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/ Nabarmentzekoak
> Udaltzaingoaren hurbileko zerbitzuaren aldeko 

apustua, erantzun azkar eta eraginkorrarekin (2. or.)

> “Bilboko Sinfonikoak 100 urte bete ditu” erakusketa 

(3. or.)

> "Bota lilak", emakumeak batzeko eta elkarbizitzarako 

mendia erabiltzen duen ekimena (5. or.)

Antzerkia. Apirilaren 8an, ostirala, 
19:30ean, Muxikebarrin, “Lehendakari 
gaia”, Txalo taldearen eskutik. 10€.

Antzerkia. Apirilaren 10ean, igandea, “El 
avaro”, Morboria Teatroaren eskutik, 19:30ean, 
Muxikebarrin. 12€.

* Getxo. 
Egunero plan bat
(Barruko gehigarria)

Korrika apirilaren 7an sartuko da Getxon Bizkaia Zubitik

58.800€ euskara ikastea eta erabiltzea sustatzeko
Udalak, beste urte batez, euskara 
ikasteko, ezagutzeko eta erabiltzeko 
dirulaguntzen deialdia onartu du. 
Ohi bezala, sei ildotan banatuta, ho-
rretara 58.800 euro zuzenduko dira. 
Berritasun gisa, laguntzak HABEk 
emandakoen osagarri gisa banatu-
ko dira, hori baita horretarako esku-
mena duen erakundea, horrela udal-
partida pertsona gehiagori bideratu 
ahal izateko. Horregatik, euskara 
ikasteko laguntza eskatzen dutenek 
HABEren laguntza eskatu behar-
ko dute, eta, eskatutako baldintzak 
betetzen badira, Udalak laguntza 
osatuko du matrikularen kostuaren 
% 80ra iritsi arte, HABEk egin ez 
duen kasuetan. Baliabide ekonomi-
koen taula eguneratu da, 18 urteko 
gazteei ez zaie familia-unitatearen 
diru-sarrerarik eskatuko, eta asis-
tentzia-maila malgutu da. Admi-
nistrazio Elektronikoaren bulegoa-
ren bidezko izapidetze-prozesua 
ere sinpliikatu da. “Ez dugu nahi 
getxotarrik geratzea euskara ikasi gabe 
baliabide ekonomikoen faltagatik, ESEP, 
Euskara Sustatzeko Ekintza Planak 

Datorren ostegunean, apirilak 7, 
sartuko da Korrikaren 22.edizioa 
Getxon, Bizkaia Zubitik, oraingoan 
HitzEkin lelopean. 06:24an Portugale-
teko Udaleko ordezkariek ontzitxoan 
ekarriko dute lekukoa, Getxoko Uda-
leko ordezkariei eman eta herritik 
martxa hasteko. Guztira 11 kilometro 
egingo ditu karrerak berton, bi tarte-
tan. Areeta-Romotik, hiru kilometro 
egin ondoren, Leiorantz abiatuko da. 
Ordubete geroago, 07:26an, berriro 
sartuko da udalerrian, Algortatik, 
8 kilometrotan lekukoa eramateko, 
udalerriko kultur, kirol, euskara eta 
bestelako esparrutako elkarte, talde, 
eta enpresa ugariren artean. Guztira, 
34 entitatetako ordezkarien eskueta-
tik pasako da lekukoa. 

jasotzen duenez, beti ere HABEk eza-
rritako irizpideekin koordinatuta. Aldi 
berean, online eskaera egiteko prozesua 
sinpliikatzeko ahalegina egin dugu, 
herritarrentzat errazago eta eskuraga-
rriago izan dadin”, azaldu du Irantzu 
Uriarte, Euskara zinegotziak.  
Baliabide ekonomikoen arabera, 
30.0000 euro banatuko ditu Uda-
lak, 6 eta 15 urtetakoen matrikula 
ordaintzera laguntzeko 15.800 euro, 

Beste 40.000 euro eskola-orduz kanpoko jardueren proiektutarako

34 entitatek eramango dute lekukoa 11 kilometrotan zehar

AEK-k antolatuta, Korrika, euska-
raren aldeko lasterketa, Amurriotik 
atera zen 31n eta apirilaren 10ean 
amaituko da Donostian, Euskal 
Herri osotik 2.000 kilometro baino 
gehiago zeharkatu ondoren. 

Korrika txikiak
Bestalde, udalerriko 12 ikastetxeta-
ko adin guztietako 3.000 haur eta 
gaztek parte hartuko dute Korrika 
Txikietan, apirilaren 4an, astelehe-
nean, 09:30etik aurrera Andra Ma-
ritik eta 11:00etatik aurrera Algor-
tatik. Hurrengo egunean, hilaren 
5ean, Romo-Areetatik izango da, 
11:00etan hasita.   
Informazioa gehiago: https://labur.
eus/qPZNt

eta Udaleko eta erakunde autono-
moetako langileek eta zinegotziek 
euskara ikasteko 1.000 euro. Hiru 
kasuetarako eskaerak aurkezteko 
epea urriaren 16an amaituko da. 
Era berean, 4.000 euro izango dira 
gidabaimena ateratzeko azterketa 
euskaraz egiten duten gazteentzat, 
beste 1.000€ elkarteetako aisialdiko 
begirale eta zuzendari agiria lortze-
ko euskaraz, eta 7.000, errotuluak, 

olanak, pertsianak, biniloak eta ibil-
gailu komertzialak euskaraz ipin-
tzeko. Hiruren eskaerak aurkezteko 
epea azaroaren 30ean amaituko da.

Eskola-orduz kanpokoetarako di-
rulaguntzak
Bestalde, datorren maiatzaren 29ra 
arte zabalik egongo da eskola-or-
duz kanpoko jardueretarako diru-
laguntzetarako deialdira proiek-
tuak aurkezteko epea. Horietara 
Udalak 40.000 euro onartu ditu, 
gazteen eta haurren euskaldun-
tzean eragiteko klase orduetatik 
kanpo eta jarduera anitzen bitar-
tez. 2021ean 198 proiektuk jaso zu-
ten dirulaguntza, 13 ikastetxek eta 
11 familia elkartek aurkeztuta. 
Ikasteko eta bestelako jardueretarako 
dirulaguntzak zein eskolaz kanpoko 
jardueretarako proiektuak Admi-
nistrazio Elektronikoko Bulegoaren 
bitartez aurkeztu beharko dira, eta 
bietarako epea BAOan argitaratu eta 
hurrengo egunean hasiko da. 
Informazioa gehiago: https://labur.
eus/azcJ3

Berbodromo jarduera 2021ean

KORRIKAren azken edizioa 2019an

https://labur.eus/qPZNt
https://labur.eus/qPZNt
https://labur.eus/azcJ3
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 > Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

zio Sailak kaleratutako argitalpena da 
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari 
lotutako albisteak eta informazioak ager- 
tzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Ainhoa 
Galduroz.
Zuzendaria: Javier García.  
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.  
Erredakzioa: Nekane Ardanza,

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20. 
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Arte arduradunak: Bassai Comunicación 
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte, 
S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren 
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

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

MARTXOAK 31 OSTEGUNA

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Pedro Almodóvarren 
“Madres paralelas”. Azpitituludun 
Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik gora-
koentzat. Sarrera: 3,50€.

Irakurzaleen txokoa. Solasaldia 
Mari Luz Estebanekin “Andrezaha-
rarren manifestua” liburuaz, eus-
karaz. 19:30ean Azebarrin. Egizuk 
antolatuta. Izenematea: labur.eus/
irakurzaleak.

APIRILAK 1 OSTIRALA

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Kiyoshi 
Kurosawaren “Gloria Mundi”. Azpiti-
tuludun Jatorrizko Bertsioa. 16 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

APIRILAK 2 LARUNBATA

Kontzertu sakroa. 20:00etan San 
Nikolas Barikoa parrokian, Gabriel 
Fauréren “Requiem”. Interpreteak: 
Ondarreta abesbatza (zuzendaria: 
Iñaki Moreno, bakarlaria: Isabel Ur-
bina) eta Pedro Guallar (organoa). 
Antolatzailea: Merklin organoaren 
lagunen elkartea.

Ingurumen aretoa. 10:15, 10:45, 
11:15 eta 11:45ean. Orientazio jar-
duera (8 urtetik aurrera). Beharrez-
koa da aldez aurretik izena ematea:  
www.ingurumenaretoagetxo.eus  

APIRILAK 3 IGANDEA

Zinematxiki. “Tom eta Jerry”, 
12:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 7 
urte gorakoentzat.  2,50€.

VIII. Getxotik oinez bizi Getxo. Osa-
sunaren eta Ariketa Fisikoaren Eguna 
dela eta. Irteera: 10:00etan Algortako 
Geltokia plazatik. Antolatzailea: Itxartu 
Taldea.

Mendi-irteera. Elomendi/Higa de 
Monreal (1.295m). Alaitz mendilerroa 
(Nafarroa). Antolatzailea: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inskripzioak irteeraren 
aurreko asteazkeneko 24:00ak arte: 
etorkizunamt@gmail.com eta tel.: 
606 637 128.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. “Landareen Indarra”. 
Inguruko sendabelarrak eta aromati-
koak ezagutzeko ekintza autogidatua 
(3 urtetik aurrera). Beharrezkoa da 
aldez aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

APIRILAK 4 ASTELEHENA

Azoka solidarioa. Apirilaren 10 era 
arte, Romoko San José parrokiako 
lokaletan. 11:00etatik 13:30ak arte 
eta 17:00etatik 20:30ak arte (igan-
dean goizez bakarrik). Antolatzailea: 
Gizartiar-Romo-Areetako emakume 
elkarte soziokulturala .

APIRILAK 6 ASTEAZKENA

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

Liburu-aurkezpena. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan, “Intiman-

do con la vida”, Manu Oliver egilea-
ren eskutik.

APIRILAK 7 OSTEGUNA

Musika. Bakarka zikloa. Romo 
Kultur Etxean, 20:00etan, Maider Za-
balegi. 5€.

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Céline Sciammaren “Pe-
tite Maman”. Azpitituludun Jatorrizko 
Bertsioa. Adin guztientzat. 3,50€.

APIRILAK 8 OSTIRALA

Antzerkia. “Lehendakari gaia”, Txalo 
taldearen eskutik, 19:30ean, Muxike-
barrin. 10€.

Zinema: pase berezia. Iker Elo-
rrietaren “El radioaficionado”, 
19:00etan, Muxikebarrin, eta solasal-
dia, 20:30ean. Alos Quartet taldearen 
kontzertua, 21:00etan. Pelikularen 
doinu bandako zenbait pieza eskai-
kiko dira. Sarrera: Muxikebarrin eta 
Romo Kultur Etxean jaso beharreko 
gonbidapenez.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Dea 
Kulumbegashviliren “Beginning”. 
Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 12 
urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

Kontularien Kluba. Villamonteko 
Kultur Aretoan, 19:00etan, gaztele-
raz. Sarrera dohainik.

Kontzertu sakroa. Areetako Ama 
Mesedetako eleizan, 20:00etan, 
Gabriel Fauréren “Requiem”. Inter-
preteak: Ondarreta abesbatza, Ari-
ma Kamerata orquestra eta Zozoak 
abesbatza. Doako sarrera.  

APIRILAK 9 LARUNBATA

Musika: MMusika zikloa. Ahai-
re Eho, zeharkako txirula laukotea, 
19:30ean, Muxikebarrin. 10€.

Kontzertu sakroa. 20:00etan, San 
Nikolas Barikoa parrokian, “Biotz 
Alai” abesbatzaren emanaldia.

XLI. BBK Udaberriko Abesbatzen 
kontzertuak. 20:15ean, Trinidad 
elizan, “Coral Amatza” (Sestao), “Isa-
si´ko Ama Abesbatza” (Gordexola) eta 
“Itxartu Abesbatza” (Getxo) taldeen 
emanaldia.

Dantza plaza. Basarrate parkean 
(Iturgitxin), 19:00etan, herri-erro-
meria dantza taldeekin: Agurra, Be-
rantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta Zasi 
Eskola. Parte-hartze irekia edukiera 
bete arte eta dohainik.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Txiki tailerra: Eskulana 
basoko elementuekin (3 urtetik au-
rrera). Beharrezkoa da aldez aurretik 
izena ematea: www.ingurumenare-
toagetxo.eus 

APIRILAK 10 IGANDEA

Antzerkia. “El avaro”, Morboria Tea-
troaren eskutik, 19:30ean, Muxike-
barrin. Sarrera: 12€.

Zinematxiki. “Tundama y el templo 
del sol”, 12:00etan, Muxikebarrin. 12 
urte gorakoentzat. Sarrera: 2,50€.

Haur zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “D´Or-
tagnan eta hiru mosketxakurrak”. 
Euskaraz. Adin guztiak. 2,50€.

Ingurumen aretoa. 10:15, 10:45, 
11:15 eta 11:45ean. Bolueko heze-
gunetik Ginkana 2.0 autogidatua (8 
urtetik gora).
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

Udaltzaingoaren hurbileko zerbitzuaren aldeko 
apustua, erantzun azkar eta eraginkorrarekin

Hurbileko eta erantzun az-
karra eta eraginkorra es-
kaintzen duen zerbitzuaren 
eredu baten aldeko apustua 
da Getxoko Udaltzaingoaren 
helburu nagusietako bat, Hi-
ritargoko informazio-batzor-
deari aurkeztutako 2021eko 
Memorian ondorioztatzen 
denez. Iaz, 24.500 gorabehera 
baino gehiago burutu ziren 
(21.000 2020an), eta horieta-
tik %39 herritarrek egindako 
abisuen ondorioz. 
Iaz 2.350 lan baino gehia-
go egin ziren, hurrengoei 
estaldura emanda: trai-
ko-kanpainei, kirol-probei, 
segurtasun-prebentzioari, 
emakumeen kontrako indar-
keriaren biktimak zaindu eta 
babesteari, dekretuak egiaz-
tatzeari, tabernak ikuska-
tzeari eta abarri.
Hurbileko polizia-lanen ar-
tean, oinez egindako 2.160 
zerbitzu edo korrikak nabar-
mentzen dira (2020an baino 
%184 gehiago), 2.750 ordu 
guztira (+ %179). 

Kritikotzat jotzen den gerta-
kari baten aurrean erantzute-
ko denbora murriztea da bes-
te helburu bat. Agenteek batez 
beste, 4,2 minutu behar izaten 
dituzte auto kolpatze batera 
joateko, 3,4 minutu hainbat 
ibilgailuren arteko talka de-
nean eta 4,5 minutu abisua 
sute batengatik denean.
2021ean ez zen hildakorik 
erregistratu ikertutako 118 
istripuetan, guztira 365 izan 
baitziren. “Gehieneko abiadura 
orduko 30 kilometrokoa izateak, 
ibilgailuen zirkulazioa moteltzeko 
egindako lanek, eta traikoa eta 
garraioa zaintzeko eta kontrola-
tzeko kanpainek lagundu dute 
Getxo seguruago egitera”, adie-
razi zuten udal iturriek. 132 
prebentzio-kanpaina abian ja-
rri ziren, 23.225 ibilgailurekin.

Herritarren babesa
Euskadin eta estatuko gai-
nerako lekuetan arau-haus-
te penalen joera goranzkoa 
izan da COVID-19aren ondo-
riozko neurri murriztaileak 

Punta Begoñaren eraikuntzaren mendeurrenean, 
labar baten gaineko monumentuaren konfigura-
zioagatik beragatik oso konplexua den eraikun-
tza-prozesu batean, milaka urteko aztarnen pre-
sentziagatik balio historiko handiko espaziotzat 
jotzen diren galerien berreskurapenak zailtasun 
erantsiak ditu denboraren iragaitearen ondorioz, 
hain zuzen ere eragile meteorologiko, fisiko eta 
kutsatzaileek … eragindakoak. Eraikinaren era-
bilera publikoak eta haren balio monumentalak 

egiturazko segurtasuna ahalik eta gehien berma-
tzea eskatzen dute. Pitzadura handiak daudenez, 
euskarriak hainbat metrotan “josi” behar izan 
dira, itsaslabarraren barrualdeko geruzetara. 
Obra konplexuko aldi horren ondoren, eta osa-
sun-krisia tarteko, orain Galeriak berriro irekitze-
ko unea hurbiltzen ari da, bai eta aurrerapenak 
ikusteko interes publikoari eta, pixkanaka, kultu-
ra-, prestakuntza- edo arte-jarduerak garatzeko 
gizarte-proposamenei erantzuteko aukera ere.

June Amor, Deñe Aramburu, Maider Belloso, Uxue Goiri eta 
Maialen Goiri, Bilboko ikastolako ikasleek, bigarren saria lortu 
dute (Getxok babestua) B24 Senior ekimenean, Telekomuni-
kazio Ingenarien Elkargo Ofizialak antolatuta, enpresek abia-
razitako erronkak konpontzeko eta ikasketa teknologikoekiko 
interesa sustatzeko. Haiek burututako Amalur proiektuak BBK 
Kunak planteatutako erronkari erantzun zion: “Nola erakarri 
gazteak garapen iraunkorreko proiektuen inguruan parte hart-
zera eta ideiak ematera”.

P. Begoña Galeriak “jostea eta segurtatzea” erabilera publikorako

Kirikiñoko ikastolako ikasleak, “B24 
Senior”en sarituak

amaitu ondoren. Ertzain-
tza-Udaltzaingoaren bate-
rako datuetan, 2020an mila 
biztanleko 37,63 delituzko 
indize bat izatetik 41,45 iza-
tera igaro zen. Kopuru hori 
pandemiaren aurreko (42,31) 
urtean baino txikiagoa izan 
zen. Delituen %61 deskui-
duan egindako ebasketak, 
iruzurrak (digitalak) eta kal-
teak izan ziren. 323 pertsona 
atxilotu eta ikertu ziren (94 
emakume eta 229 gizon). No-
lanahi ere, “datuek bermatzen 
dute Getxo udalerri segurua 
dela, 50.000 biztanletik gorako 
udalerrietako kriminalitate-indi-
zerik txikienarekin”.
Indarkeria matxistari dago-
kionez, 14 espediente ireki zi-
ren eta bi etxeko indarkeriaga-
tik, eta 28 pertsona ikertu edo 
atxilotu ziren. Sei udaltzain 
prestatu ziren EBA programa 
berritzailearen barruan, gene-
ro indarkeriaren kontra bo-
rrokatzen duena eta esparru 
guztietatik biktimei zerbitzu 
hobea eskaini nahi diena.

Ikasketak euskaraz egiten ja-
rraitzera DBHko azken ikas-
turteetako ikasleak animatzea 
da, beste urte batez, Nahi du-
dalako! kanpainaren helburua, 
Bizkaiko 16 udaletan eta bi 
mankomunitatetan sustatuta. 
Getxon alkatearen eskutitza 
733 familiari bidaltzeaz gain, 
DBHko 3. eta 4. mailetako 
1.480 gaztek kanpainaren foi-
letoa jasoko dute, www.nahi-
dudalako.eus webgunearen 
berriarekin, bertan egun da-
goen hezkuntza eskaintza eta 
inkesta bat agertzen direlako. 
Azken horrek zozketa batean 
(ordenagailu portatila, patine-
te elektrikoa…) parte hartzeko 
aukera ematen du. 

“Nahi dudalako!” 
kanpaina

www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.nahidudalako.eus
www.nahidudalako.eus


Larunbat honetan, apirilak 2, 
Areetako Andrés Isasi Musika 
Eskolan, Soinuak haizean taldeak 
Emozioen kontzertu txundigarria 
kontzertu pedagogikoa eskainiko 
du. 18:30ean hasiko da eta familia 
osoarentzat izango da. Sarreraren 
prezioa 5 eurokoa da.
Soinuak haizean taldea osatzen 
dute Pablo de Lunak (biolina), Irati 
Castro Henrichek (biola), Ricardo 
de Lucasek (kontrabaxua) eta Jon 
Casamayorrek (ahotsa, kantua, 
dantza...). Ikuskizun musikal ho-
netan, Emozio Jaunak emozioak 
bereizten, estimatzen eta bidera-
tzen lagunduko digu, besteak bes-
te Beethoven, Prokoviev, Strauss, 

Maider Zabalegi Galardi abeslari eta 
konpositore gipuzkoarrak kontzer-
tua eskainiko du datorren ostegu-
nean, apirilaren 7an, 20:00etan, RKE-
Romo Kultur Etxean. Errezitaldiak 5 
euroko prezioa du eta Bakarka zikloa-
ren barruan kokatzen da, bertako 
musika suspertzeko helburuarekin.
Oiartzunen jaioa, 14 urterekin Alaitz 
eta Maider trikitixa bikote ezaguna 

“Emozioen kontzertu 
txundigarria” Areetan

Maider Zabalegi RKEn arituko 
da Bakarka zikloaren barruan

Uribe Kostako 
Bertsolari 

Txapelketaren finala

Aitzol Iturriagagoitia 
bibolin jotzailearen 

masterclassa  

Bilboko Sinfonikoak 100 urte bete ditu erakusketa ibiltaria ikusgai egongo da 
Areetako Bizkaia Zubia plazan apirilaren 10era arte. Erakusketak orkestraren 
historian zeharreko ibilbide bisuala proposatzen du, 12 argazki-panelen bidez, 
musika-heziketaren historiako beste hainbeste etapa irudikatzen dituztenak. 
Bilbao Orkestra Sinfonikoak 1922ko martxoaren 8an eman zuen lehenengo 
kontzertua Arriaga Antzokian, Armand Marsicken gidaritzapean. Bizkaiko gi-
zarte zibilaren bultzadatik sortu zen. Lurralde horrekin harreman estua du, eta 
gaur egun kontzertuetara joaten diren ikusleen kopuru handian islatzen da. 
Sortu zenetik 4.700 kontzertu eskaini ditu.

“Bilboko Sinfonikoak 100 urte bete ditu” erakusketa

Korsakov, Mussorsgy eta Chopi-
nen musikaz lagunduta. Zazpi 
emozio landuko dira musikaren 
bidez, eta atrezzo koloretsu batez 
irudikatuko dituzte, soinuzko eta 
ikusizko bidaia batean.
Sarrerak Areetako Musika Esko-
lako leihatilan erosi ahal izango 
dira larunbatean bertan, 16:30etik 
aurrera.

sortu zuen Alaitz Telletxearekin ba-
tera eta aurrekaririk gabeko arrakas-
ta lortu zuten 90eko hamarkadan. 
2017an, bere bakarkako lehen lana 
aurkeztu zuen, Zuei eta 2020an, Bi-
dean bigarrena, Urbil Artola eta Gor-
ka Urraren moldaketekin. Azken 
honek pop-rock lerroan egituratuta-
ko abestiak biltzen ditu, baladetan, 
folk-rock amerikarrean, countryan, 
abesti pausatuak, abesti biziak, 
alaiak eta baita sentimentalak ere. 
Harizko instrumentu ezberdinak 
(gitarra akustikoa, dobro, weissen-
born), perkusio txikiak eta ahotsak 
daramatza.  Abestiekin bidaiatzen 
dute Maiderren hasieratik bere az-
ken sorkuntzetara iritsi arte.

Uribe Kostako Bertsolari Txapelke-
tako inalaurrekoak eta inala da-
torren apirilaren 2an, larunbatean, 
ospatuko dira Algortan, ALBE, Al-
gortako Bertsolari Eskolak antola-
tuta,  Azebarri kultur elkartearekin 
elkarlanean. 
Lehen inalaurrekoa 12:00etan hasi-
ko da Saniko tabernan eta horretan 
Peru Vidal, Imanol Uria, Inazio Vidal 
eta Xabi Sainz de la Maza bertsola-
riek hartuko dute parte; bigarrenean, 
16:30etik aurrera, Patxeko Etxean, 
Jone Uriak, Arrate Illarok, Naroa 
Torralbak eta Aritz Landetak, eta az-
kena, 18:30ean, Villamonte tabernan, 
Unai Mendiburuk, Kerman Diazek, 
Paule Loizagak eta Peio Lagok. 
Finala, egun berean, 21:30etik au-
rrera izango da Azebarri kultur el-
kartean.  
Saio guztietarako sarrerak doakoak 
izango dira.

Aitzol Iturriagagoitia bibolin jotzai-
leak masterclass bat eman du aste 
honetan, Muxikebarrin, Andrés 
Isasi Musika Eskolako Hari-Orkes-
trako ikasleei. Saioa asteartean egin 
zen, taldearen asteko entseguan, 
eta bertan Astor Piazzollaren Obli-
vion abestia grabatu zuten, Aitzol 
bakarlari zutela.
Aitzol Iturriagagoitia 1975ean jaio 
zen Bilbon. Madrilen, Leipzigen eta 
Stuttgarten ikasi zuen eta Europa-
ko areto eta jaialdi garrantzitsuene-
tan aritu da. Gaur egun, Euskadiko 
Orkestra Sinfonikoaren kontzertu-
gonbidatua izateaz gain, uztartzen 
ditu bakarlari eta ganbera-musika-
ri gisa ematen dituen kontzertuak, 
eta Leipzigeko Felix Mendelssohn-
Bartholdy eskolan eta Musikene, 
Euskal Herriko Goi Mailako Mu-
sika Ikastegian biolin-irakasle gisa 
egindako lana.



Ongi Etorri Errefuxiatuak elkar-
teak, Udalaren Zurrumurruen 
Aurkako Estrategiarekin batera, 
sustatutako Beste ahots batzuk, beste 
kultura batzuk zinema dokumen-
talaren zikloan, Benthe Forrer 
zuzendariaren The chocolate case 
dokumentalaren proiekzioa anto-
latu du. Emanaldia Romo Kultur 
Etxean izango da datorren asteaz-
kenean, apirilak 6, arratsaldeko 
19:00etan. Lanak haurren lanaren 
aztarnak jarraitzen dituzten hiru 
kazetari holandarren ibilbide lu-
zea erakusten du, kasu askotan 
lan esklabo dena Mendebaldeko 
Afrikan. “Ikerketa-kazetaritza onena-

Egizu euskara elkarteak antolatuta-
ko Irakurle kluba euskara errezean ize-
neko taldea abian jarriko da berriro 
datorren astelehenean, apirilak 4, 
19:30ean, Algortako Villamonte-
ko Kultur Etxean, Erika Elizariren 
Zendabalitz eleberriaz mintzatzeko. 
Nobela labur, fresko eta 
dibertigarria da aukera-
tutakoa, gizon-emaku-
meen baitako kontrae-
sanekin eta gizartearen 
estereotipoekin jolas egi-
ten duena.
Jarduera euskaltegiko 
ikasle, institutuetako 
ikasle edota euskara mai-
la errazean irakurtzera 
animatzen den edo-

ren adibide gisa, haren ibilbide luzea-
ri jarraituko diogu, kakao-landaketen 
lan-baldintzak eta multinazional han-
diek beste alde batera begiratzen duten 
modua agerian uzteko”, adierazi dute 
antolatzaileek. Emaitza bere mar-
ka propioa merkaturatzea izan da, 
Tony´ s Chocolonely, haurren esku-
lanik gabekoa eta Holandako mer-
katuan lider bihurtu dena.
Ohi bezala, proiekzioaren ondoren 
solasaldi bat izango da, eta bertan, 
oraingoan, Mohamed Alpha, Boli 
Kostako ikasle, aktibista eta bere 
herrialdeko errealitatea ondo eza-
gutzen duenak hartuko du parte.
Saiorako sarrera doakoa izango da.

Getxophoton bisitak Toti Martínez de Lezea, Yogurinha Borova, 
Alaia Martin eta Jone Uriarekin

“The chocolate case” lanaren proiekzioa Romo Kultur Etxean

“Irakurle kluba euskara errazean” 
taldea martxan berriro

Pablo Mullerrek, Javier Bermudez Valencia poeta bilbotarraren heteronimoa, 
Algortan aurkeztu berri du bere poema-liburua semearekin Billundeko (Da-
nimarka) Legoland parkea bisitatu ondoren. Itziar Minguez poetaren arabera 
“obra espektro formal osotik igarotzen da: poema konbentzionalak, prosa-
koak eta poesia narratiboa, irakurlea inoiz lozorro formal batean eroraraziz, 
eta horrek, bestalde, nolabaiteko logika izan lezake gaikako liburu batean”.

Pablo Mullerrek “Legoland” poema liburua 
aurkeztu du

norrentzat da. Hilean behin, aste-
lehenean, elkartuko dira pertsona 
interesatuak, eta bertan irakurrita 
eramango duten liburuaren ingu-
ruko iritziak, hausnarketak eta uler-
tu ez diren kontuak elkarbanatuko 
dituzte, euskaraz. Hurrengo saioak 

maiatzaren 9an eta ekai-
naren 13an izango dira
Villamonteko liburute-
gian eskuragarri izango 
da hilabete bakoitzerako 
proposatutako liburua, 
eta taldean parte hartze-
ko leku mugatuak izan-
go direnez, beharrezkoa 
izango da aldez aurretik 
izena ematea labur.eus/
irakurlekluba loturan.

Getxophoto Nazioarteko Irudi Jaial-
diak, ekainaren 2tik 26ra gure uda-
lerrian egingo denak, bere jarduera-
programa argitaratu du. Getxophoto 
por… bisita programaren barruan, 
jaialdiaren lau lagunek beren ikus-
puntu pertsonala emango dute era-
kutsitako proiektu batzuei buruz. 
Ekainaren 11n, larunbatean, Yogu-
rinha Borova (artista, abeslaria eta 
performer) arituko da (euskaraz eta 
gazteleraz); hilaren 18an, Alaia Mar-
tin eta Jone Uria bertsolariak parte 
hartuko dute (euskaraz) eta 25ean 
Toti Martínez de Lezea idazlearen 
txanda izango da (gazteleraz). To-
paketak 19:00etan izango dira eta 
jardueran parte hartzeko sarreraren 
prezioa 5 eurokoa izango da. 
Jaialdiak, aurten ere, eguneko bisi-
tak programatu ditu, artisten lanak 
leku desberdinetan ikusteko. Beñat 
Krolem bitartekariak gidatuko ditu 
ibilbideak, eta gai nagusiak aur-
keztuko eta testuinguruan jarriko 
ditu. Bisitak 11:30ean hasiko dira eta 
2 ordu inguruko iraupena izango 
dute. Honako egunetan egingo dira: 
ekainaren 12an eta 18an (euskaraz) 
eta 11n, 19an, 25ean eta 26an (gaz-
teleraz), larunbatetan eta igandetan. 
Sarrera: 5€

Opening
Inaugurazio ekitaldi oiziala, Ope-
ning, ekainaren 3an, ostiralean, izan-
go da Areetako Andrés Isasi Musika 
Eskolan. Bertan, Jon Uriarte jaialdia-
ren komisarioa egongo da parte har-
tuko duten artistetako batekin bate-
ra eta edizio honetan egingo duten 
proposamen artistikoari buruzko 
errepaso bisuala egingo dute. Parte 
hartuko dute, besteak beste, Cla-
re Strand, Marco De Mutiis, Sasha 
Engelmann eta Sophie Dyer Open-
weather kolektiboko kideak, Cemre 
Yesil, Gloria Oyarzabal, Judit Bou 
edo Cristobal Ascencio.

labur.eus/irakurlekluba
labur.eus/irakurlekluba


Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean euskal pilota 
sustatzeko proiektua abian

“Bota lilak”, emakumeak batzeko eta elkarbizitzarako mendia 
erabiltzen duen ekimena

Botas lilas /Bota lilak Mujeres con 
Voz elkartearen ekimena da. Ko-
lektibo horrek elkartzeko, pres-
tatzeko, laguntzeko eta hausnar-
tzeko espazioak eskaintzen ditu 
emakumeentzat, batez ere migra-
tu, errefuxiatu eta arrazializa-
tuentzat, bai eta hainbat aholkula-
ritza eta zerbitzu ere. Emakumeak 
mendira egindako irteeretan bil-
tzen dituen ekimena 2017an sortu 
zen, eta IBILKI kulturartekotasu-
na eta desgaitasuna lantzen di-
tuen Getxoko beste mendi elkarte 
eta klubaren laguntza du. Elkar-
teak argi utzi du “jarduera mendiko 
talde batetik harago doa, elkarbizitza-
rako gune bat da, eta mendia elkargu-
nea da”.

Bota lilak ekimenean emakumeek 
bakarrik hartzen dute parte, irtee-
ra bakoitzean 10 eta 20ren artean, 
helmugaren eta gidarien arabera. 
Batzuk bertokoak diren arren, 
gehienak atzerriko jatorrikoak 
dira; batez ere, HegoAmerikatik, 
Asiatik eta Afrikatik etorrita, eta 
horrek kultura-aniztasun handia 
ematen dio jarduerari. “Irteera ba-
koitzean kulturetatik eta kulturen ar-
tean asko partekatzen eta ikasten da, 
batez ere hausnarketa egitera gonbi-
datzen duten natur guneetan egiten 
delako”, azaldu du Mujeres con 
Voz elkarteak.
Irteerek hilean behingo gutxie-
neko aldizkakotasuna dute, eta, 
batzuetan, egun bateko edo biko 
esperientziak ere izaten dira, Eus-
kadiko mendietan gauak ematen 
(kanpoan lo egiten den kanpaleku 
inprobisatu batean).

Baloreak 
Bota Lilak ekimenaren zerbait bere-
zia da parte-hartzaileak beti bate-
ra joatea, taldea uneoro elkartuta 
edukiz, mantsoen doanaren mar-

BEPF, Bizkaiko Eusko Pilota Fe-
derazioak, Bizkaiko Kirol Ego-
kituaren Federazioarekin elkar-
lanean, kirol proiektu berri bat 
abian jarri du, euskal pilota eta 
pala dibertsitate funtzionala du-
ten pertsonen artean sustatze 
aldera. Horregatik, bi jardunaldi 
antolatu dira  datozen apirilaren 
30ean eta maiatzaren 29an Fadu-
ra Getxoko kirol-instalazioetan, 
10:00etatik 14:00etara bitarteko 
ordutegian.
Izena emateko azken eguna api-
rilaren 20a, asteazkena, 12:00ak 
baino lehen, izango da, bai klu-

Batez ere migratuak, errefuxiatuak eta arrazializatuak

Bi jardunaldi antolatu dira Faduran apirilaren 30ean eta maiatzaren 29an

bentzat zein kirol, klub edo 
erakundeetako taldeentzat, eta 
banaka eman nahi duten diber-
tsitate funtzionala duten pertso-
nentzat.
Antolatzaileek dei egiten dute 
ekimen berri honetan parte har-
tzeko. Bere izenematea Admi-
nistrazioa@bepf.eus helbidera 
mezu elektroniko bat bidaliz egin 
beharko dute interesatuek, izen-
abizenak, adina, desgaitasun 
mota eta kontaktu bat zehaztuz.
Informazio gehiago izateko 94 
410 55 60 telefono zenbakira dei 
daiteke.

txara egokituz, babesa emateko.
Taldearen beste ezaugarri bere-
zi bat da dibertsitate funtzionala 
duten emakumeek parte hartzea. 
“Desgaitasun intelektuala, sentsoria-
la eta isikoa duten pertsonei lagun-
tzeko eta gidatzeko tailerrak eman 
dira. Horietako batzuk IBILKIko bo-
luntarioen taldekoak ere badira, eta 
ONCErekin, Retina Bizkaia Begi-
sarerekin, Euskadiko Down Sindro-
mearen Fundazioarekin eta Getxoko 
Etorkinen Plataforma Federazioarekin 
batera antolatzen diren beste jarduera 
askotan parte hartzen dutenak”, az-
pimarratu dute elkartetik.
Bota Lilak ekimeneko partaide ba-
tzuek Euskal Herriko mendiza-
leen topaketetan hartu dute parte, 
elkartea eta proiektua ordezkatuz, 
eta mendi inklusiboari buruzko 
hitzaldiak emanez. Duela gutxi, 
Marokoko Toubkal mendian amai-
tu zen mendi-proiektu batean izan 
ziren pertsona itsuekin.

Balantzea eta izenematea
Taldearen jarduerak oso harrera 
ona du, eta ohikoa da inskrip-
ziorako itxaron-zerrenda egotea. 
“Parte-hartzaileek irteera gehiago es-
katzen dituzte, euria, elurra edo elu-
rra egiten duen kontuan hartu gabe”, 
adierazi dute umorez.
Interesa duten emakumeak ha-
rremanetan jar daitezke Mujeres 
con Voz elkartearekin. Bere gi-
zarte sareetatik  (https://www.
facebook.com/asociacion.MCV, 
https://www.instagram.com/
asociacionmcv/ y https://twit-
ter.com/mujconvoz) gonbidatzen 
dute kolektiboaren ekimen guz-
tietan parte hartzera. 
Jardueren informazio foiletoa jaso 
nahi dutenek 655 603 809 zenba-
kira (WhatsApp) edo contacto@
mujeresconvoz.com helbidera jo 
daiteke.
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Udal talde politikoen iritzia
EUSKARA, GURE HIZKUNTZA ETA GURE HISTORIA

Martxoaren 31 trans ikusgarrita-
sunaren eguna da, eta aldarrika-
pen hori oroitaraztea geroz eta ga-
rrantzitsuagoa da, aintzat hartuta 
LGTBI kolektiboaren aurkako in-
darkeria-gertaerak modu kezkaga-
rrian areagotu direla azken urteo-
tan, baita gure udalerrian ere. Baina 
indarkeria hori lan-esparruan ere 
nabaria da: trans emakumeen % 
77k diskriminazioa jasan du lana 

bilatzean. Hori dela eta, transexua-
len enplegagarritasunaren aldeko 
mozioa aurkeztuko dugu hilabete 
honetan, udalak egoeraren diag-
nostikoa egin dezan, eta lanera-
tzeko beharrizan berezia duten 
eta gizarte-bazterketako arriskuan 
dauden pertsonatzat hartu ditza. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus / 
www.elkarrekingetxo.blogspot.
com

Alderdi sozialistak, Pedro Sánchez 
presidentea buru duela, akordio bat 
lortu du Europar Batasunarekin, 
argiaren fakturaren prezioa muga-
tze aldera; izan ere, hiletan egon da 
igotzen, are gehiago Errusiak Ukra-
nia inbaditu zuenetik. Neurri horren 
bidez, Sánchez presidenteak herri-
tarrei, industriari eta gure enpresei 
elektrizitatearen prezioak murriz-
teko salbuespeneko neurriak ezarri 
ahalko ditu. Era berean, produktuen 
prezioa murriztu ahalko da energia-
ren prezioa murriztearekin batera, 
eta horrek eragin positiboa izango 
du Getxoko herritarrengan. Lider 

sozialistak Europar Batasunean gure 
herrialdearentzat lortu duen tratu 
bereziari esker lortu da akordioa, 
eta energia-krisiari nahiz goranzko 
joera duen argiaren fakturaren pre-
zioei irmoki erantzutea ahalbide-
tuko digu. Ez da PSOEk Europar 
Batasunarekin Espainiarentzat onu-
ragarria den akordioa lortzen duen 
lehenengo aldia; berreskuratze-fun-
tsen sorrera eta txertoak eta gasa 
batera erosi izana Sánchez presiden-
tearen lanari eta negoziatzeko gai-
tasunari esker Europak Espainiako 
interesei emandako erantzunen adi-
bide argiak dira.

Igandean oso hitzordu garrantzi-
tsua dugu Romon. Lope de Vega-
ko eraikinak eraistearen kontrako 
plataformak galdeketa antolatu du 
auzokideen iritzia jasotzeko asmoz 
gai honen inguruan. Udala izan 
beharko litzateke kontsulta hau an-
tolatzen duena (Galdakaon eta Du-
rangon ikusi dugun bezala, beste gai 
batzuen inguruan) baina Getxoko 
Udalak inposaketa nahiago du. EH 
Bildutik auzokideak parte hartzera 
animatzen ditugu, eta plataformari 
egindako lana eskertu nahi diogu, 
Romoko ondarearen eta bizitzaren 
alde egindako lanagatik.

*Oharra: aurreko Getxoberrian aipa-
tu genuen Musika Eskolako langi-
leek Txiki Otaegi plaza azpiko apar-
kalekua erabiltzeko lekuak zituztela, 

baina informazio hori ez da zuzena. 
Barkatu okerra.

ERAISKETARI EZ! APIRILAREN 3AN 
HERRI-KONTSULTA ROMON!

EREAGAN DUTXA EGONGO DA URTE 
OSOAN ZEHAR

TRANS PERTSONEN ENPLEGAGARRI-
TASUNERAKO NEURRI ERREALAK

ARGIAREN PREZIOA MURRIZTEKO 
AKORDIO HISTORIKOA

Popular taldeko kideok aspalditik es-
katu dugu dutxa bat jartzeko Ereaga 
hondartzako blokeetan, neguan ere 
erabili ahal izateko, Portu Zaharrean 
dagoen bezalaxe. Gure arrazoia hau-
xe da: getxoztarrek geroz eta gehiago 
erabiltzen dituzte hondartzak urte 
osoan zehar, esate baterako surlariek 
eta hondartzako boleiboleko jokala-

riek, bainua edo partida amaituta-
koan dutxa hartu behar baitute. So-
pelan dutxak daude jada xede berbera 
lortzeko. Gainera, gutxieneko eragin 
ekonomikoarekin guztion bizitza 
errazten duen jarduketa da. Gober-
nu-taldeak azkenik entzun digu, eta 
dutxa bat jarriko du Ereaga hondar-
tzako blokeetan. #esnatuGetxo

Gure hizkuntzaz, euskaraz, ari gare-
nean, gure iraganeko nahiz etorkizune-
ko historiaz ari gara; gure herriaz, gure 
tradizioez eta milaka urtetan mantendu 
ditugun balioez, bai eta etorkizunean 
mantentzen jarraituko ditugun horiez 
ere. Izan ere, herritarrei gure konpromi-
soa aurkezten diegunean, nabarmentzen 
dugu Getxo erronka dela, kosmopolita 
eta Euskadin errotua den aldetik; mun-
dura irekia eta gure herriarekiko, eus-
kararekiko, gure kulturarekiko eta tra-
dizioekiko konpromiso handikoa. EAJk 
Getxon ere jarraitzen du lanean, Getxo, 
geroz eta globalagoa den munduan, nor-
tasun propioarekin aurkeztu dadin.
Euskararekiko konpromisoa betetzen 
dugu. Ekintzen eta aurrekontuaren bi-
dez betetzen dugu, Getxoko talde nahiz 
eragile sozial eta kulturalekin egindako 
baterako lana errealitate bihurtuz, talde 
eta eragile horiek arreta berezia ematen 
baitiote euskarari. Guztira, 243.000 euro 
baino gehiago eman zaie dirulagun-
tzetan euskararen erabilera sustatzen 
dabiltzan elkarteei. Bizarra Lepoan el-
karteak ume eta gazteekin lantzen ditu 
aisialdia, kultura eta kirola; Egizuk eus-
kaldun berriekin egiten du lan; ALBE 

elkarteak, berriz, lan izugarria egiten 
du bertsolaritza sustatzen; eta Hiru-
kak komunikazioa jorratzen du.
Aurrekontuak gure konpromiso argia 
islatzen du, eta bat egiten du beste eki-
men batzuekin, hala nola Gidabaime-

na Euskaraz kanpainarekin, zeinaren 
bidez laguntzen baitzaie gidatzeko bai-
menaren azterketa teorikoa euskaraz 
egiten dutenei.
Eta noski, ia 2022ko apirilean gaudenez, 
HITZA ETA EKINTZA aipatu behar 

dugu, Getxok 22. Korrikarekiko nahiz 
Euskaraldiko hirugarren edizioarekiko 
konpromisoa eta babesa nabarmentze-
ko kanpaina edo leloa, alegia. Amaia 
Aguirre alkateak argi esan zuen kan-
paina horren aurkezpenean: «Horre-
gatik egin nahi dugu bat gure altxorra 
den euskararen erabilera bultzatzeko 
xedez aurten egingo diren bi jardue-
rekin. Argi dago hizkuntza bat hitzez 
elikatzen dela. Hitzak beharrezkoak 
dira ohiturak aldatzeko, eta ekintzak 
beharrezkoak dira inguruan eragiteko. 
Horregatik, hain zuzen ere, "Hitza eta 
ekintza" leloa zabaldu nahi dugu».
22. Korrika astebete barru helduko da 
Getxora, eta EAJ/PNV udal-taldeak 
parte hartu du kilometro bat erosiz uda-
leko langileentzat. Ilusio handiz espero 
dugu ere Euskaraldiaren edizio berria; 
azaroaren erdialdean hasiko da, eta 
Getxoko Udalak, Eusko Jaurlaritzaren 
eta euskararen esparruko kolektiboen 
eskutik, oso berezia izango den progra-
mazioa aurkeztuko du.
Gure hizkuntza eta gure historia den 
euskararekiko konpromiso erreala eta 
osoa dugu, eta hala jarraituko du etor-
kizunean.
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Irteerak belaontziz

#GetxoBiziEzazu

Doako alea
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Ezagutzen dituzu Getxon egin 
ditzakezun plan guztiak?

Aurten, inoiz baino gehiago, egizu 
bertakoaren aldeko apustua eta 
gozatu esperientzia hauetaz.

Egin erreserba!

944 91 08 00  /  www.getxo.eus/info

Egunero plan bat

Urpekaritza
08:30 / 11:30 Larunbatetan, 
igandeetan eta jai egunetan 
maiatzaren 1etik aurrera. www.divetarpoon.com

Wingfoil
18:00 

Ekaina: 1, 16 

www.hegohaize.com

Uretako bizikletak
11:15 

Maiatza: 7

Ekaina: 4, 18  www.waterbikers.com

Yatean ibilbidea 
Guggenheim museora
18:00 

Maiatza: 13  Ekaina: 18, 24
www.lamardebien.es

www.polariseskola.eus

49
2h-2,5h

€
TIK GORA

30
3h

€
TIK GORA

Nabigazio 
litzentziaren 
ikastaroa
09:00 Igandeetan

www.polariseskola.eus, 
www.lamardebien.es,

www.marmitakosailing.com 

130
5h-6h

€
Surf bataioak
12:30 

Maiatza: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Ekaina: 4, 5, 11, 12 www.lasalbajesurfeskola.com

35
2h

€

 17:00  11:30 

Apirila: 16 17, 24

Maiatza: 21 15, 22

Ekaina: 25 12, 26

www.2millas.com

www.nauticagalea.com 

45
2,5h

€

10:00 

Apirila: 16 

Maiatza: 21, 28

Ekaina: 4, 25

www.2millas.com

www.marmitakosailing.com

60
4h

€

10:30 

Maiatza: 14

Ekaina: 11 

www.nauticagalea.com 

95
9,5h

€

Apirila: 15, 16 19:00

Maiatza: 20, 21, 27, 28 20:00

Ekaina: 3, 4, 24, 25 20:00

www.2millas.com

www.marmitakosailing.com

49
2,5h

€

50
2h

€
TIK GORA

20
30 min

€
TIK GORA



Skate
www.skateeskola.com

30€
TIK GORA Korrika 

Getxon
www.imanolloizaga.com

Apirila: 2, 16, 30 

Maiatza: 14,28

Ekaina: 11,25 www.puente_colgante.com

Eskalada eta 
erortze askea

Punturik 
altunera 
igotzea

Egunero

Oinezkoentzako 
pasabidea

60€ 25 €

9,5€70
1h

€

944 91 08 00  /  www.getxo.eus/info

Sukaldaritza 
Tamarises-Izarran
18:30  Apirila: 5  

Maiatza: 3  Ekaina: 7 www.tamarisesizarra.com

40
1,5h

€
Artisau-garagardoen 
dastaketa
12:00 

Apirila: 2  Maiatza: 7  Ekaina: 11 www.txinuk.com

15
1,5h

€
Dastaketa 
gastronomikoak
12:00 

Larunbatetan www.muchart.es

10
1h

€

Goming

100€

www.geotxiki.com

 www.ekobideak.com

Bizkaiko
Flysch-a

Bizi Tour eta
pintxoa kostaldean

Bisita 
gidatuak itsasontziz

www.freespiritbilbao.com www.elbotebilbao.com

6€
TIK GORA Taxitour

www.bizkaitaxi.eus

Hiri-bisita 
geologikoak

www.ekobideak.com

40€

Apirila: 14   Maiatza: 22   Ekaina: 4

Parapentea

www.fangalokaexperience.com
www.iparapente.com

65 €

Ordutegia: Galdetu behar

Apirila: 16, 17, 30

Maiatza: 14, 15,28, 29 

Ekaina: 11, 12, 25, 26

3
2h

€
TIK GORA

3
2h

€

Ramiro
Pinilla

1,5h

€ Portu 
Zaharra

6
1h

€
Bere 
sustraietatik

2
1,5h

€

11:30

Ekaina: 4, 11, 19, 26

11:30  

Ekaina: 18, 25

10:30 

Apirila: 30  Maiatza: 1

www.getxo.eus/turismowww.puntabegonagetxo.eus

Punta 
Begoña 
Galeriak

12:00

2
1h

€
TIK GORA

BISITA GIDATUAK

27€
TIK GORA


