
na egiteko laguntza goiztiarrari 
dagokionez ez ezik, enpresen bi-
lakaerari dagokionez ere, ematen 

Aldundiak, Eusko Jaurlari-
tzak, EHUk eta Hazi Fun-
dazioak bultzatutako Sare 
Berdeak Global Action Planak 
garatutako proiektua da. Per-
tsona, elkarte, eta erakun-
deek osatzen dute ekimena 
eta gure komunitateen jasan-
garritasunean funtsezko al-
daketak lortzeko jarduerak 

dituzten lehen urratsetatik sen-
dotzen diren arte”. 

Ekintzailetzaren esparruan 
kontziliazioa ahalbidetzeko 
neurriak hartzen ari dira; bes-
teak beste: enpresa-kudeake-
tari buruzko prestakuntzaren 
ordutegiak sektorearen beha-
rrizan orokorretara egokitzea 
(eskola eta ikastoletara sar-
tzeko ordutegiak aintzat har-
tuta), saioetara adingabeekin 
joateko aukera eskaintzea; eta 
proiektuaren tutoretzapeko 
aholkularitza jasotzea, ema-
kumeek eskainita. Era berean, 
ekintzailetza, kontziliazioa, 
osasuna eta emakumea uztar-
tzen dituzten jarduketak ere 
egiten ari  dira. Gauzak horre-
la, 2019an ekintzaile eta enpre-
saburuei zuzendutako Getxo 
Ekin Sano programa gauzatu 
zen, zeinaren helburu nagusia 
enpresa aurrera atera bitartean 
geure burua zaintzen ikastea 
baitzen. Parte-hartzaileen % 
90 baino gehiago emakumeak 
izan ziren. 

Jendearen eskarien eta galde-
ren atalean, “Andra Mari Gure 
Lurra” auzo-elkarteak parte 
hartu zuen berriro, bere inte-
resak defendatzen Getxoko 
Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren (HAPO) aurrean.

antolatzen dituzte. 2021ean 
Nerbioi-Ibaizabalen eta Gal-
dakaon garatutako proiektu 
pilotuaren ondoren, aurten 
Uribe Kosta, Txorierri eta 
Bustrialdea-Urdaibai eskual-
deetara zabaldu da.

Informazio gehiago  www.
sareberdeak.eus webgunean.

MARTXOAK 3 OSTEGUNA

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:30ean, Fernando León de Ara-
noaren “El buen patrón”. 12 urtetik 
gorakoentzat. 3,50€.

Izakinen amaierako merkatua. 
Datorren larunbatera arte, hilak 5. 
Establezimendu parte-hartzaileen 
zerrenda: www.getxo.eus     

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 
solasaldia artistarekin. Sarrera dohai-
nik, edukiera bete arte.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Kelly 
Reichardten “Certain women”. Azpiti-
tuludun Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

Musika. Arrigunagako barikuak. 
La Furiak “Post Mortem” lana aur-
keztuko du, 21:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 5€.

Inauteriak Algortan. Egitaraua: 
www.getxo.eus

MARTXOAK 5 LARUNBATA

Musika: MMusika zikloa. Somos 
Esas Gara, 19:30ean, Muxikebarrin. 
10€.

Kontzertua. 20:00etan, San Niko-
las Barikoa parrokian, organo eta 
poesia errezitaldia. Partehartzaileak: 
Pedro Guallar (organo) eta Antonia 
Sabaté, Iñaki Herrero, Karla Alonso, 
Fede Bilbao eta Laureano Jiménez 
(poetak eta errezitatzaileak). Antola-
tzailea: Merklin organoaren lagunen 
elkartea. 

Inauteriak Algortan. Egitaraua: 
www.getxo.eus       

"Kafe tertuliak". Saio birtualak 
(Zoom). 18:00-20:00. Izenema-
tea: https://bit.ly/CafésConversato-
rios2022

Antolatzailea: Mujeres con Voz. 

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Txiki tailerra: Inaute-
rietako maskarak (6 urtetik Aurrera. 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

MARTXOAK 6 IGANDEA

Bertso-saio musikatua. “Ez da ka-
sualitatea”, 19:30ean, Muxikebarrin: 
Jone Uria - Uxue Alberdi eta Oihana 
Bartra – Miren Artetxe. 6€.

Zinematxiki. “D´Ortagnan eta hiru 
mosketxakurrak”, 12:00etan, Muxi-
kebarrin. Adin guztientzat. Euskaraz. 
2,50€.

Inauteriak Algortan. Egitaraua: 
www.getxo.eus       

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Aztarnen bila: anima-
lien oinatzen inguruko ginkana eta 
eskulana (6 urtetik aurrera). Beha-
rrezkoa da aldez aurretik izena ema-
tea: www.ingurumenaretoagetxo.eus

MARTXOAK 7 ASTELEHENA

Ibiltzera joateko txangorako ize-
nematea. Izenematea Urkiolara mar-
txoaren 15ean ibiltzera joateko, Ibar 
Nagusien Etxea elkarteak antolatuta. 
Zentroaren ohiko ordutegian (Lope de 
Vega, 12. Romo).

MARTXOAK 8 ASTEARTEA

Kontatu erretratu hau. Getxoko 
ondarea identifikatzeko tailerra Udal 
Liburutegien tokiko bildumako ar-
gazkiekin. 17:30-18:30, AJANEren 
egoitzan (K/J. Bautista Zabala, 6, Al-
gorta). Zabalik. Gehienez: 17 perso-
nas. Gazteleraz. Ez da aurretik izena 
eman behar.

MARTXOAK 9 ASTEAZKENA

Zine-dokumentala. Romo Kultur 
Etxea-RKEn, 19:00etan, “El precio 
del Coltán” proiektatuko da, “Beste 
ahotsak, beste begiradak” zikloaren 
barruan eta solasaldia Justine Ma-
sika, Congoko aktibistarekin (online) 
eta Marie Lucia Monsheneke, FA-
MEK Elkartekoarekin (Congo-Euska-
diko emakumeak). Sustatzailea: Ongi 
Etorri Errefuxiatuak.

MARTXOAK 10 OSTEGUNA

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Pablo Larraínen “Spen-
cer”. Azpitituludun Jatorrizko Ber-
tsioa. 12 urtetik gora. 3,50€.

Musika. Bakarka zikloa. Romo Kul-
tur Etxean, 20:00etan, Incorrectasen 
emanaldia. 5€.

Liburu-aurkezpena. "Por si no te lo 
dije", Fernando Garcíaren poemak 
eta Alberto Otaduyren argazkiak. 
Ediciones Escondidas. 19:30ean, 
Adi-Espacio gunean (Avda. Basagoiti, 
40. Algorta). Toki mugatuak (egiazta-
tu behar da: IG edo FB @edescondi-
das).

MARTXOAK 11 OSTIRALA

Haur tailerra. Bizikidetzarako libu-
rutegiak: zurekin konta dezagun. 
“Neska-mutilak berdinak gara”, ipui-
na eta eskulanak, MATIZ elkartearen 
eskutik. Romo Kultur Etxean, 17:00-
18:00, eta Algortako Kultur Etxean, 
18:30-19:30. Elebitan. Izen ematea: 
www.getxo.eus/apuntazaitez.

Kontularien kluba. 19:00etan, 
Algortako Kultur Aretoan, ipuinak 
entzun edo kontatu nahi dituzten hel-
duen bilera. 

Antzerkia: Arrigunagako bari-
kuak. “Loba (She Wolf)”, Teatro del 
Naveganterekin, 19:30ean, Muxike-
barrin. Sarrera: 15€.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, de Ki-
yoshi Kurosawaren “La mujer del 
espía”. Azpitituludun Jatorrizko Ber-
tsioa. 12 urtetik gora. 3,50€.

MARTXOAK 12 LARUNBATA

Ipuin kontaketa: Storytime: 
Around the world. Algortako Kultur 
Etxean, 11:00etan, Kids&Us Getxo-
Algortaren eskutik. Ingelesez. 2-10 
urte. Izen-ematea: getxo@kidsan-
dus.es / algorta@kidsandus.es. 

Dantza plaza. Areetako Eskoletako 
plazan, 19:00etan, herri-erromeria 
dantza taldeekin: Agurra, Berantzagi, 
Itxartu, Itxas Argia eta Zasi Eskola. 
Parte-hartze irekia.

Musika: Bigarren zapatua euska-
raz. Anari, 19:30ean, Muxikebarrin. 
12€.

"Kafe tertuliak". Saio birtualak 
(Zoom). 18:00-20:00. Izenematea: 
https://bit.ly/CafésConversato-
rios2022

Antolatzailea: Mujeres con Voz.

MARTXOAK 13 IGANDEA

Antzerkia. “Magüi Mira Molly 
Bloom”, Pentación Teatroren eskutik, 
19:30ean, Muxikebarrin. 12€.

Zinematxiki. “Buscando a la mágica 
Doremi”, 12:00etan, Muxikebarrin. 
Adin guztientzat. 2,50€.

Haur zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Ilargi-
rantza”. Adin guztiak. 2,50€.
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ESASekin (Emakume Sortzaile eta 
Artisten Sarea) elkarlanean, Getxon 
hasiko da Mmusika, emakumeek 
konposatu eta interpretatutako mu-
sika klasikoaren mundua hurbildu-
ko digun ziklo berria. Lehenengo 
kontzertua igandean, martxoak 5, 
izango da, 19:30ean, Muxikebarrin, 
Somos Esas Gara taldearen esku-
tik. Talde horrek Bea Peña (mezzo-
sopranoa), Nora López (biolontxe-

Endika Basagurenek Miedos, re-
linchos, mascarillas y pan negro izene-
ko erakusketa aurkeztuko du Ro-
moko Kultur Etxean, martxoaren 
4tik 30era. COVID-19aren pande-
miarekin bizitzea egokitu zaigun 
unea ulertzeko eta beldur propio 
eta komunak bideratzeko beharre-
tik sortu da erakusketa, 1936ko Ge-
rra Zibila bezalako historia hurbi-
leko une gogorrekin erlazionatuz.
Instalazio bakarra osatzen duten 
pieza ezberdinek osatzen dute 
proiektua. Pintura, eskultura-pie-
zak eta instalazio formatuan aur-
keztutako hainbat bideo-perfor-
manceren erabilerak elkarrizketa 
bat sortzen dute zatien artean, eta 
horrek obraren irakurketa globala 
egiten laguntzen du, ia formatu es-
zenograikoan, eta ikusleak bertan 
murgiltzen dira.
Gainera, ostegunean, hilaren 
10ean, 16:30ean, bisita gidatu bat 
egingo da eta, hura amaitzean, so-
lasaldi bat izango da RKEn artista-
ren eskutik. Sarrera doakoa izango 
da, lekua bete arte.

Datorren ekainaren 3ra arte egon-
go da zabalik Ian Garside dantza-
ri eta koreografoak Muxikebarrin 
uztailaren 4tik 8ra emango duen 
dantza sorkuntzako laborategian 
parte hartzeko izena emateko epea. 
Tailerra 18 urtetik gorako dantzari 
eta aktore profesional edo erdi-pro-
fesionalentzat, antzerki eta dantza 
ikasleentzat, eta esperientzia esze-
nikoa duten  mugimendu-zaleentzat 
izango da. Laborategiaren ordutegia 
10:00etatik 14:00etara eta 15:30etik 
18:00etara izango da, eta, guztira, 25 
pertsonak parte hartu ahal izango 
dute (plazak berretsiko dira ekaina-
ren 8an). Matrikularen prezioa 150 
€-koa izango da.
Laborategia amaitzean, ikasleek 
jendaurrean Ininituraino eta haratago 
laborategian garatutako pieza eraku-
tsiko dute, Ian Garside beraren Ini-
nitua irudikatuz lanarekin batera. Era-
kusketa hori uztailaren 9an izango 
da, Muxikebarrin, 20:00etan hasita.
Izenematea: helbide elektroniko 
honen bidez egin dezakete: master-
class@getxo.eus

Datorren ostegunean, hilak 10, 
20:00etan, Romoko Kultur Etxean 
Bakarka zikloaren beste kontzertu 
bat izango da, oraingoan Incorrec-
tas taldearen eskutik. Hiru inter-
pretek musikaren historiako abes-
lari eta egile ezagunen abestiez 
egiten duten jatorrizko bertsioen 
inguruko kontzertua da, hala 
nola Janis Joplin, Chavela Vargas, 
Maria Callas, Dolly Parton, Nina 

Hurbilketa emakumeek konposatutako 
eta interpretatutako musika klasikora

“Miedos, 
relinchos, 

mascarillas y pan 
negro” erakusketa

Dantza tailerra 
Ian Garside 
dantzari eta 

koreografoarekin

“Bakarka” kontzertu zikloak Incorrectas 
taldea aurkeztuko du Romon

Ez da kasualitatea leloarekin, Muxikebarri izango da igande honetan, hilak 
6, 19:30ean, emakumeen partaidetza esklusiboa izango duen bertso saio 
baten eszenatokia. Jone Uria, Uxue Alberdi, Miren Amuriza eta Miren Artetxe 
izango dira bertsolariak, bi musikarirekin batera, eta sarrerak 6€ balio du.
Aurretik, ostiralean, hilak 4, 18:30ean, Romoko Billares Barria tabernan, Uri-
be Kostako Bertsolari Txapelketako 1. kanporaketa jokatuko da, June Diaz, 
Oier Errementeria, Joanes Igeregi eta Peru Vidalekin.

La Furia (Nerea Lorón), rap feministaren ahots aldarrikatzaileenetako bat, idaz-
le eta hezitzaileaz gain, Muxikebarrin arituko da ostiralean, hilak 4, 21:00etan. 
Bere letrak benetako bizitzari zintzotasunez heltzeko konpromisotik abiatzen 
dira eta gaurkotasuneko gaiak jorratzen dituzte, indarkeria matxista kasu. Ge-
txon bere azken lana aurkeztuko du, Post Mortem. Sarrera: 5€.

Bertsoak Algortan eta Romon

“La Furia”ren rapa Muxikebarrrira iritisko da

loa), Elisene Alzola (biolina), Itxaso 
Sainz de la Maza (pianoa) eta Na-
talia Sánchez (zeharkako txirula) 
elkartzen ditu, Ane Legarretaren 
zuzendaritzapean. Kontzertuan on-
dorengo musikagileen piezak eskai-
niko dizkigute: María Luisa Ozaita, 
Emma Chacon, Uxue Rincón, Eva 
Ugalde, Inge Conde eta Zuriñe F. 
Generabarrena. Emanaldirako sa-
rreraren prezioa 10€-koa da

Simone… 
Ikuskizuna lotzen duten testuek 
osatzen dute begirada desberdin 
hau, XX. eta XXI. mendeetako ema-
kumezko artista horien bizitzaren 
alderdi ez oso ezagun eta urra-
tzaileen gainean, uneren batean 
traketsatzat jo izandakoak. Joli Pas-
cualenak (ahotsa), Leire Celestinok 
(pianoa) eta Paula Azconak (txeloa) 
joko dute. Sarrera: 5€.

mailto:masterclass%40getxo.eus?subject=
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Italia, Belgika, Herbehereak eta Hungariako taldeak Getxo 
Jazzeko Talde Lehiaketako finalean

Kultur eskaintza zabala euskaraz datozen asteotan Korrika Kulturalarekin

Trafiko-aldaketak Bilbao Bizkaia Marathon dela eta      

Astobiza Saria, hurrengo hitzordua Abran

Getxoko Nazioarteko 44. Jazz Jaial-
diko Taldeen Lehiaketako epai-
mahaiak lehiaketako inalean 
izango diren lau bandak aukeratu 
ditu; ekainaren 29tik uztailaren 
2ra izango da, Muxikebarrin eta 
Hungariako, Italiako, Belgikako eta 
Herbehereetako taldeak bilduko 
ditu, jaialdiko igura nagusien kon-
tzertuen aurretik arituko direnak, 
21:00etan. Irabazleak jaialdiaren az-
ken egunean joko du, kontzertu na-
gusiaren aurretik.

Archipiélagos taldeak zabalduko 
du lehiaketa ekainaren 29an. Italia-
ko, Luxenburgoko eta Frantziako 
bost gaztek osatutako bandak mu-
sika klasiko garaikidean, rock pro-
gresiboan, erritmo elektronikoetan 
eta free jazzean oinarritutako jazza 
interpretatzen du. Iaz Nuova Gene-
razione Jazz eta Barga Jazz Contest 
lehiaketak irabazi zituzten eta debu-
teko diskoa kaleratu zuten: ‘Il Labi-
rinto dei Topi’.

Biharamunean, hilak 30, ostegu-
nean, Filippo Deorsola Group aritu-
ko da. Piano, kontrabaxu eta bateriaz 
osatutako hirukote honek, Italiako, 
Herbehereetako eta Belgikako hiru 

Getxon euskarazko kultur eskain-
tza zabala izango da datozen as-
teotan Korrikaren aurretik izango 
den Korrika Kulturalaren egita-
rauaren baitan, bere sustatzailea 
den AEKaren eskutik, Udalare-
kin, eta EGIZU eta ALBE elkar-
teekin elkarlanean. 
Otsailean burututako lehen jar-
dueren ondoren (antzerkia eta 
musika), gehienak martxoan eta 
apirilaren hasieran izango dira, 
Muxikebarrin, RKE-Romo Kultur 
Etxean, elkarteetako egoitzetan eta 
kalean, batzuk doakoak eta beste 
batzuk prezio ezberdinarekin:  
 

- Korrikan eta Euskaraldian 
parte hartzera sentsibilizatze-
ko ekitaldia, martxoaren 4an, 
18:00etatik aurrera, Algortako 
San Nikolas plazan. 
- Ez da kasualiatea bertso-saio 
musikatua, martxoaren 6an, 
19:30ean, Muxikebarrin. 6€
- Incorrectas taldearen kon-
tzertua, martxoaren 10ean, 
20:00etan, RKEn. 5€
- Anariren kontzertua, martxoa-
ren 12an, 19:30ean, Muxikeba-
rrin. 12€.
- Mahai-ingurua: 42 urte Korri-
ka, martxoaren 24an, 09:30ean, 
RKEn; 18:00etan, Faduran.
- Kuikui, Pirritx, Porrotx eta Mari 
Motots pailazoekin, martxoaren 

Ekainaren 29tik uztailaren 2ra izango da, Muxikebarrin

KIROLAK

ARCHIPIÉLAGO FILIPPO DEORSOLA

SYMBIOSIS LOEK VAN DEN BERG

musikariak bildu ditu. Azken he-
rrialde horretan sortu zen taldea 
eta Filippo Deorsola piano-jotzaile 
gazteak du buru. Bere estiloa in-
probisazioan eta diziplina anitzeko 
kontzeptu ilosoiko eta estetikoen 
ikerketan oinarritzen da.

Hirugarren egunean, uztailaren 
1ean, Loek van den Berg Quintet-en 

I.Bilbao Bizkaia Marathon las-
terketaren dela eta, datorren 
igandean, martxoak 6, Areeta 
eta Algorta zeharkatzen dituen 
ibilbideko zenbait puntutan tra-
fikoari eragingo dioten aldake-
tak gertatuko dira. 
Getxoko ibilbidea hau izango da: 

Astobiza Saria helduko da Abra-
ra, Estropada, Gurutzaldi eta J80 
estiloetarako, martxoaren 5ean 
eta 19an, eta apirilaren 2an eta 

txanda izango da, 2019. urtean musi-
ka eszenan abiatu zen Herbeheree-
tako taldea, hain zuen ere. Ibilbide 
horretan taldeko liderraren konpo-
sizio melodiko eta malenkoniatsuak 
ardatz duen estiloa sortu dute eta 
aurten bere lehen diskoa kaleratuko 
dute: Wayfarer. Horretan, taldeak 
Europa eta Asiako herrialdeetan es-
kaini dituzten emanaldietan ezagu-

tu dituen paisaia musikalak gertura-
tuko dizkio zaleei.

Azken inalistak, Symbiosis boskote 
hungariarrak, amaiera emango dio 
lehiaketari hilaren 2an. Kideak bere 
herriko jazz-eszenako musikari go-
gotsuak dira eta jazz garaikide eta 
modala interpretatzen dute, beste 
eragin batzuk alde batera utzi gabe.

27an,  16:30 eta 19:00etan, Muxi-
kebarrin. 8€.
- Tarara antzezpena, martxoa-
ren 30ean, 19:30ean, Muxikeba-
rrin. 10€.
- Bertso-poteoa, martxoaren 
31n, 19:00etatik aurrera, Romon. 
- Animazioa Elektro txarangare-
kin, apirilaren 1ean, Romon. 
- Uribe Kostako Bertsolari Txa-
pelketaren inala, apirilaren 
2an, 21:30ean, Azebarri kultur 
elkartearen egoitzan. 
- Maider Zabalegiren kontzer-

tua, apirilaren 7an, 20:00etan, 
RKEn. 5€
- Lehendakari gaia antzezpena, 
apirilaren 8an, 19:30ean,  Muxi-
kebarrin. 10€

Korrika udalerrian, apirilaren 7an, 
ostegunean, sartuko da, 06:20ak 
aldera Bizkaia Zubitik. Horren au-
rretik, udalerriko umeek Korrika 
Txikietan parte hartu ahal izango 
dute, apirilaren 4ean Algortan eta 
Andra Marin, eta apirilaren 5ean 
Areeta-Romon.

-Joaneko ibilbidea: Eduar-
do Coste-Areetako Etorbidea, 
Andrés Larrazabal (bidegorri), 
Arriluze kaia, Kirol Portua, 
Ereaga moila, Igeretxe eta Portu 
Zaharra.
-Itzulerako ibilbidea: Portu 
Zaharra, Igeretxe, Arriluze, Arri-

9an. J80 dibisioko ontzientzako 
irteerak 11:00etan izango dira, 
eta Estropada eta Gurutzaldia 
klaseek ordubete geroago izango 

luze kaia (bidegorri), Areetako 
kaia (pasealekua), Tomás Olaba-
rri moila, irteera Eduardo Cos-
tera Amaia parean eta Eduardo 
Costeren irteera udalerritik. 

Aldaketak hemen kontsulta dai-
tezke: www.getxo.eus 

dute irteera.

Guztira, 40 ontzi inguruk parte 
hartuko dute lehiaketan.

www.getxo.eus


Virginia Díaz arraunlaria, Getxoko kirolari onena bigarren urtez 
jarraian

“Getxo Sasoi Sasoian” kirol sariak emanda

Virginia Díaz arraunlariak 2021eko 
Getxoko kirolari onenaren saria 
lortu du, Olatua itsas-bidaien ter-
minalean asteartean ospatu zen 
Getxo Sasoi Sasoian kirol Galan. 
Bigarren urtez jarraian hartu du, 
baina aurreko edizioan Jon Ander 
Garrido futbolariarekin partekatu 
zuen. Oraingoan, Getxo Kirolak-
eko teknikariek, kazetariek eta adi-
tuek osatutako epaimahaiak Irene 
Pera igerilaria eta Jose Basterra eta 
Bosco Vilallonga belar-hockeyko 
jokalariak ere saritu zituen, sarira-
ko lehian ere izandakoak.

Ekitaldian Getxoko kirolari one-
nak saritu ziren 2021ean, hama-
bost kategoria desberdinetan. 
Amaia Agirre alkateak adierazi 
zuen “aurrera egin nahi duen edozein 
gizarterentzat begiratzeko ispilua za-
rete. Zuen talentua, lana, hobetzeko 
grina eta eskuzabaltasuna dira hiri 
gisa ditugun erronkei aurre egiteko eta 
aurre egiteko inspiratu behar gaituz-
ten balioak. Getxoko kirola oso bizirik 
dago, eta ni oso harro nago horretaz”.

Virginia Diazek ezin izan zuen 
sari banaketan parte hartu (saria 
bere nebak jaso zuen) Sierra Neva-
dan elkarretaratze batean dagoela-
ko, baina bideo-dei baten bidez, es-
kerrak eman zituen bere ibilbidean 
Getxon beti jaso duen babesagatik, 
“horrek aukera eman didalako ebolu-
zionatzeko, hobetzeko eta ilusioa piz-
teko, orain talde nazionalarekin egon 
ahal izan arte”.

Saridunak
Senior sari nagusietan aipagarria 
da Areetako Raspas del Embarca-
dero klubeko Virginia Diazek To-
kioko Olinpiar Jokoetan egindako 
lana. Lortu zuen seigarren postua-
ren diploma olinpikoari Munduko 
Kopako urrezko domina bat eta 
Europako Txapelketako brontzez-
ko bat gehitu behar zaizkio, bes-
teak beste.

Seniorretan ere Jose Basterrak pa-

per nabarmena izan zuen Tokion. 
Belar-hockeyko estatuko Ligako 
txapelduna eta goleatzaile nagu-
siena izanik Madrilgo Club de 
Campo bere taldearekin eta Final 
Fourreko MVP-rekin, denboraldia 
itxi zuen halaber diploma olinpiko 
bat lortuta.

Promesa onenentzako sariak izan 
ziren, kategoria femeninoan, Getxo 
Igeriketako Irene Pera igerilaria-
rentzat, Espainiako Txapelketako 
200 metro libretan eta Udako Es-
painiako Txapelketako bizkarreko 
100 metrotan lortutako brontzez-
ko bi dominengatik. Eta kategoria 
maskulinoan Jolaseta Errege Klu-
beko Bosco Vilallongarentzat, sub 
19 Europako Txapelketako bron-
tzezko bere dominagatik.   

Taldekako goraipamenak
Senior kategoriako sari femeninoa 
Raspas del Embarcadero klubeko 
taldearentzat izan zen, arraun-er-
gometroaren Espainiako Txapel-
ketako bere urrezko bi dominen-
gatik eta brontzezko batengatik. 
Senior kategoria maskulinoan 
Getxo Saski taldeak jaso zuen sa-
ria,  EBA Ligara igotzeagatik. Ju-
nior kategoria femeninoan, Getxo 
Igeriketa taldeari egin zitzaion 
aintzatespena, Espainiako Klu-

ben arteko Kopako lehen mailara 
igotzeagatik. Eta junior kategoria 
maskulinoan, Abra Itsas Kirol 
Errege Klubari eta Sporting Erre-
ge Klubari, snipe klaseko Europa-
ko Txapelketan lehenengo postua 
lortzeagatik.

Sari bereziak
Marka Hautsiz saria Jaime Laitari 
eman zioten, ELA gaixotasunaren 
sentsibilizaziorako eta ikerketa-
rako funtsa bilketarako bere lan 
nekaezinagatik, eta Jorge Pineda 
arraunlari paralinpiko getxoz-
tarrari, Espainiako taldearekin 
Tokion bosgarren postua lortu 
izanagatik. Kiroltasuna saria Jesus 
Feijori eta Antonio Urrutiari en-

tregatu zitzaien, Artaromo Klu-
bean erakutsitako dedikazioaga-
tik; Getxo Berrituz saria Iruka-ko 
Asier Elorduyri eman zitzaion; 
Getxo Zabala, Getxo Rugbyren ba-
beslea den Solarpack enpresari; 
Bibiñe Belaustegogoitiak jaso zuen 
Aitzindariak saria, tenisaren prak-
tikan egindako legatuagatik; eta 
Getxo Atletiko Klubak Berdinta-
suna Indartuz saria jaso zuen, at-
letismo femeninoaren sustapena-
ren alde egindako ekarpenagatik. 
Azkenik, aintzatespen bikoitza 
jaso zuten Oroimenez kategorian, 
duela gutxi zendutako Ceferino 
Elorza “Txefe”k eta Jesús López 
“Petxa”k, futbol getxotarrarekin 
lotutako beren ibilbide luzeagatik.

Virginiak online parte hartu zuen Sierra Nevadan elkarretaratze batean dagoelako eta saria bere nebak, Danielek, jaso zuen alkatearen eskutik

Bosco Vilallonga, Irene Pera eta Magui Ochoa, José Basterraren ama

Ekitaldian Getxoko kirolari onenak saritu ziren 2021ean, hamabost kategoriatan



Udal talde politikoen iritzia
BARDINTASUNA M8

M8ak beste aukera bat dakarkigu XXI. 
mendean biztanleon erdiei oraindik 
ere urratzen zaizkien eskubideak al-
darrikatzeko. Soldata-arrakala, zain-
keten krisia edo indarkeria matxista 
dira feministok antzematen ditugun 
arazoetako batzuk; arazo horiei oi-
narri-oinarritik heldu behar zaie: 
patriarkatutik. Sistema hori desage-
rrarazteko egitura-aldaketak behar 
dira, baina baita harea-aletxo asko 

jartzea ere. Horregatik, azken osoko 
bilkuran bi mozio feminista propo-
satu genituen, eta horietatik genero-
arrakala konpentsatzeko emakume 
ekintzaileei laguntzeko plan bat jo-
rratzeko eskatu genuen. Orain, inoiz 
baino areago, zuon udalerrietan eta 
erkidegoetan mugimendu feministek 
antolatzen dituzten mobilizazioetan 
parte hartzera animatzen zaituztegu. 
Gora borroka feminista!

Alderdi Sozialista konprometituta 
dago eten digitalaren eta inantza-
bazterketaren aurkako borrokare-
kin, eten horrek bereziki adinekoei 
eragiten dielako. COVID-19aren pan-
demiak eragin duen presentzialtasu-
nik ezak areagotu egin du arazo hori, 
eta kolektibo asko oinarrizko zerbi-
tzuetatik aldentzen ari da. 
PSE-EEkook uste dugu erakundeek 
erantzun egin behar dutela, eta, horre-
gatik, euskal erakundeetan adinekoen 
eten digitalaren eta inantza-bazter-
ketaren aurkako ekimen-sorta bat 
erregistratzen ari gara, erakunde pu-
blikoei eta pribatuei, batez ere banku-

sektorekoei, adinekoei arreta egokia 
emateko eskatuz, "on line" izapideen 
ordezko alternatibak eskainiz eta au-
rrez aurreko arreta jasotzea erraztuz. 
Izan ere, oinarrizko zerbitzuek, hala 
nola medikuarekin zita bat eskatzeak 
edo Gizarte Segurantzaren bidez ku-
deaketak izapidetzeak, irisgarriak 
izan behar dute guztientzat, kudea-
keta egin ahal izateko hirugarren 
pertsonen mende egon beharrik 
gabe. Izan ere, Internet aurrerapen 
handia bada ere, ezin da bide bakarra 
izan. Hain zuzen, zerbitzu presentzial 
guztiak ordezkatzean, bazterketa sor-
tzen da.

2016an EH Bildu eta orduko Udal-go-
bernuaren artean erdietsitako aurrekon-
tu akordioan gure proposamena onartu 
eta 2017an lehen aldiz Getxon, gazteek 
emantzipaziorako diru-laguntzak es-
kuratu ahal izan zituzten. Urteak igaro 
ahala, udal gobernu honen kudeaketa 
kaxkarra agerian geratu da, diru-la-
guntzak bi edo hiru urteko atzerapena-
rekin eman izan dituztelako (oraindik 
ere 2020ko diru-laguntzak eskaini gabe 
daude). Ondorioz, herriko gazteen au-
kera bakarra gurasoen etxean jarraitzea 
edo herritik alde egitea da.
Lagungarria den arren, diru-laguntza 
honek zenbait gabezia ditu, besteak 
beste, honek berauk duen epe muga 
urtebetekoa izatea. Zalantzarik gabe, 
hau oztopoa izan daiteke gazteek 
eskuratutako emantzipazioa denbo-
ran mantentzeko. Horregatik, 2020ko 

urrian EH Bildutik mozio bat aurkeztu 
genuen beharrezkotzat jotzen dugula-
ko “indarrean” dagoen gazteen eman-
tzipaziorako diru-laguntza hau ez ezik, 
beste lerro bat ere sortzea, urtebete 
beharrean urte gehiagotan alokairua 
ordaintzen lagunduko dien lerroa, hain 
zuzen. Gainera, bigarren lerro honek 
bestelako kolektiboak ere barnebilduko 
lituzke, gazteez gain. Mozioa aurrera 
atera zen udal gobernuaren (PNV eta 
PSEren) aldeko bozkekin.

Neurri bakan batzuek ez dute etxebizi-
tza arazoa erabat konponduko; errotik 
abiatuko den estrategia oso bat beha-
rrezkoa da. Baina bitartean, egoera arin-
tzeko neurriak behar dira. Gazteek etxe-
bizitza behar dute eta Getxok gazteak 
behar ditu. Hori dela eta, egoera hau 
salatzen jarraituko dugu.

GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZA 
ESKUBIDEA ORAIN!

ZUGATZARTEKO BIDEGORRIARI EZ

8M: GUREA DENA ALDARRIKATZEN 

ADINEKOEN BAZTERKETAREN AURKA

Alkateak aspaldi Zugatzarte etorbide-
ko errei bat kenduz jarri zuen plasti-
kozko bidegorria iraunkorra izango 
dela dirudi. Hala ere, obrak iristeare-
kin batera, etengabe iritsi dira herri-
tarrek haren aurka agertu dituzten 
kexak ere. Bidegorri berri bat arrisku-
tsua da bere ibilbidean dituen garaje-
irteera ugariengatik eta oinezkoen pa-
sabideengatik; aparkalekuak kenduko 

ditu eta, azkenik, bidegorri hori ez da 
beharrezkoa, metro gutxira bidegorri 
paralelo bat dagoelako. Horregatik 
guztiagatik, Udalaren Osoko Bilkuran 
obrak gelditzeko eta bidegorri hori 
berriro jartzeko eskatu dugu. Tama-
lez, EAJk entzungor egiten dio berriro 
eskari horri, eta aurrera jarraituko du 
bere proiektuarekin, herritarren gai-
tzespena gorabehera. #despiertagetxo

Datorren astean, 2022ko martxoaren 8an, 
berriz ere, eremu eta egoera bakoitzean 
emakumeen eta gizonen artean garatu 
behar den benetako berdintasunaren eta 
egiazko berdintasunaren aldeko alda-
rrikapena ikusaraziko dugu. M8a egun 
zeharo berezia da berriro ere, zeren eta 
edozein gizarte aurreratu eta demokra-
tikok emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunarekin duen inplikazioa eta 
konpromisoa azpimarratzen baitira. 
Euzko Alderdi Jeltzaleak berdintasunare-
kin duen konpromisoa argia da, eta egiaz-
tatzeko erraza. Gernikako Estatutuan 
lehenik, eta Eusko Legebiltzarrean gero, 
Euzko Alderdi Jeltzaleak berdintasunera-
ko politika aurreratu guztiak bultzatzen 
lan egin du eta lan horretan jarraitzen du, 
tinko, emakumeen diskriminazio-modu 
guzti-guztiak ezabatze aldera.
1988an sortu zen Euskadin, otsailaren 
5eko 2/1988 Legea onartuta, Emakun-
de, Emakumearen Euskal Erakundea. 
Eta hark adierazten duenez, "Emakun-
de-Emakumearen Euskal Erakundearen 
helburu nagusia Euskadiko bizitza politiko, 
ekonomiko, kultural eta sozialaren eremu 
guztietan emakumeen eta gizonen arteko 
benetako berdintasun eraginkorra erdiestea 

da".
Euzko Alderdi Jeltzaleak berdintasu-
naren aldeko konpromisoa hartu du, 
Euskadik beti jardun duelako arlo ho-
rretan buru; hain zuzen ere, konpro-
miso horri eutsi dio orain eguneratze-
prozesuan dagoen 4/32005 Legearekin 
ere, edo gure erakundeek, Jaurlaritzak, 
aldundiek eta udalek uste osoz eta 
prestasun osoz lantzen dituzten ber-
dintasun-planekin.
Getxon, Euzko Alderdi Jeltzaleak bere 
konpromisoa proposamen argi eta 
zehatz baten bidez azpimarratu du 
beti, baita 2019ko hauteskundeetako 
programan ere: Getxo, herri kohesio-
natua eta gizarte arloan anizkoitza. 
Gure herri honetan pertsona eta bi-
zi-proiektu guztiek dute lekua. Gure 
konpromisoa gizarte-kohesioa da, inor 
atzean utzi barik. Emakumeen eta gi-
zonen berdintasunetik, errespetutik, 
aniztasunetik eta kulturartekotasune-
tik abiatuta jardunez. 
Eta horretan ari gara, EAJ-PNVren 
hauteskunde-programaren konpromi-
soa eta Amaia Aguirre alkatea buru 
duen taldea betetzen. 8M Emakumeen 
Nazioarteko Eguna.



 

 

 

 

 

 



20:00etan, Romo Kultur 
Etxearen areto nagusian, 
Nuestros cuerpos son sus cam-
pos de batallaren proiekzioa. 
16 urtetik gorakoei zuzen-
dutako ilm dokumental 
frantziarra da, Argentinako 
historia kontatzen duena, 
borroka feministaz eta trans 
pertsonen paperaz hitz egi-
ten duena.

- Martxoak 25, ostirala, 
18:00etan, Getxo Elkarte-
gian, Areetan, 5 eta 10 urte 
bitarteko haurrentzako 
ipuin-kontaketa. Sarrera 
dohainik. Aldez aurretik 
izena eman behar da Aree-
tako Ludotekan (Eskoleta-
ko plazan), tel. 944660355 
/ 688812886 edo bilbao@

tuaz gain (adibidez, matrikula).

Lehenengo hautaketa doku-
mentazioa entregatu eta bal-
dintzak betetzen dituzten per-
tsona guztien artean egingo da. 
Martxoaren 30ean eta 31n el-
karrizketa pertsonala egin on-
doren, behin betiko hautaketa 
egingo da. Ebazpena apirila-

getxo.eus. Ordutegia: 17:00-
20:00, astelehenetik larun-
batera. Izena emateko azken 
eguna: martxoak 22. Plaza 
mugatuak.    

- Apirilak 22, ostirala, Ro-
moko Gaztelekuan eta apiri-
lak 30, larunbata, Algortako 
Gaztelekuan, nerabeentzako 
ilm laburren emanaldia, 
18:30ean. Sarrerak doan, le-
kua bete arte.

Proiektatuko diren laburme-
traiak dira: Les illes ne marchent 
pas seules la nuit (Canadá, 2020), 
Elsa (Espainia, 2021), No de-
berías (Euskadi, 2021), “To the 
future, with love (EEBB, 2021) 
eta Una historia de amor imposi-
ble (Txile, 2021). 

ren 2an jakinaraziko da, pres-
takuntza apirilaren azken as-
tean izango da eta Belfasterako 
bidaia uztailaren hasieran.

Informazio gehiago eta izena 
emateko: https://labur.eus/
dOlpw, , Telefonoak: 688 737 
097/945 220 601 (Ainhoa) edo 
bakea@egk.eus.

Datorren astelehenera arte, hi-
lak 7, Zinegoak- Gaylesbotrans 
Nazioarteko Zinema eta Arte 
Eszenikoen Jaialdia ospatuko 
da Bilbon; urteroko ekitaldi 
honek euskal herri ugari har-
tzen ditu, besteak beste Getxo. 
Lehiaketa LGTB jaialdien erre-
ferente bihurtu da nazioartean, 
eta bere jarduerak gai afektibo-
sexualengatik edo identitatea-
gatik ez baztertzearekin lotuta 
daude, baita mundu osoan ger-
tatzen ari diren giza eskubi-
deen urraketen salaketarekin 
eta familia-eredu berrien ikus-
garritasunarekin ere. 

Aurten, gure udalerriko es-
kaintzan honako hauek sar-
tzen dira:

- Martxoak 11, ostirala, 

Euskadiko Gazteriaren Kon-
tseiluak ETIKASI programaren 
edizio berri bat jarri du abian. 
Eusko Jaurlaritzarekin diseina-
tutako proiektu honen helbu-
rua etikari eta giza eskubideei 
buruz ikastea da, ikasle gaz-
teen artean gogoeta sustatzeko. 
Taldean izena emateko epea 
amaitu bada ere, zabalik dago 
Euskal Autonomia Erkidegoan 
unibertsitateko edo Lanbide 
Heziketako erdi edo goi mai-
lako ikasketak egiten ari diren 
eta Belfastera (Ipar Irlanda) 
joango diren 18 eta 30 urte bi-
tarteko gazteentzat. Gehienez 
30 plaza eskainiko dira.

Izen-emateak martxoaren 8ra 
arte egin ahal izango dira. 
Horretarako, agiri hauek aur-
keztu behar dira martxoaren 
12ra arte: izena emateko itxa, 
proiektuan parte hartzeko 
arrazoiak azaltzen dituen mo-
tibazio-gutuna, Giza Esku-
bideei buruzko hausnarketa 
pertsonala (900 eta 1500 hitz 
artean)  eta ingeleseko FCE-B2 
maila justiikatzen duen ziur-
tagiria, ikasketak egiten ari di-
rela frogatzen duen dokumen-

Zinegoak ekitaldiekin dator martxoan eta apirilean

ETIKASI programak Belfastera joateko aukera 
ematen die ikasle gazteei

Eusko Jaurlaritzak bultzatuta, etikari eta giza eskubideei buruzko ikas-
kuntza sustatzen du

COVID-19ak eragindako osasun egoera aldatu egin denez, 
Udalak berriro ekin dio “Gaztelonjak” lonjen esku-hartze progra-
maren kudeaketa integraleko zerbitzuari. 
Horrela, gazteak biltzen diren lonjen titularrak zerbitzuarekin 
harremanetan jar daitezke programa horri atxikitzeko, 638 32 20 
65 telefono-zenbakiaren edo gaztelonjak@getxo.net posta elek-
tronikoaren bidez, astelehenetik ostiralera, 09:30etik 17:30era 
(uztailean eta abuztuan, 09:00etatik 15:00etara).
“Gaztelonjak”en helburua lokal horiek alokatu ahal izateko gu-
txieneko baldintza batzuk bete ditzaten lortzea da; horiek erabil-
tzeak ez dezala auzokoek atseden hartzeko duten eskubideare-
kin talka egin, eta ez daitezela arriskutsuak izan auzokoentzat 
eta horien erabiltzaile diren gazteentzat.
Gonzalo Ayo Gazteria Zerbitzuko zinegotziak nabarmendu due-
nez, "oso berri ona da gazte getxotarrentzat zerbitzu hau berreskuratu 
ahal izatea, aisialdi alternatiboa garatzeko harremanetarako espazio 
propio eta autogestionatuak eskaintzen baititu".

EHUazokak, EHUren urteroko Unibertsitate Orientazio Azokak, 
aurrez aurreko formatua berreskuratuko du, eta data hauetan 
egingo da: Gipuzkoako kanpusean, martxoaren 5ean, larunbatean; 
Arabakoan, hilak 12, larunbata, eta Bizkaikoan hilak 19, larunbata. 
Azokaren helburua da unibertsitate aurreko ikasleei informa-
zioa eta orientazioa ematea eta unibertsitate-ikasketak aukera-
tzen laguntzea. Informazio-saio kolektiboen eta fakultate eta 
eskoletako irakasleen arreta pertsonalizatuaren bidez, uniber-
tsitate aurreko ikasleek graduko ikasketen eskaintza hobeto eza-
gutu ahal izango dute, zalantzak argituz.
Ikastaro honetan, azoka bakoitzean bi ekitaldi motatan parte 
hartu ahal izango da: arreta pertsonalizatua standetan eta talde-
ko informazio-saioetara joatea. 
Aldez aurretik izena eman beharko da eta ostiral honetara arte, 
hilak 4, egingo da Gipuzkoako azokan; martxoaren 7tik (astelehe-
na) 11ra (ostirala), 09:00etatik aurrera Arabarako, eta martxoaren 
14tik (astelehena) 18ra (ostirala), 09:00etatik aurrera, Bizkaiarako. 
Ikasle bakoitza gehienez lagun batekin joan ahal izango da, bai-
na bakarka joatea gomendatzen da.
Informazio gehiago: https://labur.eus/xAQoV eta http://www.
ehu.eus

* “Gabriel Aresti” Ipuin lehiaketa, Bilboko Udalak deituta 18 urtetik 
gorakoentzat. Sariaren zenbatekoa 3.500€-koa da eta 1.750€-ko 
akzesita modalitate bakoitzarentzat (euskara eta gaztelera). Lanak 
entregatzeko epea martxoaren 30era arte egongo da zabalik. Infor-
mazio gehiago: https://labur.eus/6JONJ

* Hiru beka eszena proiektuak garatzeko Bilbaoeszenaren  «Artis-
tak Egoitzan-2022» programarako eta 18 beka gazte artistentzat 
Cordobako Antonio Gala Fundazioan. Lehenak Bilboko Udalak 
deitu ditu 18 urtetik gorako artistentzat edo kolektiborentzat (4.000€/
beka). Izena emateko epea apirilaren 4ean amaituko da (Informazioa: 
944334995 eta https://labur.eus/CfjrA); bigarrenak 18 eta 30 urte 
bitartekoentzat dira. Fundazioan 9 hilabeteko egotaldia igarotzea da 
beka eta izena emateko epea martxoaren 31n itxiko da (Informazioa: 
957487395 eta https://labur.eus/wrSKo). 

Berriro hasiko da Gaztelonjak zerbitzua

EHUko Unibertsitate Orientaziorako 
Azoka

Hilak 4, 11, 18 eta 25, ostiralak: PROIEKTUA: IBILBIDE FEMINISTA 

(BELDUR BARIK)

Hilak 9, asteazkena: TXAPELKETA: MARIOKART

Hilak 17, osteguna: JOLASA: EZKUTAKETA

Hilak 19, larunbata: MASTER CHEF: GALLETAK

Hilak 26, larunbata: SALIDA: DOCK39

Hilak 30, asteazkena: JOLASA: ZELAI ERREA

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Martxoa

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Martxoa

Hilak 4, 11, 18 eta 25, ostiralak: TAILERRA: IBILBIDE FEMINISTA

Hilak 5, larunbata: IRTEERA: ESCAPE ROOM 
Hilak 8, asteartea: SUKALDARITZA: HOT DOG

Hilak 10, osteguna: TXAPELKETA: UNO

Hilak 12 eta 19, larunbata: TAILERRA: CONSTRUCT

Hilak 16 eta 30, asteazkenak: TAILERRA: ARABIAR KULTURA

Hilak 22, asteartea: TAILERRA: POZA

Hilak 26, larunbata: IRTEERA: ITSAS MUSEOA
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