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Martxoak 17
>> Martxoak 27
Musika-dantza. Larunbatean, hilak 26,
19:00etan eta 21:30ean, Muxikebarrin,
Mayumana taldeak “Currents”
aurkeztuko du. 24€.
Haur ikuskizuna. Igandean, hilak 27, 16:30ean
eta 19:00etan, Muxikebarrin, “Kuikui”, Pirritx,
Porrotx eta Mari Motots pailazoekin. 8€.

Gizarte Kohesioan diharduten entitateentzako diru-laguntzek
zeharkakotasuna bultzatuko dute
Proiektuen babesa eta zeharkakotasuna indartzeko, Udalak 226.720€
bideratuko ditu aurten ere diru-laguntzen deialdian, udalerriko erakundeentzat edo getxotarrentzako
jarduerak antolatzen dituztenentzat,
Gizarte Kohesioaren esparruetan,
hala nola gizartea eraldatzeko sentsibilizazioa eta hezkuntza, haurrak eta gazteak, zahartze aktiboa,
balioetan oinarritutako hezkuntza,
adikzioen prebentzioa eta GizarteZerbitzuak. Zeharkako politiketatik
jarduten dutenak ere kontuan hartuko dira, hala nola, Berdintasuna,
Kulturartekotasuna, Elkartasuna,
edo Dibertsitate funtzionala, belaunaldikoa edo afektibo-sexuala.
Horrela, elkartegintza eta garrantzi
handiagoko proiektuak sustatzen
jarraitu nahi da, eta, aldi berean,
proiektuen zeharkakotasuna eta intersekzionalitatea sustatzeko beharra ere. Horretarako, Udalak aholkularitza eskainiko die erakundeei
proiektuak prestatzean sortzen zaizkien zalantzak argitzeko. Carmen
Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziak
nabarmendu duenez, “hirugarren
sektoreko erakundeen partaidetza sustatzeko konpromisoan lan egiten jarraitzen

dugu bultzatzen dituzten proiektuak babestuz, eta aurten ahalegin berezia egingo
dugu erakundeei laguntzeko, deialdiaren
eskakizunen arabera lan egin ahal izan
dezaten eta proiektuen zeharkakotasuna
defini dezaten, bai planteamenduan bai
lortu nahi ditugun emaitzetan sartuta
gera dadin”.
Erakunde hartzaileak irabazi-asmorik gabeko erakunde, elkarte edo fundazioak dira, dagokien
erregistroan gutxienez urtebeteko
antzinatasunarekin erregistratuta
eta udalerrian Gizarte Kohesioaren
eremuan jarduerak egiten dituztenak, proiektua Getxon aurrera era-

maten eta/edo hartzaileen artean
gutxienez %50 getxotarrak izanda.
Gainera, udalerrian egoitza dutenek
Getxoko Entitateen erregistroan izena emanda eduki behar dute.
Bi diru-laguntza ildo
Lehenengo ildoak, 111.720€-ko
gehieneko kredituarekin, asoziazionismoa sustatu eta indartu nahi
du, bai eta Gizarte Kohesioaren arloari lotutako erakundeen sare bat
egotea bultzatu ere. Bigarren ildoak,
115.000€-rekin, Gizarte Kohesioaren
arloko jarduera-eremuetarako interesgarriak diren proiektuak babestu

eta sustatu nahi ditu, udalerrian edo
hartzaileen artean gutxienez %50
getxotarrak direnean. Getxon egoitza edo ordezkaritza duten erakundeek gehienez 105.000€-ko kreditua
izango dute, eta Getxon jarduerak
antolatzen dituzten beste udalerri
batzuetako erakundeek 10.000€-koa.
Eskaerak aurkezteko epea apirilaren 19an (1.ildoa) amaituko da eta
hilabete batean BAOan argitaratzen denetik (2.ildoa). Eskabideak
Administrazio
Elektronikoaren
Bulegoan (www.getxo.eus) aurkeztu beharko dira.
Azalpen-laguntza
Udalak oraingoan elkarteei laguntza eskainiko die proiektuak egiteko. Aldi berean, horiek egiteari eta
kalitate teknikoa hobetzeari buruzko zalantzak argituko dituzte datorren martxoaren 24an, 16:30ean,
Adierazleak eta Zeharkakotasuna
izenburupeko saioan, Gobelaurre
Boluntariotza zentroan, Sarekide,
Gexoko boluntariotza erakundeen
elkartearen eskutik. Entitate interesatuek izena eman beharko dute
www.sarekidegetxo.org
webgunearen bitartez.

Garapeneko Lankidetzako proiektuetarako diru-laguntzak eskatzeko
epea zabalik
Datorren apirilaren 11ra arte
zabalik egongo da txirotutako
herrialdeetan aurrera eraman
beharreko Garapeneko Lankidetzarako proiektuetarako diru-laguntzak eskatzeko epea. Horietarako 320.000€ zuzenduko dira.
Bestalde, deialdiaren barruan,
beste 15.000€ izango dira Ekintza
Humanitariorako eta horietarako
eskaerak abenduaren 1era arte
aurkeztu ahal izango dira.
Txirotutako herrialdeetan aurrera eramaten ari diren proiektuen
bidez tokian tokiko gaitasuna

eraldatzeko aldaketak bultzatu
nahi dira. Horretarako, genero
ikuspegia kontuan hartzen duten
ekimenek lehentasuna edukiko
dute eta baita PNUDek egindako

Giza Garapenerako Indize baxua
edo oso baxua duten alde geografikoek ere.
Bestalde, Ekintza Humanitariorako laguntzak krisi egoerei aurre

egiteko izaten dira. Horiek natura
kausek edo gatazkek eragin dezakete. Lehen mailako beharrak asetzeko ere izan daitezke edo bere
bat-batekotasunagatik aurreko ataletan sartzen ez direnetarako ere.
Diru-laguntzak lankidetza alorrean lan egiten duten pertsona
juridikoek eskatu ahal izango
dituzte, esate baterako, GGKEek
edo kongregazio erlijio-kongregazioek. Eskaerak: Udaleko webgunearen Administrazio Elektronikoko Bulegoan. Informazioa:
https://labur.eus/xZfIk.

MARTXOAK 17 OSTEGUNA
Odol-ematea. 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”.
Skolastika Feminismo mintegia.
18:00etan, Romo Kultur Etxean.
“Gloria Steinem”, Josune Muñoz
filologo eta ikertzailearen eskutik.
Udaleko Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren Programaren barruan. Sarrera dohainik.
MARTXOAK 18 OSTIRALA
Haur tailerra. Bizikidetzarako
liburutegiak: zurekin konta dezagun. “Nirekin konta dezakezu”,
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.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, de James Grayren “Ad Astra”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioan. 7 urtetik
gorakoentzat. 3,50€.
Udaberriko kontzertua. 19:30ean,
Romo Kultur Etxean, Herriko abestiak
abesbatza (Portugalete), Mikel Deuna
abesbatza (Bilbao) eta Zozoak abesbatza taldeen emanaldia (Getxo).
Solasaldia.“Euskararen gaitasunak”,
Ibon San Vicente Amor hizlariarekin,
19:00etan, Azebarri Kultur Elkartean.
MARTXOAK 19 LARUNBATA
Antzerkia. “A vueltas con Lorca”, Carmelo Gómezen eskutik,
19:30ean, Muxikebarrin. 12€.
Kontzertua. 19:30ean, JazzTaBien
Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan. Sarrera: 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
Rutkauskaite-Egiluz.
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30.
Helduentzako tailerra: Hegaztien
argazkigintzako ikastaroa. 11:00.
Hezegunetik ekintza autogidatua.
Beharrezkoa da aldez aurretik izena
ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
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.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: Hazi

bonbak (3 urtetik gora). Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea:
www.ingurumenaretoagetxo.eus
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.
MARTXOAK 21 ASTELEHENA
Odol-ematea. Bidezabalgo Osasun Zentroaren ondoan. 16:30etik
21:00etara.
Hitzaldia. “Síntomas y problemas frecuentes en oftalmología”. Hizlaria: Begoña Arana, Gurutzetako ospitaleko oftalmologoa.
18:15ean, Romo Kultur Etxean. Antolatzailea: Romo-Areetako Emakumeen Elkarte Sozio-kulturala.
MARTXOAK 22 ASTEARTEA
Odol-ematea. Algortako Erredentorearen aparkalekuan. 16:30etik
21:00etara.
Hitzaldia. 19:00etan, Algortako
Kultur Etxean (Villamonte), "El
poder de la sanidad pública y de
calidad. Realidad y oportunidades". Hizlariak: Unai Martin (OPIK),
Osakidetzako langile bat eta plataformako kide bata. Antolatzailea:
Osasun Publikoa Aurrera! Algortako
herri plataforma.
MARTXOAK 23 ASTEAZKENA
Liburu-aurkezpena.
Algortako
Kultur Etxean, 19:00etan, “Legolan”, Pablo Müller egilea eta Itziar
Mínguez poetaren eskutik.
MARTXOAK 24 OSTEGUNA
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, Meryem Benm´Bareken
“Sofía”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioan. 7 urtetik gorakoentzat. 3,50€.
MARTXOAK 25 OSTIRALA
Haur tailerra. Bizikidetzarako
liburutegiak: zurekin konta dezagun. “Guztiok garrantzitsuak
gara”, ipuina eta eskulanak. Romo
Kultur Etxean, 17:00-18:00, eta
Algortako Kultur Etxean, 18:3019:30. Elebitan. Izen ematea: www.
getxo.eus/apuntazaitez.
Musika: Arrigunagako barikuak.
Dientes de Lunak “Medusa” aurkeztuko du, 21:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 5€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, Majid
Majidiren “Valentina”. Azpitituludun
Jatorrizko Bertsioa. Adin guztientzat. 3,50€.
MARTXOAK 26 LARUNBATA
Musika-dantza. 19:00etan eta
21:30ean, Muxikebarrin, Mayumana taldeak “Currents” aurkeztuko
du. 24€.
Kontzertua. 19:30ean, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Sensación tanguera” taldearen emanaldia. Sarrera: 5€.
Kontzertua. Romoko San Jose elizan, 20:00etan. Markina Xemeingo
Xemein Abesbatzaren eta Areetako
Zozoak abesbatzaren errezitaldia
MARTXOAK 27 IGANDEA
Haur ikuskizuna. “Kuikui”, Pirritx,
Porrotx eta Mari Motots pailasoen
eskutik, 16:30ean eta 19:00etan,
Muxikebarrin. 8€.
Zinematxiki. “Valentina”, 12:00etan,
Muxikebarrin. Adin guztientzat.
2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 17:00etan, “Valentina”. Adin guztiak. 2,50€.

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

Jarduerak Arraza bereizkeriaren kontrako
Eguna dela eta
Arraza bereizkeria desagerraraztea errealitatea izateko
lan egitea da Udalak eta udalerriko erakundeek bultzatutako jardueren helburua,
martxoaren 21ean ospatzen
den Arraza bereizkeriaren
kontrako Nazioarteko Eguna dela eta. Horiekin beste
urrats bat eman nahi da herritarrak
sentsibilizatzeko
eta kontzientziatzeko, tolerantziarekin, bizikidetza baketsuarekin, kulturartekotasunarekin eta arrazakeriaren
aurkako borrokarekin lotutako ekintza berrien bidez.
Egitarauak Zurrumurrurik
Ez bakarrizketa bat eskainiko du, martxoaren 19an,
19:00etan, Romo Kultur
Etxean, Asaari Bibang aktore, komiko eta idazlearen
eskutik, gizarte eraldaketa
feminista eta arrazistaren

alde lan egiten duena. Sarrera doakoa izango da lekua
bete arte. Bestalde, Zurrumurrurik Ez gazte taldeak
inpaktu-ekintza bat garatuko du sare sozialetan bideo
laburren bidez. Bideo horien
asmoa da gorroto-espiralari,
zurrumurruei eta iruzkin
diskriminatzaileei aurre egiteko tresnak, komunikazioalternatibak eta hizkuntza
erakustea. Gainera, joan den
astelehenean,
martxoaren

14an, Getxo Elkartegian Zurrumurruen kontrako Sareen II. Topaketa ospatu zen,
Basauri, Barakaldo, Bilbo,
Leioa, Gasteiz eta Getxoko
ordezkariekin.
Erakundeek
bultzatutako
jardueren artean, Pertsonaldek Bilboko Bolintxuko
ur-jauzira joateko txangoa
antolatu du igandean, martxoak 20. Izen-emateak telefonoz egin beharko dira (664
045 454/665 701 074). Mujeres con Voz taldeak Kafe-elkarrizketa birtuala antolatu
du, datorren larunbaterako,
hilak 26rako, 18:00etan, Nork
zaintzen du eta zergatik? Antirrazismoa eta zainketen kultura izenburupean, Jenabou
Dembaga Susokoren partaidetzarekin. Izenematea:
https://bit.ly/CafésConversatorios2022

Ia 2.000.000 euro inbertitu dira udalerriko
ikastetxe publikoetan
Udalak 1.919.000€-ko inbertsioa egin zuen 2021ean garbiketa-lanetan
(835.978€),
kontserbazio- eta konponketa-lanetan (452.174€), langilezerbitzuetan (302.487€), hornidura-lanetan -gasa, gasolioa,
elektrizitatea- (235.712€) eta
karpak alokatu, eta udalerriko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeen kanpoaldean jartzean (92.661€). Eusko
Jaurlaritzaren Udalaguntza
funtsaren bidez 351.350€ berreskuratu ziren.
Egindako lanak, batez ere,
mantentze-lan orokorrekoak
izan ziren (pintaketa, elektrizitatea, zoladuren konponketa…) eta lan horiek

ikastetxe hauetan egin ziren:
Andra Mari, Geroa Ikastola,
Zubileta, Gobela, Larrañazubi, Romo, San Inazio, San
Martin eta Zabala. 2021ean,
10 ikastetxe publikoetan garbiketan egindako inbertsioa
835.978€-koa izan zen.
Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziak nabarmendu duenez, “udalerriko
ikastetxe publikoak mantentzeko
inbertsio horrek zeharka eragiten
die ikasleei. Obra horien bidez,
espazio seguruagoak eta modernoagoak sortu nahi ditugu, irisgarritasun-baldintzak hobetzeko
eta Getxoko gazteentzat ingurune erosoa eta egokia bermatzeko”.
Eskolako karpei dagokienez,

Bisita María del Rosario Cañada Zubiaurri
bere 100 urtebetetzean
Amaia Agirre alkateak María del Rosario Cañada bisitatu zuen
aurreko astean, 100 urte bete zituela eta. Bilbon jaioa, baina
bizitza guztia udalerrian eman duen auzokidea gaur egun Satistegui erresidentzian bizi da. Bi alaba, bost iloba eta bi birlobarekin, Aixerrotaren oroigarria eta lore sorta bat jaso zituen
agintariaren eskuetatik, ekitaldian senideek ere lagunduta.

Udalak hamaika jarri zituen
udalerriko Haur eta Lehen
Hezkuntzako zazpi ikastetxetan,
osasun-alertaren
egoerak eragindako beharrei
erantzuteko.

Ereagako
igogailua
zerbitzutik kanpo
Ereagako igogailua zerbitzutik kanpo egongo da gutxi gorabehera bi astez, joan
den asteazkenaz geroztik,
ateen sistema berritzeko lanak egiteko.
Ekipamendu hori modernizatzeko jarduketa da, egungo ate-sistemaren gorabeherak minimizatzeko, hori
baita instalazioaren matxura
gehienen arrazoia. Igogailua zaharra denez gero, berrikuntza integrala egingo
da, eta sistema modernoago
eta eguneratuago bat jarriko
da gaur egun dagoenaren
ordez, mekanismo horrek
izan ditzakeen eraginak gutxitzeko, oso erabilia baita
eta erabileren eta baldintza
atmosferikoen eraginpean
baitago. Horrenbestez, kabinako ateak eta bi geralekuetako ateak erabat berrituko
dira (beheko eta goiko geltokiak).
Inbertsioak 48.270€-ko kostua izango du.

Carmelo Gómezek “A vueltas con Lorca”
antzeztuko du
Carmelo Gómez aktoreak eta
Mikhail Studyonov pianistak Federico García Lorcaren unibertsora hurbilduko gaituzte larunbatean, hilak 19, Muxikebarrin. Emi
Ekaik zuzendutako lana 19:30ean
hasiko da eta sarreraren prezioa
12€-koa izango da.
Emanaldi zirraragarri baterako
musika eta bertsoak izango dira,
Granadako poeta eta bertsoak askatasunetik, sinbolismotik eta surrealismoaren abstrakzio hutsetik
ulertzeko duen modu pertsonala
ezagutzeko.
García Lorca, Cervantes eta Lope
de Vegaren testuei buruzko Emi

Ekai eta Carmelo Gómezen egokitzapena da lana, Mikhail Studyonoven moldaketa musikalekin,
García Lorcaren eta Turinaren bildumei buruz. Maitasunetik, Lorca
izan zen gizon bizizale, hedonista, sutsu, erotiko, pansexualaren
mundu sentsual horretatik igaroz,
tragediara iritsiko da, pertsonaiak
zaldi gainean doazen baso batera…, Lorca beraren heriotzara, poeta hil zuten lekura, 1936ko abuztuaren 18an burugabe batzuek hil
zuten tokira. Bernarda, Bodas de Sangre, Yerma, Romancero Gitano, Poeta
en New York, El caballero de Olmedo,
Poema del Cante Jondo…

“LOF Ladies on Fight”, berriro Muxikebarrin
Eva Guerrero konpainiaren dantza
tragikomikoaren LOF Ladies on Fight
ikuskizuna, emakumeen borroka
libreko formatuan, izango da igandean, hilak 20, 19:00etan, Muxikebarrin. Ring bat, lau borrokalari,
zeremonia irakasle bat, final bat eta
bakarrak irabaz dezake. Borroka
horrek dantza eta umorea nahasten
ditu, eta soken kontra jartzen ditu
prekarietatea, lehiakortasuna eta
eguneroko sexualizazioa bezalako
gaiak. Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako eta Udalak (Juana Bizkarra I. Egoitza) babestutako proiektua
da, besteak beste. Sarrera: 10 €.

170 lan, “Ramiro Pinilla” eleberri laburren lehiaketan
V. Ramiro Pinilla eleberri Laburraren Lehiaketak 170 lan jaso ditu: 26
Euskaditik eta Nafarroatik datoz (6,
Getxotik) eta 144 Estatuko ia erkidego guztietako eleberriak, Madrilen
presentzia nabarmena dutenak. Horietatik 10 euskaraz dira.
Jasotako lanen kopuruak eta horien
aniztasunak (eleberri historikoa, intrigakoa, sentimentala, kostunbrista)
lehiaketaren garrantzia bermatzen

dute, orain arteko lan irabazleen kalitatearekin batera (ia guztiak argitaratu dira edo egiteko bidean daude).
6.000€-ko bi sari (euskaraz eta gaztelaniaz) eta 1.000€-ko laguntza emango dira obra argitaratzeko.
Bestalde, 1. hautaketa fasea gainditu ondoren, hainbat ikastetxetako
DBHko 1. mailako ikasleek Txiki Baskardo haurrentzako V. ipuin lehiaketaren final handia jokatuko dute

ekainaren amaieran edo uztailaren
hasieran.
Bi kasuetan, epaimahaiaren erabakia
irailaren 16an jakinaraziko da, Muxikebarrin egingo den sari-banaketan.

Haur Zinema Jardunaldiek
lau emanaldi eskainiko
dituzte apirilaren 19tik 22ra

Animaziozko zinerik
onena Muxikebarrin
Pazko astean
Apirilaren 19tik 22ra Muxikebarrin Haur Zinema Jardunaldien zikloa izango da, txikienentzako lau
filmaren proiekzioarekin. Emanaldi guztiak 17:00etan hasiko dira
eta sarrerak jadanik ohiko saltokietan eros daitezke, 2,50€-tan.
Zikloa apirilaren 19an, asteartean,
abiatuko da, Disneyren azken
ekoizpen arrakastatsuenetako baten eskutik: Raya y el último dragón
animaziozko filma. Hurrengo egunean, asteazkenean, Terra Willy:
planeta ezezaguna filma proiektatuko da, espazioko Robinson Crusoe
gazte baten abenturak kontatzen
dituen film frantses dibertigarria,
hain zuzen ere. Hilaren 21ean,
ostegunean, Ron da error zientziafikziozko komedia animatua izango da. Ekoizpen britainiar honek
lagunik gabeko gazte bat eta beti
matxuratuta dabilen bere robota
ditu protagonista. Azkenik, jardunaldiak apirilaren 22an, ostiralean,
amaituko dira, Elfinak euskarazko
filmaren eskutik. Pelikula alemaniarra horrek lur azpian gizakiengandik ezkutatuta bizi diren iratxoen istorioa kontatzen du.

“Amateur” proiektu artistikoa
Apirilaren 9ra arte, Villamonteko
Kultur Etxean Amateur erakusketa
egongo da ikusgai, Kultur Etxeak
Getxo Ekinez programaren barruan
egindako arte bisualen deialdian
hautatutako Candela Cienfuegosen
proiektu artistikoa.
Erakusketan ikus-entzunezko hiru
pieza proiektatuko dira, identitatea,
queer-a, gorputza, generoa eta landa-eremua ardatz dituztenak. Ertzetatik, landa-ingurunetik eta baliabiderik gabe sortzeak zer dakarren
erakusten du.
Amateurra artearekiko maitasunetik egindako zerbait dela ulertuta,
eta arruntaren eta prekarioaren esanahia ezabatuta, artistak bere lana
erakusten du, jendeari ezagutza
intelektuala landa-eremutik hurbil-

tzeko. Piezekin batera, grabazioan
erabilitako artxiboko materiala, negatiboak, argazkiak eta erabili gabeko metrajea daude ikusgai.
Erakusketarekin batera, proiektuak
bitartekaritza-prozesu bat barne
hartzen du, Cienfuegosek erakusketa sortzeko prozesua azaltzen duen
fanzine batean gauzatu dena, publikoarekin partekatzeko.
Candela Cienfuegos (Badajoz, 1997)
artista ez bitarra da, Madrilgo Karlos III.a Unibertsitatean Ikus-entzunezko Komunikazioan graduatua.
Ondoren Zinema Dokumentaleko
Diplomatura egin zuen Madrilgo
Zinema Institutuan. Bere piezek
parte hartu dute estatuko hainbat
jaialditan, Cineteca/Matadero eta
FILMINen proiekziorekin batera.

JazzTaBien taldearen kontzertua Areetan
JazzTaBien zazpikoteak kontzertua eskainiko du larunbatean, martxoak 19,
arratsaldeko 19:30ean Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan. Kontzerturako
sarreraren prezioa 5€-koa da. JazzTaBien jazz zaletasunak elkartutako lagun-talde batek osatzen du. Bere jatorria Andrés Isasi Musika Eskolan dago,
eta bertan trebatu dira musikalki, eta oraindik ere horrela egiten jarraitzen
dute hainbat kidek. Taldea honako hauek osatzen dute: Josu Muñoa (pianista), Jabi Conde (gitarrista), Iratxe Miñaur (saxo tenorra), Ander Hernández
(bateria), José Larrakoetxea (tronpeta), Tomaso Poggi (baxu elektrikoa) eta
Bixente Lonigan (tronboia eta ahotsa).

Getxophoton herritarrek parte
hartzeko deialdia
Datorren apirilaren 4ra arte, Getxophoto Nazioarteko Jaialdian herritarrek Imajinatu gaiarekin egin
nahi dituzten irudiak aurkeztu
ahal izango dira.
Parte-hartzaile bakoitzak (nahi
duen edozein pertsonak, zaletuak
edo profesionalak; amaren edo aitaren baimena duten haurren kasuan) ideia horri buruzko argazkirik onena bidali ahal izango du.
Horretarako, izena emateko inprimakia bete eta irudi bakarra bidali
beharko dute getxophoto@gmail.
com helbidera (jpg fitxategia, 1024 x
682 pixeleko gutxieneko bereizmenarekin eta 2 M-ko gutxieneko pisuarekin). Hautatutako pertsonen
zerrenda apirilaren 11n, astelehena,
argitaratuko da.
Jasotako argazki guztiak bideo
batean argitaratuko dira, eta Jaialdiak irauten duen hilabete osoan
ikusi ahal izango dira webgunean. Horietako batzuk Algortako Dendak dendetako 37 erakusleihotan jarriko dira ikusgai, eta
gida bat argitaratuko da, hautatutako irudiekin eta horiek hartuko
dituzten saltokiekin, argazki ibilaldiaz gozatu nahi dutenentzat

“Arteen Sukaldea” jardunaldiak
maiatzaren 12an eta 13an izango dira
Maiatzaren 12an eta 13an, Muxikebarrin Arteen Sukaldea Artekale, Euskal Herriko Kaleko
Arteen Elkartearen VI. Gogoeta
Jardunaldiak izango dira, oraingoan Getxoko Kultur Etxearekin
elkarlanean antolatua.

Javier Talavera, Hello, here I am!

ibilbide bat eskaintzeko.
Algortako Dendak elkarteak Getxoko pertsona batek egindako argazkirik onena aukeratuko du eta
sari bat emango dio: 100€-ko balea,
parte hartzen duten saltokietan erabiltzeko.
Izena emateko: https://cutt.ly/
xARR1Xo
Informazio gehiago: https://cutt.ly/
sARTis8

Bizi kultura izenburupean, zuzeneko arteekin zerikusia duten
hainbat gairi buruzko eztabaida sortzeko hausnarketa-gune
gisa sortu da programa hau eta,
zehazkiago, kaleko arteekin.
Aurten, publikoak sortzea izango da gai ardatza.
Programazioa maiatzaren 12an
hasiko da, ekarpen teorikoei eta
kasu inspiratzaileen azalpenari
begira, tokiko, estatuko eta nazioarteko eragileekin egingo diren hitzaldien bidez. Parte hartuko dute, besteak beste, Raul
Ramosek, publikoak arteetan
duen jokabidearen ikertzaileak,
eta Lisa Baxter egile eta ikertzaileak, Londresko Royal Society or
Arts-eko kideak.
Hurrengo egunean, hilaren 13an,
ostirala, Lisa Baxterrek hitzaldi

bat emango du, publikoak sortzeko eta ezartzeko modu berriak jorratzeko.
Kaleko ikuskizunak
Jardunaldi hauek direla eta, hilaren 13an, arratsaldean, Muxikebarri zentroaren inguruan, kaleko arteen bi ikuskizun eskainiko
dira. Biek ala biek tokiko gaztekolektiboekin lankidetzan dihardute, eta Artekalek eta Kultura
Etxeak abiarazitako deialdiaren
barruan hautatu dituzte. Zirkotarrak Zirkozaurre konpainiaren
lana da, eta 16 eta 25 urte bitarteko gazte getxotarren istorioak
eta errealitatea hurbiltzen ditu,
zirkuaren bitartez. Bigarrena,
Gora bihotzak izenekoa, La Pez
Konpainiaren diziplina anitzeko
esku-hartze urbanoa da, Gaude
Aniztasun Funtzionalaren Elkarteko gazteen laguntzarekin. Bi
lan horiek garatzeko, aipatutako
konpainiek hainbat tailer egin
dituzte parte-hartzaileekin, eta
ideia eta sentsibilitate desberdinei modu ludiko eta artistikoan
ahotsa emateko apustua egin
dute beti.

Kultur Etxeak III. “Getxoarte” egoitza beka deitu du
Getxoko Kultur Etxeak Getxoarte
izeneko egoitza bekaren hirugarren edizioa abiarazi du, bertako
kolektibo espezifikoekin bitartekotza duten arte garaikideko
proiektuak sustatzeko, artea herritarrengana hurbiltzeko eta
sormen prozesuetan inplikatzeko
helburuarekin.

Eskabideak maiatzaren 9ra arte
aurkeztu ahal izango dira. Beka
honen bidez, Getxoartek ikerketa
eta ekoizpen artistikoa sustatu
nahi ditu, sortzaile berrien sustapenean lagundu eta bertako artista, profesional eta kolektiboekiko
interakzioa erraztu. Interesdunek banaka edo taldeka jaso ahal

izango dute beka, eta beharrezkoa da adinez nagusia izatea.
Deialdi honen oinarriak eskuragarri daude jada www.getxo.eus/
getxoarte helbidean eta proiektuak jasotzeko fasearen ondoren,
arte espezialistek eta Kultura Gelako teknikariek osatutako epaimahai batek aukeratuko du pro-

posamen irabazlea, 5.000€ jasoko
dituena.
Hautatutako proiektuak bost hilabeteko iraupena izango du eta
maiatzaren 16tik urriaren 16ra
bitartean gauzatuko da Romoko
Kultur Etxean. Bertan, Getxoarteko Jardunaldi Artistikoetan erakutsiko da, abenduan.

Getxon Surf Inklusiboaren
Nazioarteko Lehen Kongresua

18 kirol campus Aste Santurako
Getxoko klubek, Getxo Kirolakekin elkarlanean, 18 kirol campus
eskainiko dituzte Aste Santurako.
Eskaintza herriko haur eta gazteentzat izango da eta, besteak
beste, multiabentura, bela, surf,
txirrindularitza eta paddle surf

modalitateak izango dira. Nabarmentzekoa da, gainera, kirol egokituko bi campusen proposamena dibertsitate funtzionala duten
haur eta gazteentzat.
Informazio gehiago Getxo Kirolak-en webgunean.

KIROL CAMPUS-AK ASTE SANTUAN
Programa

Adina

Datak eta
ordutegiak

Prezioa

Harremana

Getxo Gimnastika
Kluba

Gimnasia erritmikoarekin loturiko jarduerak
Faduran

3/14 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
9:00-14:00
(edo 9:30-13:30)

63/84€

Email: club_ritmica_getxo@hotmail.
com
Tfn.: 685 545 032

Punta Galea
Txirrindularitza
Elkartea

Txirrindularitza Faduran

11/16 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
9:00-14:00

25/140€

Email: prensapuntagalea@gmail.com
Tfn.: 639 502 105

Getxo Saskibaloi
taldea

Saskibaloia Faduran

4/14 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
8:30-14:30

30/160€

Email: admin@
kiroletansport.info
Tfn.: 657 773 523

Getxo Igeriketa
Bolue Kirol Elkartea

Igeriketa, kirol anitza
eta tailerrak Faduran

4/12 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
8:30-14:30

70/150€

Email: info@getxoiw.
com
Tfn.: 663 871 318

Getxo Atletismo

Atletismoa Faduran

6/14 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
9:00-13:30

60/120€

Email: getxoatletismoa@gmail.com
Tfn.: 688 698 882

Futbola Gobelan

5/14 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
9:00-14:00

60/120€

Email: arenasromocampus@gmail.com
Tfn.: 657 268 606

Getxo Azkarrenak
Irristaketa Kirol
Kluba

Lineako irristaketa eta
multikirolak Gobelan

3/12 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
8:30-14:30

30/160€

Email: ander.i@
clubpatinajelineagetxo.com
Tfn.: 664 570 994

Getxo Xake Kluba

Xakea erreminta
pedagogiko eta sozializatzaile gisa Gobelan

5/16 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
Bi txanda:
8:30-13:30 /
15:30-17:30

26/132€

Email: info@damagaztea.com
Tfn.: 688 677 874

Futbola Faduran

5/14 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
9:00-14:00

60/130€

Email: campus.
getxofutbola@gmail.
com
Tfn.: 615 982 663

Haszten Elkartea

Campus inklusiboa eta
egokitua

8/21 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
9:00-14:00

25/28€
eguneko

Email:
info@haszten.com
Tfn.: 699 609 588

Getxo Show
Irristaketa Kluba

Irristaketa Andra Marin

4/17 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
9:00-14:00

25/140€

Email:
info@cpshowgetxo.
com
Tfn.: 615 501 624

Getxo Irristan Kirol
Kluba

Hockey patinak eta
irristaketarako hastapena Faduran

4/12 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
8:30-14:30

50/60€

Email:
klub@getxoirristan.
com
Tfn.: 670 733 824

Gaude elkartea

Dibertsitate funtzionala
duten kirolarientzat
egokitutako jarduerak

12 urtetik gora

Apirilaren 11tik
22ra.
10:00-14:00

Kontsultatu
elkartearekin

Email:
ocio@gaude.eus
Tfn.: 944 632 452

Eskubaloi kluba

Eskubaloia Gobelan

8/14 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
8:30-14:00

30/100€

Email:
club.balonmano.
romo@gmail.com
Tfn.: 669 163 245

Bela-kanpamentua Kirol
Portuan

8/18 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
10:00-14:00

90/110€

Email:
info@pakea.info
Tfn.: 944 916 632/
634 405 624

Fangaloka Kirol
Kluba

Multiabentura, surfa,
skatea, paddle surfa
Azkorrin

6/12 urte

Apirilaren 11tik
22ra.
8:30-14:30

225€

Email:
info@fangalokaexperience.com
Tfn.: 627 632 133

Getxo Arraun

Arraunaren hastapena
Kirol Portuan

10 urtetik gora

Apirilaren 19tik
23ra.
9:30-13:00

70€

Email:
getxoarrauneskola@
gmail.com
Tfn: 600 046 315

9 urtetik gora

Apirilaren 11tik
22ra.
13:00etatik
aurrera

35/140€

Email:
info@lasalbajesurfeskola.com
Tfn.: 630 739 504 /
675 650 713

Antolatzailea

Arenas-Romo futbol
Elkartea

Getxo Futbola
Fundazioa

Pakea Getxo Bela
Eskola

Getxo Surf Taldea
/ La Salbaje Surf
Eskola

Surfaren hastapena

Martxoaren 23,24 eta 25ean Surf
Inklusiboaren Nazioarteko Lehen
Kongresua egingo da Fadurako
areto nagusian, Udalak antolatua,
Bizkaiko Foru Aldundiaren, Sopelako eta Plentziako udalen eta
3Dlan eta Jaiki Surf Eskola enpresen laguntzarekin.
Kongresuaren helburua da surf
inklusiboak industriari eta surf-eskolei eskaintzen dizkien aukerak
sustatzea eta ezagutaraztea, eta ongizatearen turismoa eta turismo terapeutikoa sustatzea, naturarekin,
zehazki itsasoarekin, zuzeneko harremana bultzatuz. Topagune honetan bilduko dira surfaren eta desgaitasunaren industriarekin zerikusia
duten pertsonak, elkarteak, enpresak, kirolariak eta erakundeak.
Faduran, bi saio programatu dira,
eta horietan, lehen pertsonan eta aurrez aurre, nazioarteko hainbat ekimen ezagutaraziko dira, hala nola

Mauli Ola Foundation, Hans Hagenen (Kalifornia) parte-hartzearekin
edo Santos Scholl, Cisco Arañarekin
(Brasil), bai eta tokiko edo estatuko
proiektuak ere, besteak beste, Pedro
Carrascalek azaldutako Esklerosi
Anizkoitza Espainia edo Inklusioa Javier Canteraren eskutik.
Hirugarren saioa hondartzako
masterclass bat izango da. Bertan,
talde txikietan, eta osagarriak dituzten taulak erabiliz, surfa praktikatzeko lehen urratsak emango
dira edo erabiltzaile adituenei informazio osagarria emango zaie.
Informazioa eta izenematea: www.
getxo.eus/batzarsurfinkusiboa

ARGAZKIA: BIZKAIAKO GOLF FEDERAZIOA

Azken agurra Carlos Cellesi,
50eko hamarkadako golfeko
profesional nabarmenari
Carlos Celles Potentek, estatuko
golf profesionalaren ordezkari aitzindarietako batek, senitartekoen
eta lagunen azken agurra jaso
zuen joan den ostegunean, hilak
10, Areetako Ama Mesedeetako
parrokian. Bizkaiko Golf Federazioak Cellesen azalpen biografiko
bat argitaratu zuen, 92 urte zituela
hil zenarena. Madrilen jaioa, eta
golfean profesional gisa han hasi
zen arren, Getxoko bizilaguna
izan zen bere azken 65 urteetan.
Bere aitak, Carlos Celles Molinak,
Espainiako Opena irabazi zuen
1945ean. Semeak bere arrastoari
jarraitu zion eta garaipen ugari
lortu zituen, gure mugen barruan
eta gure mugetatik kanpo. Aipamen berezia egin zitzaion Sebastian de Miguelekin batera 1954ko
Binakako Munduko Kopan parte
hartzeagatik, nazioarteko lehiaketa batean Espainiako lehen ordezkaritza ofiziala izan baitzen.
1957an, Japoniako Munduko Ko-

pan Espainiaren ordezkari izan
zen berriro, eta hainbat garaipen
lortu zituen (Kataluniako Open
1955 eta 1956, Zarauzko Txapelketa 1955 eta 1956 eta Bizkaiko
Opena 1957). Gainera, behin baino gehiagotan parte hartu zuen
Open Britainiarrean.
Neguriko Real Sociedad de Golf
Elkarteko Head Pro izan zen 40
urte baino gehiagoz eta Eskola
Nazionalaren
sustatzaileetako
bat, baita Espainiako Golf Profesionalen Elkarteko (PGA) presidentea ere 10 urte baino gehiagoz.
Bere ibilbidea aitortzeko, 1990ean
golfeko merezimenduaren urrezko domina eman zion Espainiako
Golf Federazioak, eta Kirol Kontseilu Gorenak, berriz, Kirol Merituaren Errege Ordenaren Brontzezko Domina eman zion 2014an.
Familiak eskerrak eman nahi izan
dizkie “egun hauetan jasotako maitasun eta errekonozimenduagatik”.
Goian bego Carlos!

Udal talde politikoen iritzia
GETXO, KONPROMISOAK ETA PARTE-HARTZEA
Ez da Getxoko Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Amaia Aguirre Muñoa buru
duen taldeak duela hiru urte herritarrekin hartutako konpromisoei buruz
aritzen garen lehenengo aldia: “Gure
ametsa Getxo sustatzen jarraitzea da,
eta zurea? Getxorentzako proiekturik
onena prestatu dugu, Getxoko gizarte
osoari entzun ostean: merkatariei, ekintzaileei, elkarteei, gazteei, nagusiei…”.
Horrela aurkeztu genuen gure hauteskunde-programa. Gaur nabarmendu
dezakegu emandako hitza betetzen
jarraitzen dugula, nazioarteko beste
erakunde batzuk ere kontuan hartuz.
Izan ere, Getxoko udal-gobernuak lortu du Europar Batasunak ia 3,5 milioi
euroko dirulaguntza ematea NEXT
GENERATION bitartez, zeina pandemiaren ostean sortutako egoerari
aurre egiteko suspertze- eta erresilientzia-programa baita.
Amaia Aguirre alkateak azpimarratu
du programa horrek sendotzen duela
gobernu-talde honek Getxo giza garapen jasangarriarekin konprometitutako udalerria izan dadin egindako
apustua; horretarako, abian jarri ditu
getxoztarren eskaerei nahiz beharri-

zanei dagokienez koherenteak diren
jarduketak.
Areetako Zugatzarte etorbidearen

EZ GURE APARKALEKU-PARTZELAK
KENTZEARI

oinezkoentzat egiteko proiektuak; eta,
irisgarritasun unibertsala bermatze
aldera, Arene kalean igogailu bat jartzekoa. Europak garrantzitsutzat eta
jasangarritasunaren,
irisgarritasun
unibertsalaren,
mugikortasunaren
nahiz isurketen murrizketaren aldekotzat jo ditu udalaren proiektu horiek.
Zalantza barik betetzen jarraitzen
dugun konpromisoetako bat 2023ko
parte-hartze izaerako aurrekontuei
buruzkoa da. Izan ere, gizarteari, hau
da, Getxon bizi, lan egin eta gozatzen
duten pertsonei entzuten diegu, eta
gure hiri-proiektua aberasten dugu
horrela.
Martxoaren 20ra arte, Getxoko herritarrok gure ekarpenak egingo ditugu
parte-hartze izaerako aurrekontuen
lehenengo fasean, herritarren proposamenetarako erabiltzen den milioi
bat euroko zenbatekoa baliatzeko. Eskuragarri jarri diren postontzien, gure
herriko hainbat kokalekutan egongo
den stand-aren eta Zeugaz plataforma digitalaren bitartez hartu daiteke
hiri-eraldaketa egiteko proiektua; lehe- parte. Denon parte-hartzeari eta lannengo fasean dauden Areetako Geltoki kidetzari esker betetzen ditugu gure
plazako eta Kale Nagusia zati batean konpromisoak.

PARKING FANTASMAK GETXON
Kotxeak aparkatzeko arazoak gora
eta behera, ezertan laguntzen ez
duen udal gobernua daukagu. 9 urte
pasatu dira San Nikolas plazaren azpian parkinga eraiki zutenetik. 9 urte
igaro dira eta 105 lekutatik 16 baino
ez dira saldu. Aparkalekuak dituen
105 plazetatik 17 plaza Musika Eskolako irakasleek erabiltzen dituzte eta
beste bat, udal langile batek. 9 urte
pasatu dira eta parkingaren okupazioaren %65ak hutsik jarraitzen du.
Noiz arte?

Areetako Geltoki plazan EAJk egingo
duen eraberritze-proiektuak, Kale Nagusia zati batean oinezkoentzat egitea
eta Zugatzarte etorbidea eraberritzea
barne hartzen dituena, guztira 200 aparkaleku-plaza kenduko ditu. Argi dago
hori dela Getxoko herritarren kezka
nagusienetako bat. Egoera horretan, PP
taldeko kideok gogorarazi nahi dugu
suntsitu aurretik alternatibak eskaini

beharra dagoela. Horretarako, errepikatu nahi dugu aparkalekuak eraiki behar
direla. Gure proiektuak bi aparkaleku
hartzen ditu barne: batek, Kale Nagusian, 200 aparkaleku-plaza izango lituzke; besteak, Gobelaurren, 380 partzela.
Bi helburu nagusi lortu nahi ditugu
horrela: inguruko herritarrei konponbide bat ematea, eta orain arte aparkaleku-plazen faltagatik beren ibilgailuak

STOP LGTBIFOBIA!
Gorroto-diskurtsoek Getxon ere kaltetzen dute. Biziki gaitzesten dugu
Algortako inauterietan, San Nikolas
plazan, adingabe baten aurka egindako eraso LGTBIfobikoa. Aintzat
hartuta ez dela lehenengo aldia gure
udalerrian horrelako zerbait gertatzen dena, uste dugu gure udalak
lehenetsi behar duela eraso horiek
etetea. Horregatik guztiagatik, denbora daramagu eraso horiei aurre

egiteko neurriak proposatzen, esate
baterako Getxon LGTBIfobiaren aurkako diagnostikoari eta behatokiari
buruzko mozioa, zeina gobernutaldeak baztertu baitzuen. Hauxe
galdetzen diogu geure buruari: zein
da eta nola adierazten da gobernuak
LGTBIfobiaren aurka duen konpromisoa? elkarrekinpodemos@getxo.
eus / www.elkarrekingetxo.blogspot.com

Aparkaleku horren erabilpen eza
ikusita, EH Bildutik mozioa aurkeztu genuen 2020an, epe laburreko
(hilabete edo urtebeterako) alokairu soziala ezartzeko, modu honetan
behintzat eraikita dagoen parkingari
erabilpena emateko.

Mozioa onartua izan zen udal gobernuaren abstentzioarekin baina bi
urte pasatu diren honetan ez dugu
gai honi buruzko inolako mugimendurik ikusi. Parkingak ia hutsik jarraitzen du eta udal gobernuak ez
du borondaterik erakusten egoera
honi buelta emateko. Bitartean baina, beste bi aparkaleku eraiki dituzte,
Manuel Gainza eta Ibarbengoakoa
Andra Mari auzoan. Aipatzekoa da
azken honen okupazioa ere, 295 plazakoa izanda egunean bataz beste
%6,4-a betetzen da; hau da, egunean
ez da 19 kotxera heltzen.
Porlanarekin eraikuntzara jolastera
ohituta dagoen udal gobernu honi,
diru publikoarekin ez jolasteko eskatzen diogu eta mugikortasun plan
integral bat garatu dezala.

GIZARTE BERDINZALEAREN ALDE
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzearekin konpromiso tinkoa daukagu; osoa, eraginkorra eta
funtsezkoa den berdintasuna behar
dugu gure gizarteak aurrera egiten
jarrai dezan. Jakin badakigu oraindik
asko dugula egiteke. Horregatik, Gizarte Kohesioko Arloak Berdintasun
Zerbitzuaren
antolamendu-egitura
areagotzearen alde egiten du lan:
besteak beste, pertsonal teknikoaren kontratazioaren bidez, Getxoko
Emakumeen Etxearen sorreran aurrera egiten, hori baitzen gure herritarrek aspalditik egindako eskaera, eta
herritarren sentsibilizazioa bultzatzen
dugu gizarte-kontzientziaziorako era-

kunde-programen eta -kanpainen bitartez, hala nola M8 egunaren harira
egindakoa. Horrez gain, indarkeria
matxistari aurre egiteko jarduketa
eta koordinazioko tokiko II. protokoloa ezartzeko lanean dihardugu,
eta espazio feministetako parte-hartze
aktiboa sendotzen ari gara, esate baterako Berdinsarean eta BFAko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Lurralde Sarean. Bene-benetan uste
dugu berdintasunaren aldeko politika
publikoak ezartzea funtsezkoa dela
bidezkoagoa eta berdinzaleagoa den
gizartea lortze aldera, feminismoaren
bitartez soilik lortuko baitugu desberdintasunen aurka borrokatzea.

