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* Areetako kale
Nagusiaren zati bat
oinezkoentzat uzteko eta
Geltokia plaza eraldatzeko
proiektuei buruzko barne
gehigarria

2022

Martxoak 10
>> Martxoak 20
Antzerkia. Larunbatean, hilak
19, 19:30ean, “A vueltas con
Lorca”, Carmelo Gómezen eskutik,
Muxikebarrin. 12€.
Dantza. Igandean, hilak 20, “Lof - Ladies
on fight”, Cía. de Danza Eva Guerrerorekin,
19:00etan, Muxikebarrin. 10€.

Diruz laguntzeko Areneko igogailua eta Areetako Geltokia plazako, Kale Nagusiko eta Zugatzarte etorbideko obrak

Getxok 3.500.000€ jaso ditu “NextGenerationEu” susperraldi
ekonomikorako Europako funtsetatik
Europar Batasunak, NextGenerationEu Errekuperazio eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez,
pandemiaren ondorio ekonomiko
eta sozialei aurre egiteko sortua,
Getxori 3.497.603 €-ko dirulaguntza
eman dio udalerrian egin beharreko hainbat inbertsio ordaintzeko.
Laguntza hori Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren
udalerrientzako laguntza-planaren
bidez izapidetu da, emisio txikiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria egiteko. Honako proiektu
hauetara bideratuko da:
* Algortako Arene kalean irisgarritasun unibertsala hobetzea
igogailu bertikal baten eta pasabide baten bidez (300.300€).
Iparbide-Alango kaleen ardatzeko
bosgarren igogailua izango da eta
ingurunearen irisgarritasuna hobetzeko irtenbidean integratuko
da, Hezetasuna auzoari zerbitzua
emanez eta Areneazpi, Arene,
Areneondo, Euskal Herria, Juan
Bautista Uribarri eta Alango kaleak modu irisgarrian lotuz, baita
Iparbidetik sartzeko eremuan dauden etxebizitzei ere. Igogailua ibilbide seguru eta irisgarrian sartuko
da, Algortako erdigunetik Fadura
kiroldegiraino, Areneazpi eta Izalde kaleen bitartez.
* Bizikleta-ibilbide bat sortzea
Zugatzarte etorbidean Getxo-Bilbo hiriarteko ardatzera sartzeko
(1.269.897€).
Dagoeneko gauzatzen ari den
proiektu honen helburua da Areeta,
Zugatzarte eta Algorta etorbideen
hiri-eraldaketa. Oro har, obrak aurreikusten du Getxoko sarbideak
Abantzadatik hobetzea, ibilgailuen
zirkulazioa motelduz eta, beraz, segurtasuna areagotuz eta kutsadura

Areetako kale Nagusiaren zati bat oinezkoentzat uzteko proiektuaren erakusketa (1. Fasea)

akustikoa gutxituz; lehentasuna
oinezkoari ematen dio obrak, eta
aisialdiko edo garraioko inguruneetan bizikletaren erabilera bultzatzen du, bidegorrien sarearen bidez
hiriko hainbat puntu lotzen baititu;
eta argiztapenaren eraginkortasun
energetikoa hobetzen dute.
* Isuri gutxiko eta deskarbonizazio-gunea ezartzea Areetako Geltokia plazan, korridorea eta hiribirika berdea eginez (1.310.133€).
Areetako Geltokia plaza hiri-baso
bihurtzeko proiektua da, herritarrek
parte hartzeko prozesu baten ondo-

riozkoa (ikusi barneko gehigarria).
* Kale Nagusia zati batean oinezkoentzat bihurtzea-1. fasean,
isurketa txikiko eremu bat sortzea eta ingurumen-kalitatea hobetzea (617.271€).
Hiri Mugikortasun Iraunkorra
bultzatu nahi da Areetako kale
nagusietako batean, Santa Ana
etorbidearen eta Geltokia plazaren
arteko tarte batean, hain zuzen. Bidegorri bat sortuko da eta autoak
hirigunetik aterako dira, Europar
Batasunak ildo horretan ezarritako zuzentarauei jarraituz (ikusi

barneko gehigarria).
Laguntza ekonomiko hori Getxok
jasoko dituen 3.405.000 euroei
gehitzen zaie, ahal dela Bizkaiko
lau trantsizio estrategiko handiak
sustatzen dituzten proiektuetan
inbertitzeko: 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.

Ukrainako herriari babesa eta elkartasuna adierazteko
elkarretaratze isila
EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen deialdiari erantzunez,
Getxoko udalbatza osatzen duten
alderdi politiko guztietako ordezkariek beste pertsona batzuen artean, Amaia Agirre alkatea buru
zutela, elkarretaratzea egin zuten
asteazkenean, udaletxearen aurrean, Ukrainako herriari elkartasuna adierazteko. Bost minutuz
eta isilik, tokiko gobernuaren babesa erakutsi zioten Ukrainari.

latzailea: Sínope Kultur Elkartea.
MARTXOAK 15 ASTEARTEA
Odol-emate. Areetako Bizkaia Zubiaren plazan, 16:30etik 21:00etara.

MARTXOAK 10 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 19:00etan,
Pablo Larraínen “Spencer”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik gorakoentzat. 3,50€.
Musika. Bakarka zikloa. Romo Kultur
Etxean, 20:00etan, Incorrectasen emanaldia. 5€.
AJANE. Txangoa Laguardiara, hilaren
17an (9:30-19:30). Izenematea zabalik Algortako erretiratuen elkartearen
egoitzan (Bautista Zabala, 6, behea),
astearte eta ostegunetan, 11:00etatik
13:00etara.
MARTXOAK 11 OSTIRALA
Haur tailerra. Bizikidetzarako liburutegiak: zurekin konta dezagun.
“Neska-mutilak berdinak gara”, ipuina
eta eskulanak. 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 helduen bilera.
Antzerkia: Arrigunagako barikuak.
“Loba (She Wolf)”, Teatro del Naveganterekin, 19:30ean, Muxikebarrin.
Sarrera: 15€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, de Kiyoshi Kurosawaren “La mujer del
espía”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 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. Izenematea: getxo@kidsandus.es / algorta@kidsandus.es.
Dantza plaza. Areetako Eskoletako
plazan, 19:00etan, herri-erromeria
dantza taldeekin. Parte-hartze irekia.
Musika: Bigarren zapatua euskaraz. Anari, 19:30ean, Muxikebarrin.
12€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta
12:15-13:30. Naturaren detektibeak
(6 urtetik aurrera) + Esploratzaile txikiak (3 urtetik aurrera). Beharrezkoa
da aldez aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus
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, “Ilargirantza”.
Adin guztiak. 2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:15, 10:30,
10:45, 11:00. Bolueko hezegunetik
Ginkana 2.0 autogidatua (8 urtetik Aurrera). Beharrezkoa da aldez aurretik
izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
MARTXOAK 14 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Geltokia plazan, goizeko eta arratsaldeko ordutegian.
Hitzaldia. 19:00etan, “Feminismo,
igualdad y libertades ciudadanas”.
Hizlaria: Miren Llona González (EHU/
UPVEKO Egungo Historiaren irakasle
eta AEIHM-eko presidentea). Romo
Kultur Etxean aurrez aurre eta online
(https://labur.eus/2022sinope3). Anto-

MARTXOAK 16 ASTEAZKENA
Kontatu erretratu hau. Romo Kultur
Etxean, 18:00etan, Getxoko ondarea
argazkien bidez identifikatzeko tailerra. 60 urtetik gorako pertsonentzat.
Gaztelaniaz.
Musika. Iñaki Salvador Sextet.
Muxikebarrin, 19:30ean, Laboa Jazz.
12€.
Hitzaldia. “Residencias: Problemática y respuesta social”, Enrique
de la Peña, Babestu Elkarteko bozeramalearen eskutik, 19:00etan,
Algortako (Villamonte) Kultur Etxean.
Antolatzailea: Getxoko Pentsionisten
elkartea.
MARTXOAK 17 OSTEGUNA
Odol-emate. Areetako Geltokia plazan, goizeko eta arratsaldeko ordutegian.
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, Lila Avilésen “La camarista”. Adin guztientzat. 3,50€.
Ipuinaren ordua. 18:00etan, Algortako Kultur Etxean, “Munduko
ipuinak”, Inés Bengoarekin. 5 urtetik
gora.
Literatura solasaldia. 19:45ean, Algortako Kasinoan, Tatiana Tibuleacen
“El verano en que mi madre tuvo los
ojos verdes”. Sarrera dohainik, edukiera bete arte.
MARTXOAK 18 OSTIRALA
Haur tailerra. Bizikidetzarako liburutegiak: zurekin konta dezagun.
“Nirekin konta dezakezu”, ipuina eta
eskulanak. Romo Kultur Etxean, 17:0018:00, eta Algortako Kultur Etxean,
18:30-19:30. Elebitan. Izen ematea:
www.getxo.eus/apuntazaitez.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, de James
Grayren “Ad Astra”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 7 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
Udaberriko kontzertua. 19:30ean,
Romo Kultur Etxean, “Herriko abestiak abesbatza” (Portugalete), “Mikel Deuna abesbatza” (Bilbao) eta
“Zozoak abesbatza” taldeen emanaldia (Getxo).
MARTXOAK 19 LARUNBATA
Antzerkia. “A vueltas con Lorca”,
Carmelo Gómezen eskutik, 19:30ean,
Muxikebarrin. 12€.
Kontzertua. 19:30ean, JazzTaBien
Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan.
5€ (lehiatilan 16:30etik aurrera ekitaldiaren egunean).
Ahots kontzertua. 18:45ean, Algortako Erredentore parrokian, Joel Raneyren “WE REMEMBER CALVARY”,
Bilbao Kamerata abesbatzaren eskutik. Zuzendaria: Irma RutkauskaiteEgiluz. Doako sarrera tokia bete arte.
MARTXOAK 20 IGANDEA
Dantza. “Lof - Ladies on fight”, Cía.
de Danza Eva Guerreroren eskutik,
19:00etan, Muxikebarrin. 10€.
Zinematxiki. “Maya erlea eta urrezko
esfera”, 12:00etan, Muxikebarrin. Adin
guztientzat. Euskaraz. 2,50€.
Ipuin kontaketa helduentzat. Ahozko Kontakizunaren Eguna. Romo
Kultur Etxean, 19:00etan, Alberto Sebastián, Carles García, Saioa Aizpurua,
Erica Liquete eta Ana Apikaren eskutik. Elebitan. Sarrera dohainik, edukiera bete arte.
Mendi-irteera. Soila (994m) eta
Muela (1.055m). Izkiko mendiak
(Araba). Antolatzailea: Etorkizuna
Mendi Taldea. Inskripzioak irteeraren
aurreko asteazkeneko 24:00ak arte:
etorkizunamt@gmail.com eta tel.:
606 637 128.

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

2020ko eskaerak aurkezteko epea zabalik

Etxebizitza alokatzeko
gazteentzako laguntzak
Apirilaren 7ra arte aurkeztu
ahal izango dira 2020. urteko
etxebizitza alokatzeko gazteentzako laguntzak eskuratzeko eskabideak. 250.000€
erabiliko dira laguntza horietarako. Laguntzen helburua da udalerrian bizi diren
gazteen ohiko bizilekurako
etxebizitzaren zati bat ordaintzen laguntzea
18 eta 35 urte bitarteko gazteek jaso ahal izango dituzte
laguntza horiek, baldin eta
etxebizitzarik jabetzan ez
badute. Eskabidean, 2020an
sinatutako
errentamendukontratua aurkeztu beharko

dute, 900 eurokoa gehienez.
Eskatzaileek Getxoko etxebizitza horretan erroldatuta
egon beharko dute, eta etxebizitzak
bizigarritasun-lizentzia izan beharko du eta
udal-erroldan alta emanda
egon. Eskatzaileek urtean ez
dute izan behar 25.000 eurotik gorako diru-sarrera gordinik (titularra pertsona bat
bada, edo ezkontza- edo izate-loturarik gabeko bat baino
gehiago), edo 39.000 eurotik
gorakorik (ezkontza-lotura
edo izatezko lotura duten
pertsonak badira). Informazio gehiago: www.getxo.eus

M8ko Adierazpen Instituzionala
Martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Eguna
ospatu zela eta, Udaleko Bozeramaileen Batzordeak aho
batez onartu zuen Adierazpen Instituzional bat, Berdintasunaren Legea berritzea,
berdintasunaren aldeko konpromisoa indartzea izenburupean.
Adierazpen horretan, Udalak konpromisoa hartu du
hainbat erronkatan pixka-

naka aurrera egiteko, esate
baterako
“Berdintasun-politikak garatzeko baliabide
ekonomikoak, pertsonalak
eta teknikoak indartzeko, eta
emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien biktimei arreta emateko sistema zabaltzea, bere
eskumenen esparruan”, besteak beste.
Adierazpen osoa: https://labur.eus/xJHpj

“Sail Inn Pro” topaketa
Martxoaren 17an, ostegunean, 09:00etan, Sail Inn Pro
ren beste edizio bat izango
da Getxo Elkartegian, nautikaren sektoreko garapen
ekonomikora bideratutako
topaketa profesionala, Foru

Getxo Enpresako
kuotak izoztuta
Getxo Enpresak, bigarren
urtez jarraian, bazkideen
kuota izoztu du, pandemiak
sortu duen egoera ekonomiko zailarekiko erantzukidetasun-neurri gisa, eta
ematen dituen zerbitzuei
eta egiten dituen jarduerei
eusten saiatuz. Kuota, gutxi
gorabehera, elkartearen diru-sarreren % 13 da.

Aldundiak eta Getxolan
Udaleko Sustapen Ekonomikoaren arloak sustatua.
Sail Inn Pro jardunaldien helburua da sektoreko estatuko
eta nazioarteko profesional nagusiak konektatzea,
ezagutza partekatuz eta
nautikaren alorrean negozio-eredu berriak arakatuz,
Ekonomia Urdina deiturikoan garapen ekonomikorako motor gisa. Izenematea
eta informazioa:
http://www.sailinnpro.com

“Baratze,
lorategi eta
fauna”ri
buruzko tailerra
Datorren larunbatean, hilak
19, Getxonatura: ezagutu eta
zaindu izeneko jardunaldien
beste edizio bat egingo da,
Ingurumen Sailak antolatuta. Oraingoan, gure baratze
eta lorategien bio dibertsitatera hurbilduko gaituzte
jardunaldiek. Ignacio García
Serna biologoaren eskutik,
gure baratzeak eta lorategiak lantzeko eta zaintzeko
teknika eta trikimailu praktikoak ezagutuko dira, bertoko fauna eta lorarekin bizi
ahal izateko.
Gazteentzako eta helduentzako egokiago izango den
tailerra Romoko Kultur
Etxean izango da, 10:00etatik
14:00etara. Hitzaldi batekin
eta ondorengo solasaldiarekin hasiko da, eta eguraldiaren arabera adibide praktiko
batzuk egingo dituzte.
Ez da edukiera mugarik
egongo, baina aldez aurretik
izena eman behar da, e-mail
bat bidaliz boluenatura@
gmail.com helbidera.
García Serna 2019ko Biologian lizentziatua eta Ingurumen Aldaketako Masterra
du, eta, horrez gain, LANIUS
O.E-ko naturalista eta ornitologo aktiboa da. Gaur egun,
La Huerta de Ignacio proiektuan murgilduta dago.
Informazio gehiago: https://
labur.eus/wexat.

Aldundiaren Garbigune mugikorra
Romon
Datorren martxoaren 24ra arte
egongo Romoko Santa Eugenia plazan Foru Aldundiari
atxikitako Garbiker enpresa
publikoaren Garbigune Mugikorra. Zerbitzuaren helburua
da birziklapenaren kontzeptua errazagoa eta hurbilagoa
egitea, herritarrek udalak berak eskaintzen dituen ohiko
garbiguneetara
joatearekin
batera beste aukera bat izan
dezaten, udalerriko erdigu-

nean edozein ordutan egitea
ahalbideratzen duelako.
Bertan hurrengoak utz daitezke: elektrotresna txikiak,
sukaldeko tresnak, etxeko
olioa (ontzi itxietan), sakelako
telefonoak, kableak, pintura
eta disolbatzaileak, aerosolak,
kutsatutako xurgatzaileak, toner eta tintazko kartutxoak,
metalezko eta plastikozko
kapsulak, pilak, CD, DVD eta
kaseteak eta erradiograiak.

Magüi Mirak Molly Bloom antzeztuko Anariren ahots berezia Muxikebarrin
izango da
du berriro
Magüi Mira aktore eta zuzendariak
igandean, hilak 13, Magüi Mira Molly
Bloom antzeztuko du Muxikebarrin.
19:30etik aurrera James Joyceren Ulises eleberriko pertsonaia mitikoa,
XX. mendeko literaturaren testu
handienetariko bat, antzeztuko du,
1980an egin zuena publikoa eta kritika maiteminduz. 40 urte geroago,
77 urte dituela, aktoreak era berri batean heldu dio pertsonaiari, maitasun handiz eta umore handiz, bere
bizitzarekiko pasioa, sexuarekiko
harremana eta printzipio femeninoak azalduz. Molly berria, ezohikoa, gobernaezina eta emakumeak
jasotzen duen tratu bidegabearekiko

sentibera da; espiritu aske eta garbia,
gizonen kontrolaren eta abusuaren
mende egotea onartzen ez duena.
Mira berriz ere irlandarraren hitzez
jabetzen da XXI. mendeko emakumeen askatasunaren arma bihurtzeko. Sarrera: 12€.

“Loba (She Wolf)” Muxikebarrin
Ostiral honetan, martxoak 11,
21:00etan, Muxikebarrin, Teatro
del navegante konpainiak Bette
Davisen bizitza gorabeheratsuan
oinarritutako Loba (She Wolf) lana
taularatuko du.
Béatrice Fulconis (Bette Davis) eta
Xiqui Rodríguez (Hollywood Reporter egunkariko erredaktorea) aktoreek antzeztutako lan hau emakume langilearen kemenari, ausardiari

eta ahaleginari egindako omenaldia
da, eta, bereziki, gizonek gidatutako
mundu batean beren lana defendatzeko literalki larrua uzten duten
hainbeste aktoreren pertseberantziari egindako omenaldia.
Ikuskizunerako sarreraren prezioa
5 €-koa da.

Anarik, euskal musika eszenako
ahotsik pertsonalenetakoak abestuko du larunbatean, martxoak 12,
19:30ean, Muxikebarrin, eta sarreraren prezioa 12€-koa izango da.
1996an Azkoitiako Anarik bere
lehen albumarekin debuta egin
zuenetik, bere ibilbidean zehar
musikari ugarirekin grabatu du,
besteak beste, Mikel Txopeitiarekin, Xabier Olazabalekin eta Carlos
Osinagarekin batera, eta horiekin
batera, ahots-estiloa ez ezik, sortzen dituen giro eta soinu pertsonalak ere landu ditu. Abeslariak bi
hamarkada daramatza musikaren
munduan, eta Cat Power, PJ Har-

Laboa Jazz Iñaki Salvador Sextet taldearekin
Datorren asteazkenean, martxoak
16, Muxikebarrin, Iñaki Salvador
Sextet-ek emanaldia eskainiko
du, 19:30etatik Aurrera eta bertan
Laboa Jazz aurkeztuko du.
2016an, Bilboko Loraldia jaialdiak
Iñaki Salvadorri eskatu zion Mikel Laboaren musika jorratuz kon-

Izenemateak
ludotekarako eta
Bapirukerako
Martxoaren 11tik 20ra zabalik egongo da Kukupraka ludotekak Aste
Santuko zerbitzurako izenematea,
2011 eta 2016 urteen artean jaiotakoentzat. Lehen txanda apirilaren
11tik 13ra izango da eta bigarrena
19tik 22ra, 10:30etik 13:30era. Bestalde, Bizarra Lepoan elkarteak 5
eta 12 urte artekoentzako koloniak
apirilaren 11, 12, 13, 19, 20, 21 eta
22an izango dira. Izenematea: martxoaren 15 eta 16an (bazkideak) eta
17 eta 18an (gainontzekoak).

vey edo Nick Cave bezalako nazioarteko artistekin alderatu dute.
2018an, Donostiako Udalaren eta
Donostia Kulturaren Adarra saria
jaso zuen lehen emakumea izan
zen, Euskal Musikaren esparruan
egindako ibilbide artistikoagatik.

Koldo Anasagastik “Y llegaron galernas” aurkeztu du
Koldo Anasagasti idazleak gerraostean Euskadin girotutako bere azken eleberri laburra aurkeztu berri du Romo Kultur Etxean, Y llegaron galernas izenburukoa. Istorioa 1941ean hasi zen Algortan, gerra krudel baten ondoren,
salaketak direla eta, euskaldun batzuk exekuzio-geldiunera eraman zituztenean. Carmelo Armendariz horietariko bat da. Bere semea Pelik salatariagatik
mendekua hartu nahi du eta hiltzea erabakitzen du. Odolari eta suari ezarritako Erregimena errukigabea da goseak eta atsekabeak pasatzen dituen herri
mindu eta beldurtuaren aurrean. Denak, horrekin lan egiten dutenak izan ezik.

tzertu bat taularatzeko. Proiektu
hau errealitate bihurtzeko, Gipuzkoako kantautorearen gai ezagunenetako batzuk jazz-eremura
eramaten dituena, pianistak Angel Unzu (gitarra), Javier Mayor
(kontrabaxua) eta Hasier Oleaga
(bateria) bildu ditu, baita Ainara
Ortega eta Maria Berasarte abeslariak ere. Proposamen hori hainbat agertokitan ikusi da, hala nola
Palmerren Bordeleko Rocher-en,
edo Kanazawako (Japonia) Jazzaldian 2019an eskainitako kontzertuetan.
Iñaki Salvadorren formazioan,
nazioartean oihartzun handiena
izan zuen euskal jazz musikarietako bat, Mikel Laboa euskal
kantagintzaren berritzailearekin
batera etorri zen garai luze eta
emankorrak berebiziko eragina
izan zuen.
Salvadorrek beti adierazi izan du
hain maisu handiarekiko miresmena.
Emanaldirako sarrerak 12 euro
balio du.

Artatza-Romo institutua

Julio Caro Baroja institutua

Azkorri ikastetxea

Azkorri, Artatza-Romo eta Julio Caro Barojako ikasleak, STARTInnovan saritu dute
Azkorri ikastetxeko eta Artatza-Romo eta Julio Caro Baroja institutuetako
ikasleak saritu dituzte STARTInnova gazte ekintzaileentzako lehiaketaren
bederatzigarren edizioan. Bere proposamenak Bizkaiko eta Arabako 1.673
ikaslek baino gehiagok aurkeztutako negozio-ideia onenen artean nabarmendu dira. Azkorri ikastetxeko Aitana López, Iñaki Mingo, Marta Martín eta
Mara Marroquín, Ruben Elortegi irakasleak gainbegiratuta, lehenengo saria
jaso zuten, 18 urtetik beherakoen kategorian. Bide-segurtasuna bermatzeko
dispositibo bat proposatu zuten, LED argietatik begiratuta, errepideetako eta
zebra-bideetako asfaltoan istripu bat gertatuz gero zer egin behar den jakite-

ko app bat jartzeko. 18 urtetik gorakoen kategorian, Luz Rodríguez, Katheryn
Fernández, Aitor Melero, Alexander Ganchozo eta Miguel Ángel Veliz, ArtatzaRomo institutuko Nagore López irakaslearen laguntzarekin, eskumuturrekoak fabrikatzen eta saltzen zituen enpresa bat asmatu zuten, edozein tokitatik wifira konektatzeko aukera eskainiko zuena. Unai Olanok, Asier Zabalak,
Manex Unzurrunzagak eta Oier Angulok, Julio Caro Baroja-Getxo I Institutuko
Agurtzane Atxalandabasoren tutoretzapean, laugarren saria lortu zuten eskolaz kanpoko irakasle gisa jasotzeko edo eskaintzeko online plataformaren
proposamenagatik.

Getxo Kirolak-ek 1.236.000€ banatuko dizkie herriko klub eta
kirolariei diru-laguntzetan
Getxo Kirolak-ek ireki du epea herriko klub eta kirolariek aurtengo
diru-laguntzak eska ditzaten. Guztira, 1.236.000 euro banatuko dira
laguntzetan, klubei eta elkarteei
ohiko jardueratik eratorritako ordainketak egiten laguntzeko nahiz
banakako lehiaketetan parte hartzen duten errendimendu handiko
tokiko kirolariei laguntzeko.
Iazko urtea Covid-aren eraginak
izugarri baldintzatu zuen, eta,
alderaketa bat eginda, 2022an
diru-laguntzen partida osoan
66.000 euro gehiago izango dira.
Igoera hori nabarituko da lehiaketako kirolarentzako laguntzetan (30.000 euro gehiago) nahiz
ekitaldien antolaketan (28.000
euro gehiago). Modu horretan,
denboraldiko lehiaketetan parte
hartzen duten klubek eta errendimenduko kirolariek 685.840 euro
banatuko dituzte; oinarrizko kirola garatzeko 235.000 euro bideratuko dira; ekitaldien antolaketak 225.830 euroko dirulaguntza
izango du; bertako kirolak sustatzeko 40.000 euro erreserbatu
dira; eta emakumezkoen kirola

sustatzeko beste 25.000 euro. Gainera, erakunde interesatuen esku
jarriko dira 22.830 euro aurreikusi gabeko lehiaketetan parte
hartzeko; 1.000 euro erreserbatuko dira muturreko kiroleko modalitateetan parte hartzen duten
kirolarientzat; eta, azkenik, 500
euroko laguntza emango da he-

rriko jaietan antolatzen den kirolekimenen bat bultzatzeko.

tikan inplikatzea eskola-kiroleko
programen bitartez.

Laguntza horiek guztiak emateko, hainbat balorazio-irizpide
bete behar dira; hala nola, emakumeen kirola sustatzea, ezinduentzako jarduerak antolatzea
eta klubak udalerriko kirol-poli-

Interesatuta dauden klubek eta
pertsonek deialdi honetako oinarriak kontsulta ditzakete Getxo Kirolak-en web orrialdean.
https://www.getxo.eus/es/getxokirolak.

Amaia Agirre alkatea Alvaro González Kiroletako zinegotziarekin

Getxo Enpresako eta Bizkerre Klubeko ordezkariak

Bi kirol-parke berri inauguratu dira Getxo Enpresaren eta Bizkerre
FTren arteko lankidetza-hitzarmena
Galean
Udalak kirol entrenamendurako
bi parke berri inauguratu ditu
aste honetan Galean: bata, gotorlekuko aparkalekuaren ondoan
dagoen kalistenia praktikatzeko,
eta bestea, 700 metro inguruan,
pasealekuarekin jarraituz, adineko pertsonen jarduera isikora
bideratuago dauden makinak eskaintzen dituena.
Inbertsioa 53.000 euro ingurukoa
da, eta horietatik 45.000 euro Getxo
Ekinez programak inantzatu ditu
Covid-ak eragindako efektu sozioekonomikoei aurre egiteko.
Parke bio osasungarri berri horiek aire zabalean kirola egiteko
ekipamendu-sarea zabaltzen dute
itsasertzean zehar eta Txurrukan,
Ereagan eta Aixerrotako errotaren
ondoan dauden adinekoentzako

aparatuei eta Ereagako kalisteniako
aparatuei gehitzen zaizkie. Modalitate hori jende gazteenak asko eskatzen du, eta gorputzaren pisuarekin indar-ariketak egitean datza.
Laster, gainera, Aixerrota inguruan
crossit entrenatzeko beste gune bat
eraikitzea aurreikusita dago.

Getxo Enpresak eta emakumeen kirolaren aldeko apustua egiten duen
Bizkerre Futbol Taldea klubak, nesken 17 futbol talderekin eta mutilen
laurekin, lankidetza-hitzarmena sinatu zuten asteartean, Emakumearen Nazioarteko Egunarekin bat
eginez eta elkarteak kolektibo horre-

Gorka Zurinaga, Arenaseko
presidente berria
Gorka Zurinaga izango da Arenas taldea hurrengo
lau urteotan zuzentzeaz arduratuko dena, Franqui
Egusquiaguirrek ez aurkezteko asmoa iragarri ondoren. 52 urtekoa, bilbotarrak haur mailetatik gazte
mailetara Arenasen jokatu zuen, eta gero 2. B eta 3.
mailako hainbat taldetan aritu zen. Aurreko Batzarrean zortzi urtez batzordekide izan ondoren, orain
batzordeburu izango da.

kin duen konpromisoa erakusteko
helburuarekin. Hitzarmena Elena
Cantera Getxo Enpresako presidenteak eta Ricardo Ochoa Bizkerre Futbol Taldeako kideak sinatu zuten.
Beste ekintza batzuen artean, Getxo
Enpresak bere ailiatu guztiak gonbidatuko ditu Emakumezkoen Futbola
- ErreKeErre Bizkerre Futbol femenino
– ErreKeErre Bizkerre kanpainarekin
konprometitzera. Futbol talde getxotarrak 2022-2023 denboraldian jarriko du martxan, eta bere helburua
udalerriko saltokien babes handiagoa lortzea da.
Bi erakundeen ustez, lankidetza
onuragarria izango da bi erakundeentzat eta, batez ere, gizonen eta
emakumeen arteko berdintasuna
bultzatzeko eta Getxo berdintasunez garatzeko.

PLATAFORMA BAKARRA TARTE HORRETAN
Irisgarritasuna hobetuko da eta lau gune bereizi egingo dira kota berean:
•
Espaloia.
•
Bidegorria.
•
Galtzada.
•
Igarotze-eremua.
SANTA ANA HIRIBIDETIK BIDEGORRIA, NEGUBIDEN DAGOENAREKIN LOTUKO
DENA

Kale Nagusiaren
zati bat
oinezkoentzat
SANTA ANA ETORBIDEAREN
ETA GELTOKIA PLAZAREN
ARTEAN
ESKU-HARTZEAREN AZALERA: 5.186 m2

HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN EDUKIONTZIAK BIRKOKATZEA ETA ERDI
LURPERATZEA

AURREKONTU BATERATUA: 2.300.000 € (eraikuntzamaterialen % 30 gehitzearen ondorioz)
OBRAREN HASIERA AURREIKUSIA: 2022ko uztaila
EGIKARITZE-EPEA: 6 hilabete

ORAIN DAUDEN BI AUTOBUS-GELTOKIEN MANTENTZE-LANAK
IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA HONAKO HAUETARA MUGATZEA:
•
Garajeetako ibietara sartzeko (sarbide bakarra tarte horretan).
•
Garraio publikoa (udal-zerbitzuak, eskola-autobusak, taxiak...).
•
Zamalanak (ordu-tarte jakin batzuetan).
•
Beste kale perpendikular batzuetara iristeko ere zeharkatu ahal izango
da.
SANTA ANA ETORBIDEA, NAGUSIA ETA GOBELA KALEEN ARTEAN, NORANZKO
BAKARREKOA IZANGO DA SANTA ANARANTZ
26 APARKALEKU-PLAZA KENTZEA
Kale Nagusian 48 plaza galdu arren, 22 irabaziko dira Mesedeetako kalean (Bidearte
eta Klub artean, eta Bidearte eta Arlamendi artean) eta Santa Ana Etorbidean (kale
Nagusiaren eta Gobela kalearen artean), aparkalekuak linean egotetik bateria
egotera igaroko baitira.
LERROKATZE-ZUHAIZTIA, LORE-ASKAK..., GELTOKIA PLAZAKO ESKUHARTZEAREKIN BAT ETORRIZ
ESERLEKU KOLEKTIBOAK, BANAKAKO ESERLEKUAK ETA PAPERONTZI BERRIAK
INSTALATZEA, PLAZAN EGITEN DEN ESKU-HARTZEAREKIN BAT ETORRIZ
ARGITERIA PUBLIKOAN EFIZIENTZIA ENERGETIKOA HOBETZEA, PLAZAKO ESKUHARTZEAREN ANTZEKO ARGIEKIN

Areetako kale
Nagusiaren zati bat
oinezkoentzat uzteko
proiektua eta Geltokia
plaza eraldatzeko

Areetako kale Nagusiaren zati bat
oinezkoentzat uzteko proiektua eta
Geltokia plaza eraldatzeko

Areetako
kale
Nagusia
(1. fasea)

Areetako kale
Nagusiaren zati bat
oinezkoentzat uzteko
proiektua eta Geltokia
plaza eraldatzeko

Geltokia plazaren
eraldaketa
HERRITARREN PARTE-HARTZE
PROZESUAREN ONDORIOZKO
JARDUKETA
ESKU-HARTZEAREN AZALERA: 7.250 m2
LORATEGI- ETA ZUHAIZTI-AZALERA: 2.908 m2
Landareztaturiko zati nagusia aniteatro natural gisakoa izango da, topagune
moduan eta jarduerak egiteko leku moduan erabiltzekoa:
•
Harmailek irakurketarako, elkarrizketarako eta abarrerako eserleku
gisa funtziona dezakete.
•
Agertokiak, egunerokoan, jolasleku eta topagune gisa funtzionatuko
luke, eta, unean-unean, baita emanaldietarako ere. Zurrusta-iturriz
hornitua.
•
Zuhaiztia: espezieak aukeratzean, ibaiertzeko basoaren antzekoa osatu
nahi da, era berean nolabaiteko jarraipena emanez landatutako zuhaitzespezieei eta jarritako lore-parterreei Gobela ibaiaren ertzeetan.
EGONLEKUAK / IBILBIDEAK: 3.744 m2
Irisgarritasuna hobetu egingo da honako hauek kentzean:
•
Santa Eugeniarekin lotura egiten duten eskailerak. Horien ordez, bi
lorategidun guneren arteko arrapala egingo da, desnibela ebazteko.
•
Egungo iturria eta pergola.
BI EREMU ESTALTZEA: 184 m2
Bi gune estali berri, pertsonek egonleku gisa erabiltzeko. Eserlekuak dituzten bi
gune, azoka txikien moduko jarduerak egiteko aproposak.
HAURRENTZAKO JOLASGUNEA: 599 m2; ESTALKIA: 496 m2
Gune berria lorategidun azalerekin babestuko da ibilgailuen traikotik, eta horrek
25 aparkaleku kentzea ekarriko du.
ARGIZTAPENA
Ibilbideak eta egonlekuak argiztatzeko, diseinu aratzak eta neutroak dituen
luminaria ezarriko da.
ZOLADURA
Granitozkoa eta irristagaitza izango da.

Areetako kale Nagusiaren zati bat
oinezkoentzat uzteko proiektua (1. fasea)
eta Geltokia plaza eraldatzeko

GAINERAKO EKIPAMENDUA
Luminariaren moduan, gainerako hiri-altzariek ere (eserlekuak, lore-askak,
paperontziak...) diseinu aratz eta neutroak izango dituzte esku-hartzearen eremu
osoan, eta kale Nagusian egiten den jarduketarekin bat etorriko dira, guztiari
batasuna emateko. Komun publiko bat instalatuko da.

AURREKONTU BATERATUA: 2.300.000 € (eraikuntzamaterialen % 30 gehitzearen ondorioz)

XAKEAREN FATXADA
Bertan esku-hartzea egiteko, Udalak lankidetza-hitzarmena sinatuko du higiezinaren
jabeen komunitatearekin.

OBRAREN HASIERA AURREIKUSIA: 2022ko uztaila
EGIKARITZE-EPEA: 6 hilabete

AREETAKO
GELTOKIA PLAZA

