
#GetxoBiziEzazu

2
0

2
2

Doako alea

1678 zk. 

www.getxo.eus

Apirilak 07 
>> Apirilak 24
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> Miloi bat euro Fadurako garagardotegiaren 

eraikina berritzeko (2. or.)

> “El avaro”, Moliéreren klasikoaren 
egokitzapena eszenatokira (3. or.)

> Udalak webgunea berritu du eta informazioa 
eskuragarriago jarri du (4. or.)

Dantza plaza. Hilaren 9an, larunbata, 
19:00etan, Basarrate parkean 
(Iturgitxin), herri-erromeria tokiko dantza 
taldeekin. Parte-hartze irekia eta dohainik.

Antzerkia. Hilaren 24an, igandea, “Tartufo”, 
Focus taldearen eskutik, 19:00etan, 
Muxikebarrin. 24€.

* Villamonteko Kultur Etxea 
eraberritzeko lanak hasi dira

(4. or.)

Getxo Jazzak Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, Fred Hersch 
eta Cyrille Aimée iragarri ditu

Punta Begoñako bisitak abian berriro galerien mendeurrenean
Eraikuntzan aztarna utzi duten 
gure hurbileko historiaren gerta-
kizun garrantzitsu batzuen leku-
ko izan den eraikinaren ibilbideak 
ehun urte bete dituenean, Punta 
Begoña Galerietako ateak irekiko 
dira berriz, larunbatean, apirilak 9, 
herritarrentzako bisiten programa 
batekin, apiriletik abendura arte 
bitartekoa, hainbat berrikuntza da-
kartzana. Obren konplexutasuna 
eta monumentuko balioak babeste-
ko nahia direla eta, bisiten eta jar-
dueren programa oso zehatza egin 
da, leku-kopuru mugatuarekin, ur-
tean zehar 3.500 pertsona bertara-
tu daitezen eta galerietako historia 
zoragarria ezagutu dezaten. Amaia 
Agirre alkateak nabarmendu du 
“pandemiaren urte gogorren eta oso 
obra konplexuaren ondoren, oso pozga-
rria da getxotarren interesari erantzun 
ahal izatea eta galeriak berriz irekitzea 
bisitetarako. Gainera bisita horiek berri-

Ekainaren 29tik uztailaren 3ra 
bitartean ospatuko den Nazioar-
teko Jazzaldiak artisten karteleko 
lehen izen baieztatuak jakina-
razi ditu: Gonzalo Rubalcaba & 
Aymée Nuviola, Fred Hersch eta 
Cyrille Aimée. 
Cyrille Aimée abeslari fran-
tziar-dominikarra, jazz eszenan 
proiekzio handiena duen ahotse-
tako bat, lehena izango da ekai-
naren 30ean, ostegunean. Hu-
rrengo egunean, ostiralean, Fred 
Hersch estatubatuar pianojole, 
konpositore eta erreferentziazko 
hezitzailearen txanda izango da 
eta jaialdiaren amaiera gisa, uz-
tailaren 3an, igandea, Gonzalo 
Rubalcaba eta Aymée Nuviola, 
Kubako musikaren enbaxado-
re garrantzitsuenetako bi, igoko 
dira agertokira.

kuntzekin datoz, gure ondarea babesten 
eta babesten laguntzen dutenak. Are 
gehiago, 100 urte betetzen diren urte be-
rezi honetan. Denbora horretan zehar, 
gure historia hurbileko mugarri garran-
tzitsuenetako batzuen lekuko izan da 
eraikina, eta, orain berpiztu ahal izango 
dugu historia, areto izugarri hau argiz, 
ahotsez eta kolorez beteko duen ikus-en-
tzunezko ikuskizun baten bidez”.
Izan ere, Punta Begoña ibilbide 

Ibilbide berriak, berreskuratutako espazioak eta bideo mapping-eko proiekzioa aretoko tximiniaren gainean

Hala, osasun egoeragatik bertan 
behera geratu zen 2020ko edi-
zioan aurreikusitako nazioarteko 
artista guztiekin zuen konpro-
misoari eutsi dio Jazzaldiak eta, 

berriekin irekiko da eta berres-
kuratutako espazioak jarriko dira 
ikusgai; halaber, tokiak biltzen 
duen milioika urteko historia 
laburbilduko da aretoko tximi-
niaren gainean egingo den bideo 
mapping proiekzioaren bitartez. 
“Apirilean eta maiatzean, gure gida-
ri taldearen eskutik enklabe honen 
sekretuak ezagutu ondoren, ibilbidea 
historian murgilduta amaituko dugu, 

mapping ikuskizun baten bidez. Es-
perientzia sentsoriala da, Punta 
Begoñako areto handi honetako hor-
ma eta dekorazioen gaineko irudien 
proiekzioaren bidez eraikinaren eral-
daketa zuzenean ikusi  ahal izatea 
ahalbideratuko duena”, azaldu du 
Maria Peraita, Punta Begoña Fun-
dazioko zuzendariak. 
Apiriletik abendura bitartean 
egingo dira bisitak, baina apiri-
lean eta maiatzean soilik ikusi 
ahal izango da bideo mapping-a, 
ostiral, larunbat, igande eta jaie-
gunetan, goizeko eta arratsaldeko 
txandetan, gaztelaniaz zein eus-
karaz. Ondoren, obrako nahiz be-
rreskuratze-prozesuko ingurua-
barretara egokituko da bisita.
Erreserbak: www.puntabegona-
getxo.eus edo Getxoko Turismo 
Bulegora jo (944 910 800). 2 euroko 
prezio sinbolikoa ezarri da, erreser-
baren konpromisoa bermatzeko.

Bideo mappingaren une bat, kanpaina-ospitale bat Galerietan izan zenean. 

Cyrille Aimée Gonzalo & Aymée Fred Hersch

horri esker, guztiek jardun ahal 
izango dute aurten, nazioarteko 
mugikortasuna berrezarri baita. 
Jaialdiaren ordainezko kontzer-
tuetarako sarrerak maiatzaren 

2an jarriko dira salgai Getxoko 
Kultur Etxeko ohiko saltokietan. 
Saioak Muxikebarrin izango dira, 
Taldeen Lehiaketako emanaldien 
ondoren (21:00etan).

www.puntabegonagetxo.eus
www.puntabegonagetxo.eus


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

APIRILAK 7 OSTEGUNA

Musika. Bakarka zikloa. Romo Kul-
tur Etxean, 20:00etan, Maider Zaba-
legi. 5€.

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

Joste solidarioaren tailerraren era-
kusketa. Romo Kultur Etxean. Getxo 
Lagunkoia proiektuaren barruan. 
Dirubilketa Aspanovasentzat. Hilaren 
9ra arte.

APIRILAK 8 OSTIRALA

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

Zinea: pase berezia. Iker Elorrietaren 
“El radioaficionado”, 19:00etan, Mu-
xikebarrin, eta solasaldia, 20:30ean. 
Alos Quartet taldearen kontzertua, 
21:00etan. Pelikularen doinu bandako 
zenbait pieza eskaikiko dira. Sarrera: 
Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean 
jaso beharreko gonbidapenez.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Dea Ku-
lumbegashviliren “Beginning”. Azpiti-
tuludun Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik 
gorakoentzat. 3,50€.

Kontularien Kluba. Villamonteko 
Kultur Aretoan, 19:00etan, gazteleraz. 
Sarrera dohainik, edukiera bete arte.

Kontzertu sakroa. Areetako Ama 
Mesedetako eleizan, 20:00etan, 
Gabriel Fauréren “Requiem”. Inter-
preteak: Ondarreta abesbatza, Arima 
Kamerata orquestra eta Zozoak abes-
batza. 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 Conciertos Corales de prima-
vera BBK. 20:15ean, Trinidad elizan, 
“Coral Amatza” (Sestao), “Isasi´ko Ama 
Abesbatza” (Gordexola) eta “Itxartu 
Abesbatza” (Getxo) taldeen emanaldia.

Dantza plaza. Basarrate parkean 
(Iturgitxin), 19:00etan, herri-erromeria 
bertoko dantza taldeekin. Parte-har-
tze irekia 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, Muxikeba-
rrin. 12€.

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

Haur zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “D´Ortag-
nan eta hiru mosketxakurrak”. Euska-
raz. 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

APIRILAK 11 ASTELEHENA

Hitzaldia. 19:00etan, “Antropoce-
no”. Hizlaria: Juan Manuel Gutiérrez 
Bastida (Maisu. Ingurumen Hez-
kuntzako unibertsitate-espezialista 
(UNED) eta Ingurumen Hezkuntzako 
Masterra (Ikerketa Ekologikoen Ins-
titutua). Aurrez-aurre Romo Kultur 
Etxean eta online: https://labur.eus/
2022sinope4. Antolatzailea: Sínope 
Elkarte Kulturala.

Erakusketa. Eskultura instalazioa, 
Cristóbal Hernández Barberoren 
eskutik, Romo Kultur Etxean. Maia-
tzaren 7ra arte.  Hilaren 12an, “Begi-
ratu naturala” familientzako tailerra. 
Doan.

Ingurumen aretoa. Hilaren 24ra 
arte, Argazki eta pintura lehiaketa 
(“Udaberriko koloreak”), ibilbide gi-
datuak, tailerrak, Escape Room… 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus  

APIRILAK 14 OSTEGUNA

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Denis Villeneuveren “La 
llegada”. Azpitituludun Jatorrizko 
Bertsioa. 7 urtetik aurrera. 3,50€.

APIRILAK 17 IGANDEA

Zinematxiki. “Tess eta ni”, 
12:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 
Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.

APIRILAK 19 ASTEARTEA

37. Haur zinema jardunal-
diak. “Raya y el último dragón”, 
17:00etan, Muxikebarrin. Adin guz-
tientzat. Sarrera: 2,50€.  

APIRILAK 20 ASTEAZKENA

37. Haur zinema jardunaldiak. 
“Terra Willy: planeta ezezaguna”, 
17:00etan, Muxikebarrin. Adin guz-
tientzat. Sarrera: 2,50€.  

APIRILAK 21 OSTEGUNA

Odola ematea. Areetako Geltokia 
plazan, goizez eta arratsaldez. 

37. Haur zinema jardunaldiak. 
“Ron da error”, 17:00etan, Muxi-
kebarrin. 7 urtetik aurrera. Sarrera: 
2,50€.  

Ipuinaren ordua. Romo Kultur Etxea-
ren haur liburutegian, 18:00etan, 
“Osaba otso”, Raúl de la Cruzekin. 
Euskaraz. 3 urtetik aurrera. Sarrera 
dohainik.

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Clara Roqueten “Liber-
tad”. 12 urtetik aurrera. 3,50€.

Literatura solasaldia. 19:45ean, 
Algortako Kasinoan, Toni Morrisonen 
“La noche de los niños”. Sarrera 
dohainik.

APIRILAK 22 OSTIRALA

37. Haur zinema jardunaldiak. 
“Elfkinak”, 17:00etan, Muxikebarrin. 
Adin guztientzat. 2,50€.  

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Bi Ga-
nen “Largo viaje hacia la noche”. 
Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 7 
urtetik gorakoentzat. 3,50€.

APIRILAK 23 LARUNBATA

Kontzertu-omenaldia.  ARS VIVA 
(Bilbo) eta Irutasun Abesbatza (Algor-
ta), Erredentore eleizan, 18:45ean. 
Josu Soldevilla eta Gotzon Velez de 
Mendizabalen oroimenez, Irutasun 
Abesbatzak antolatuta.

APIRILAK 24 IGANDEA

Antzerkia. “Tartufo”, Focus taldea-
ren eskutik, 19:00etan, Muxikeba-
rrin. 24€.

Zinematxiki. “La estrella de los 
simios”, 12:00etan, Muxikebarrin. 
Euskaraz. Adin guztientzat. 2,50€.

Miloi bat euro Fadurako 
garagardotegiaren eraikina berritzeko 

Udalbatzak Getxo Kirolake-
ko garagardotegiaren eraiki-
na eraikitzeko 1.002.015 euro-
ko kreditu gehigarria onartu 
zuen azken saioan, EAJ/PNV, 
PSE-EE, Elkarrekin-Podemos 
eta EH-Bildu alderdien alde-
ko botoekin eta PPren kon-
trakoekin. Eraikin horretan 
proiektu eta enpresa berriak 
sustatzeko aukerak ikertzen 

EAJ/PNV eta PSE-EE alder-
dien aldeko botoekin, PPren 
kontrako botoekin eta EH-
Bildu zein Elkarrekin Pode-
mos alderdien abstentzioe-
kin, behin-behinean onetsi 
zen azken osoko bilkuran 
Hiri-lurren balio-gehikun-
tzaren gaineko zerga arau-
tzen duen Ordenantza Fis-
kalaren aldaketa (zerga hori 
gainbalioaren gaineko zerga 
gisa ere ezagutzen da). Alda-
keta hori beharrezkoa da or-
denantza foru-araudi berrira 
egokitzeko, zeina, era berean, 
Konstituzio Auzitegiko adie-
razpenei egokitu behar izan 
baita zerga horri dagokionez. 
PPk hiru zuzenketa aurkez-
tu zituen, gainerako alderdi 
politikoek ezetsi zituztenak, 
zergari aplikatu beharreko 
koeizienteak nahiz tarifa 
murrizteko, bai eta hobariak 
handitzeko ere, lurzoruaren 
katastro-balioa aintzat har-
tuta. Udal-taldeek adierazi 
zuten PPk egindako propo-
samenek eragin nabarmena 
izango luketela zerga-bilke-
tan eta planteatu zituzten 
hobariek ez luketela kontuan 
hartuko zergadunen errenta-
maila; hala, gehien dutenen 
alde egingo litzatekela.
 
2021eko aurrekontu oroko-
rraren likidazioa
2021. urtea pandemiak mar-
katu zuen berriz, baina zen-
bait ezaugarri desberdin izan 
zituen 2020. urtearekin alde-
ratuta. Diru-sarrerei dagokie-
nez, udal-gobernuak adierazi 
zuen bilakaera positiboagoa 
izan zela, ziklo ekonomikoa-
ren bilakaera onaren ondo-

ari dira, kirolari lotutako 
zerbitzuak edo produktuak 
eskaintzeko, bai eta kirol-tal-
deek bilerak nahiz kirolari 
lotutako askotariko jardue-
rak, erakusketa eta proiek-
zioak egiteko ere. Eraikina, 
ematen zaizkion erabileren 
arabera eta eskaintzen dituen 
zerbitzuen arabera, ekipa-
mendu publiko kolektibotzat 

rioz, eta udaleko zein foruko 
zerga-bilketa arloei hala ja-
kinarazi zitzaien. “Aitortuta-
ko diru-sarrerak aurrekontuan 
jasotakoaren % 99,35 izan dira; 
gastuei dagokienez, berriz, egi-
karitze-portzentajea, betebehar 
errealak zenbatuta, aurrekon-
tuan jasotakoaren % 94,32 izan 
da”, esan zuen Uriartek.
PSE-EE taldeak aurrekontuan 
egindako esfortzua nabar-
mendu zuen, bai eta horren 
gauzatze-maila altua ere. Bes-
talde, PPren ustez, “benetan 
gastatu dena gutxi izan da”, eta 
kritikatu zuen kapitulu ba-
koitzaren gauzatze-maila oso 
txikia izan dela, bereziki in-
bertsioei dagokienez. 

Mozioak
Lau mozio onartu ziren tes-
tigantza izaerarekin. Lehena, 
PPek aurkeztutakoa, zeina-
ren bitartez eskatu baitzuen 
bidaiari-taldeentzako hiriko 
garraioa ezartzeko eta biga-
rrenak, EH-Bilduk proposa-
tutakoa, udal kiroldegietan 
rokodromo bat eraikitzea 
aztertzeko, 2022ko aurrekon-
tuetan diru sorta bat izateko, 
eta behin rokodromoa erai-
kitakoan, eskalada ikasteko 
ikastaroak sortzeko.

Era berean, udal talde sozia-
listaren eta Eusko Alderdi 
Jeltzalearen osoko zuzenke-
ta izan zuen Getxoko Tran-
sexualen enplegarritasuna 
hobetzeari buruz Elkarrekin 
Podemos udal taldeak aur-
keztutako mozioa onartu 
zen, Udalaren konpromisoa 
berresteko pertsonen bereiz-
keriaren aurkako borrokan, 

joko da. 
Proiektuaren ezaugarriak, 
erabilerak eta gainerako 
ezaugarriak herritarrek parte 
hartzeko Thinking Fadura pro-
zesuaren barruan kokatzen 
dira, hain zuzen ere, duela 
lau urte hasitakoa, eta Udal 
Kirol Hiria kirol-parke berria 
bihurtzeko jarduerak aurrei-
kusten dituena. 
Eztabaidan agertutakoaren 
arabera, aldeko botoa eman 
zuten alderdiek uste dute 
kirol-klubei eta udal-kirola-
ri mesede egingo diela, oro 
har; PP, berriz, udalaren ki-
rol-instalazioetan lantzen 
ari diren lehentasunen aur-
ka agertu zen.

haien ezaugarri sexualak, 
identitatea eta sexu- edo 
genero-adierazpena, orien-
tazio afektibo-sexuala eta 
familia-aniztasuna kontuan 
hartuta. Horretarako,  lizi-
tazio-pleguetan klausula 
sozialak txertatuko dira, 
enpresa hautagaiek anizta-
sunarekiko errespetua eta 
LGBTIQ+ pertsonen diskri-
minaziorik eza sustatzeko 
neurriak barne har ditzaten.

Azkenik, Elkarrekin Po-
demosek aurkeztutako eta 
EH-Bilduk transakzionatu-
tako mozio bat onartu zen, 
NBEren Segurtasun Kon-
tseiluaren 2021eko urriaren 
29ko 2602 Ebazpena babes-
teko. Bertan, besteak beste, 
berretsi egiten da alde guz-
tientzat “irtenbide politiko 
justu, iraunkor eta onarga-
rria” lortzeko konpromisoa, 
“Mendebaldeko Saharako 
herriaren erabakimen askea 
aurreikusten duena”. 

Jendearen galde-eskeen 
txandan hurrengo lau kolek-
tibotako ordezkariek har-
tu zuten parte: Andra Mari 
Gure Lurra Auzo Elkarteak, 
Getxoko Hiri Antolamendu-
ko Plan Orokorra-HAPOri 
dagokionez; taxilarien ko-
lektiboak, ibilgailu elektri-
koak erosteko diru-lagun-
tzak eskatzeko; eta Gaude 
Elkarteko langileak eta bi-
de-garbiketako enpresak. 
Azken horiek gaur egun 
duten lan-egoera eta etorki-
zunean izango duten egoe-
raren beldur agertu ziren, 
hurrenez hurren.

Gainbalioaren gaineko zerga gisa ezagutzen 
dena arautzen duen ordenantzaren aldaketa

https://labur.eus/2022sinope4
https://labur.eus/2022sinope4


Teatro Morboriak Moliérren klasi-
ko bikain eta hilezkorraren egoki-
tzapena aurkeztuko du igandean, 
apirilaren 10ean. Lanak erakusten 
du dena izanda nola izan daite-
keen zoritxakerroa.  
Bost ekitaldiko komedia hau Molie-
rek idatzi zuen 1668an, eta urte ho-
rretako irailaren 9an ikusi ahal izan 
zen errege jauregian. Molierek Har-
pagon protagonistaren papera an-
tzeztu zuen. Ez zuen harrera onik 

Txalo Produkzioak Lehendakari gaia 
antzezlana aurkeztuko du ostira-
lean, hilak 8, 19:30ean, euskaraz, 
Muxikebarriko Ereaga aretoan. 
Begoña Bilbaok zuzenduta, Iker 
Galartza eta Zuhaitz Gurrutxaga 
dira Ramon Madaularen komedia 
honen protagonistak. Sarreraren 
prezioa 10 eurokoa izango da. 
Trama sortzen da inbestidura-hi-
tzaldia emateko zorian, lehenda-
kari hautatu berriak ustekabeko 
arazo bat duenean: tic urduri gro-
teskoak mehatxatu egiten du une 
solemnea hondatzea. Psikiatra bat 
bertaratzen da, eta borroka dialek-
tiko dibertigarri bat hasten da poli-
tikariaren eta medikuaren artean. 
Zer ezkutatzen dute?  Zeintzuk 
dira zure benetako motibazioak? 
Zer gertaerak markatu dute zure 
etorkizuna eta bokazioa?

Ostiralean, apirilak 8, 19:00etan, 
El radioaicionado, Iker Elorrieta zu-
zendariaren ikziozko lehen ilm 
luzearen emanaldi berezia eskaini-
ko da Muxikebarrin. Soiltasunetik 
eta minimalismotik kontatutako 
drama soziala, estatuko zinemato-
graian inoiz landu ez den gai bat 
ikusarazten duena: autismoa.
El radioaicionado pelikulak Nikola-
sen istorioa gerturatuko digu, au-
tismoa dela eta harremanak izateko 
zailtasunak dituen gaztearena. Ama 
galdu ondoren, jaioterrira itzuliko 
da eta bertan haurtzaroko lagun 
bakarra zuen Anerekin topo egin-
go du. Laster sortuko da bien arteko 
adiskidetasun berria baina Nikok 
besteak ulertzeko dituen arazoek 
eta bere balioa erakusteko duen ob-

Ahaire Eho zeharkako txirula lau-
koteak kontzertua eskainiko du 
larunbatean, apirilak 9, 19:30ean, 
Muxikebarrin, emakumeek konpo-
satutako eta interpretatutako musi-
ka klasikoari eskainitako Mmusika 
zikloaren barruan.
Natalia Sánchez, Nagore Larrión, 
Marta González eta Carmen Martí-
nez dira taldeko kideak, ikuspegi 
desberdinak dituzten baina musi-
ka egiteko eta ikuskizun ezberdin 
eta berritzaileak eskaintzeko du-
ten gogoak elkartuta dauden lau 
emakume, arteen fusioaren aldeko 

“El avaro”, Moliéreren klasikoaren 
egokitzapena eszenatokira

Txalo Produkzioak “Lehendakari 
gaia” aurkeztuko du

Iker Elorrietaren “El 
radioaficionado” emanaldi berezia

Bosteko 2022rako 
komisariotza-

proiektuak

Cristobal 
Hernándezen 

instalazio eskultorikoa

“Ahaire Eho” txirula laukotearen 
emanaldia

Muxikebarrin Haur Zinema Jardunaldien 37. edizioa izango da apirilaren 19tik 
22ra. Zikloa asteartean, apirilak 19, abiatuko da, Disneyren azken ekoizpen 
arrakastatsuenetako baten eskutik: Raya y el último dragón animaziozko filma. 
Hurrengo egunean, asteazkenean, hilak 20, Terra Willy: planeta ezezaguna filma 
proiektatuko da, espazioko Robinson Crusoe gazte baten abenturak kontatzen 
dituen film frantsesa. Hilaren 21ean, ostegunean, Ron da error zientzia-fikziozko 
komedia animatu britainiarra izango da. Horrek lagunik gabeko gazte bat eta 
beti matxuratuta dabilen bere robota ditu protagonista. Azkenik, apirilaren 22an, 
ostiralean, izango da azken proiekzioa, Elfinak euskarazko filmarena, lur azpian 
gizakiengandik ezkutatuta bizi diren iratxoen istorioa kontatzen duena. Emanal-
di guztiak 17:00etan hasiko dira. Sarreraren prezioa: 2,50€.

Haur Zinema Jardunaldiak apirilaren 19tik 22ra

izan eta bederatzigarren emanal-
diaren ondoren karteletik erretiratu 
zen. Denbora gutxian, lan hori Mo-
liereren komediaren arketipotzat jo 
zen. Arrakasta hil ondorengoa izan 
zen, eta 1680tik aurrera, Comedie 
Françaiseren errepertorioan sartu 
zenetik, etengabe antzeztu da, Tar-
tuforen atzetik gehien ikusi den lana 
izanik. Emanaldia 19:30ean hasiko 
da eta sarreraren prezioa 12 euro-
koa izango da.

sesioak bere bizitza arriskuan jarri 
eta bere patua behartuko dute.
Proiekzioaren ostean, 20:30ean, hi-
tzaldi-solasaldia izango da ekoiz-
pen horren taldekideen eskutik 
eta, 21:00etan, Alos Quartet tal-
deak kontzertu bat eskainiko du 
ilmaren soinu-bandaren piezekin. 
Proiekziora joateko gonbidapenak 
Muxikebarrin eta Romo Kultur 
Etxean jaso ahal izango dira.

Maiatzaren 2ra arte aurkeztu ahal 
izango dira Bosteko 2022rako ko-
misariotza-proiektuak. Amorebie-
ta-Etxano, Arrigorriaga, Basauri, 
Getxo eta Leioako euskal arte ga-
raikidearen erakusketa ibiltaria da, 
Foru Aldundiaren laguntza duena.
Erakusketa komisariatu nahi duten 
pertsonek beren proposamenak aur-
keztu ahal izango dituzte. Proposa-
men horietan Bizkaiko hiru sortzai-
leren lanek osatzen duten eskaintza 
artistikoa zehaztu beharko da. 

Erakusketaren 25. edizioa da, sor-
tzaile gazteen abangoardia artis-
tikoek bat egiten duten ekimena. 
Informazio gehiago lortu nahi izate-
kotan: www.getxo.eus/getxokultura 

Maiatzaren 7ra arte, Romo Kul-
tur Etxean Cristóbal Hernández 
Barberoren eskultura-instalazioa 
bisitatu ahal izango da, berunez-
ko, buztinezko eta kobrezko pieza 
sorta bat, pinturaz, argazkiz eta bi-
deo-artez lagunduta. Proiektu artis-
tikoan, apirilaren 12rako, asteartea, 
Mirar lo natural eskultura tailerra ere 
programatu da familientzat, doan, 
gaztelaniaz, 11:30ean eta 17:00etan. 
Alginato materiala gorputza eta pai-
saia erregistratzeko euskarri gisa;  
pertsonek likidoa solidotu dela es-
perimentatu ahal izango dute, eta, 
gogortu ondoren, erregistroa posi-
tibatuko da, eskaiolaz eginez. Parte-
hartzaile bakoitzak bere eskultura 
eraman ahal izango du.

apustua eginez. Getxon Soia Gu-
baidulina (tatariar jatorriko errusiar 
musikagilea, bere musikaren sa-
kontasun erlijiosoagatik ezaguna) 
eta Cecile Chaminade (konpositore 
eta pianista frantsesa) musikagileen 
lanak interpretatuko dituzte. Sarre-
raren prezioa 10 eurokoa izango da.

www.getxo.eus/getxokultura


Getxo leku atsegin, bizikidetza-
ren erakusgarri eta animalien 
lagunkoia den udalerria egiten 
laguntzeko, Euskal Autonomia 
Erkidegoan txakurrak edukitzeari 
buruzko 44/2020 dekretuari bu-
ruzko araudia bete behar dutela 
txakurren jabeei jakinarazteko 
kanpaina jarri du abian Udalak. 
Horretarako, Udalak, arriskutsuak 
izan daitezkeen txakurren jabeei 
gutunak (286) bidali dizkie, jakina-
razteko araudiak ezartzen duela, 
besteak beste, udalerrian errolda-
tutako arriskutsutzat katalogatuta 
dauden txakurrak esterilizatu egin 
behar direla, albaitari gaitu batek 
eginda. Esterilizazio hori anima-
liak 12 hilabete bete baino lehen 
egin behar da, 2019ko apirilaren 2a 
baino lehen jaiotako txakurrentza-
ko epea amaitu ondoren. Hori ez 
betetzea arau-hauste larria izango 
da, eta horrek 1.502  eurorainoko 
isunak ekarri ahal izango ditu.
Bestalde, Udalak gutunak (6.060) bi-
dali dizkie erroldatutako txakurren 
jabeei ere, indarrean dagoen araudi 
berriaren betebehar garrantzitsue-
nak gogorarazteko, besteak bes-
te, animalia mikrotxiparen bidez 
identiikatzeko beharra, animalia-
ren edo jabearen datuen edozein 
aldaketa AIEOri (Animaliak Iden-
tiikatzeko Erregistro Orokorrari) 
jakinarazteko betebeharra, aisialdi-
guneak eta txakur-gordailuak ber-
tan behera uzteko debekua.
Gutunetan azpimarratzen da ga-
rrantzitsua dela animaliaren datuak 
eguneratzea (heriotza, helbidea al-
datzea, jabeen telefonoa) eta gogora-
razten da arau horiek ez betetzeaga-
tik  zehapenen zenbatekoa, 300 eta 
1.500 euroen artekoa izan daitekeela.

Betebeharrei buruzko informazioa: 
www.getxo.eus/eu/medio-ambien-
te eta ingurumena@getxo.eus

KIROLAK

Herritarrekiko komunikazioa ho-
betzeko eta informazioa errazago 
jartzeko eta azkarrago eskuratzeko, 
Udalak www.getxo.eus webgunea 
berritu du. Joera berrietara ego-
kituz, Getxoko webgune berriak 
hainbat berrikuntza dakartza: 

• Responsive. Responsive da, hau 
da, erabiltzaileak sar daitezke In-
terneten nabigatzeko egokia den 
edozein gailu elektronikotatik 
(telefono mugikorra, tableta, or-
denagailua…). 
• Erabilgarritasuna. Udalbatza-
ren barne egituran oinarritutako 
eredu batetik gaietan oinarrituta-
ko eredu batera igaro da, hau da, 
edozein pertsonak ezagutzen di-
tuen eta zerbitzuekin eta eskain-
tzen den informazioarekin lotu 
ditzakeen terminoak. 
• Irisgarritasuna. Aurreko web-

guneak WAI (Web Accessibility Ini-
tiative) irisgarritasun-gomendioak 
ere betetzen zituen arren, web 
berriak denboraren poderioz au-
rrera egin duten irizpideak ere be-
tetzen eta eguneratzen ditu, alda-
keta teknologikoetara egokituz.
• Elkarreragina. Uneoro eskaini 
nahi du informazio garrantzi-
tsua eta bilatzen dugunarekin 
lotutako edukia; horrela, webgu-
nea bisitatzea gogobetegarriagoa 

Udalak webgunea berritu du eta informazioa 
eskuragarriago jarri du

Maria eta Aitana Martin Gil ahizpa judokak Espainiako 
Txapelketako finaletarako sailkatu dira

Villamonteko Kultur Etxea eraberritzeko lanak

Kanpaina Autonomia 
Erkidegoan 

txakurrak edukitzeari 
buruzko arautegia 

gogorarazteko

da, eta erabiltzaileak ezagutzen 
ez zituen eta aktiboki bilatzen 
ez zituen zerbitzuak ere aurkitu 
ahal izango ditu, erabilgarriak 
izan daitezkeenak. 
• Diseinua. Modernoa, sinplea 
eta erakargarria; nabigazioa zail-
du dezaketen alferrikako ele-
mentu graikoetatik ihes egiten 
du. Orain, argitasun- eta garbi-
tasun-sentsazioa dago erabilera 
eraginkorragoa izateko. 

Getxoko web-orria berritzea beste 
urrats bat da erakundearen eta he-
rritarren arteko harremana hobe-
tzeko. Aldaketak getxotarren es-
kaerei erantzunez egin dira, gero 
eta digitalizatuago dagoen gizarte 
honetan informazioa eta kudeake-
ta-izapide jakin batzuk eskuratzea 
gero eta erosoagoa eta errazagoa 
izan dadin edonorentzat.

Villamonteko Kultur Etxea era-
berritzeko obren lehen fasea hasi 
da. Datozen hilabeteetan, 2021eko 
partaidetzazko aurrekontuen pro-
posamenen barruan onartutako 
proiektuaren lanak hartuko ditu 
zentroak, bertako instalazioak mo-
dernizatzeko. Lanek, besteak beste, 
klimatizazioa eta lokalaren argiz-
tapena hobetuko dituzte. Gainera, 
dauden espazioen banaketa erabil-
garriagoa planteatuko dute.
Horrela, erakusketa-aretoa lokala-
ren ezkerraldean kokatuko da, eta 
azalera handiagoa izango du, Torre-
neko erakustareto zaharraren an-
tzekoa; horretarako, lokalaren bule-
go-gune zaharren zati bat hartuko 
du. Bestalde, liburutegiak ere alda-
ketak izango ditu eta irakurketa eta 
ikasketa postuen banaketa optimi-
zatuko da. Azkenik, obren ondoren, 
lagapenetarako erabilera anitzeko 
gela berri bat egingo da Kultur 
Etxean, eta lokalak mota horretako 
sei espazio izango ditu guztira.

María Martín Gil,63kg-tik behera-
ko kategorian, eta Aitana Martín 
Gilek, -52kg-tan, Getxoko Judo Klu-
beko ordezkariek urrezko domina 
lortu zuten Espainiako Junior Txa-
pelketako Ipar Sektoreko fasean, 
Zaragozan, martxoaren 26an, eta 
horren ondorioz, apirilaren 9an, la-
runbatean, Madrilen jokatuko den 
Espainiako Txapelketaren amaie-
rako faserako sailkatu ziren.
Maria Zuriñe Tardio judoka gi-
puzkoarraren kontra aritu zen 

Proiektua joan den urteko partaidetzazko aurrekontuen barruan kokatzen da

Arriskutsuak izan daitezkeen 
txakur guztiak nahitaez 
esterilizatu behar izatea 

ezartzen du

inalean, eta Ipponez irabazi zuen 
borroka gogor baten ondoren. Na-
barmentzekoa da junior mailan 
egin duen lehen urtea dela, eta bi-
kain egokitu dela horretara.
Aitanak, berriz, Alejandra Perez 
Aragoiko judoka irabazi zuen, Ip-
ponez ere mendean hartuta, hiru 
minuturen buruan. Aitanarentzat 
oraindik kadete mailako bigarren 
urtea da, beraz, kategoria honetan 
beste lau urte geratzen zaizkio.
Zorte on estatuko txapelketan!

www.getxo.eus/es/medio-ambiente#5
www.getxo.eus/es/medio-ambiente#5
mailto:ingurumena%40getxo.eus?subject=
www.getxo.eus
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«Zirkotarrak», Getxoko gazteekin partekatutako 
sorkuntza artistikorako programa 

Zirkua gustuko duzu eta Zirkozaurrerekin batera sorkuntza 
artistikoko prozesu batean parte hartu nahi duzu? Getxon bizi 
bazara eta 16 eta 25 urte bitartean badituzu... hau da zure auke-
ra! Zirkotarrak programa martxan dugu eta bertan parte hartzera 
gonbidatzen zaitugu. Animatu!
Informazio gehiago: https://labur.eus/td36U

* Portugalete Uri Urena Komiki-Lehiaketa, Portugaleteko Udalak 
deituta, euskaraz edo gazteleraz. Sariak 100 eta 1.700€ artekoak 
dira. Lanak emateko epea: apirilak 30. Informazio gehiago: santacla-
ra@portugalete.org eta Oinarriak.

* Botín Fundazioaren arte pastikoko bekak B30 urtetik beherako 
artista plastikoentzat. Sorkuntza artistikoaren arloko prestakuntza, 
ikerketa edo proiektuak egiteko bekak dira. Iraupena: 9 hilabete. Zen-
batekoa: 23.000€. Epea: 2022/09/06. Informazio gehiago: 942 22 
60 72,  becas@fundacionbotin.org eta Oinarriak.

Hilak 8 eta 29, ostiralak: PROIEKTUA: IBILBIDE FEMINISTA (BELDUR BARIK)

Hilak 9, larunbata: IRTEERA: GUGGEHEIM MUSEOA

Hilak 13, asteazkena: JOLASA: MULTIKIROLA 

Hilak 16, larunbata: MASTERCHEF: TAKOAK

Hilak 19, asteartea: ESKULANA: ARROPA KOSTUMIZATU

Hilak 22, ostirala: TAILERRA: SEXU-ANIZTASUNA

Hilak 30, larunbata: TAILERRA: ZINEGOAK

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Apirila

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Apirila

Hilaren 29ra arte: TAILERRA: IBILBIDE FEMINISTA

Hilak 8, ostirala: EKINTZA: 4. URTEURRENA

Hilak 9, larunbata: TXAPELKETA:PIN-PON

Hilak 13, asteazkena: IRTEERA: ARKUAREKIN JAURTIKETA

Hilak 19, asteartea: SUKALDARITZA: RAMEN

Hilak 22, ostirala: TAILERRA: ZINEGOAK

Hilak 23, larunbata: IRTEERA: BILBAO BOATS

Hilak 27, asteazkena: EKINTZA: MASKARAK

Ostiralean, hilak 22, Romoko Gaztelekuan, eta larunbatean, 
hilak 30, Algortako Gaztelekuan, Elsa izeneko laburmetraia 
proiektatuko da. Zinegoak-Gaylesbotrans Nazioarteko Zinema 
eta Arte Eszenikoen Jaialdiaren Getxoko hedapenean barruan 
dago, Naizen elkartearekin lankidetzan, maiatzaren 6an, Getxo 
Elkartegian, Neska-mutilak tailerra emango duena.
Proiezioei dagokionez, ostiralean, hilak 22, Kimetz Renteria el-
karte horretako kideak parte hartuko du. Bere testigantza eman-
go du eta berarekin euskaraz hitz egin ahal izango da eta hilaren 
30ean, larunbatean, berriz ere mintzatuko da, gaztelaniaz, Bea 
Sever elkarteko bozeramailearekin batera. Saioak, jatorrizko ka-
talanezko bertsioan, euskarazko eta gaztelaniazko azpititulue-
kin, bi kasuetan 18:30ean izango dira.
 
Laburpena
Elsa 6 urteko neska bat da, bere adineko edonork bezala, zorion-
tsu eta aske bizi nahi duena. Badaki gehienak ez direla berdinak, 
baina adin txikikoa izan arren, gauzak argi ditu: badaki neska bat 
dela eta bere bizitzako erregina dela. Nork jar lezake zalantzan?.

Tailerra
Tailerra maiatzaren 6an, ostira-
la, 18:00etan, Getxo Elkartegian, 
Areetan, izango da. Naizen el-
karteko kideek emango dute eta 
horren izena Neska-mutilak da. 5 
eta 11 urte bitarteko haurrei zu-
zenduta dago, euskaraz izango 
da, eta beharrezkoa da Areetako 
Eskoletako Plazan dagoen Ludo-
tekan izena ematea. Ordutegia 
17:00etatik 20:00etara izango da, 
astelehenetik larunbatera (izena 
emateko azken eguna maiatza-
ren 3a izango da). Plaza muga-
tuak. Telefonoak: 94 466 03 55 eta 
688 81 28 86. Posta elektronikoa: 
obilbao@getxo.eus

leek lurraldeko kopan parte 
hartzeko aukera izango dute. 
Horrela, ekaineko goiz batean, 
lehenengo fasean identiika-
tutako emantzipazio-arazoei 
irtenbideak bilatuko dizkiete, 
hainbat proiektu garatuz.

3. fasea: bizi-esperientzia. Tal-
de irabazleak 10 eguneko bidaia 
egingo du, iraila eta abendua 
bitartean, Senegalera (Afrika) 
eta bertako gazte taldeekin 
gaitasun ezberdinak garatuko 
dituzte Africa Basque Challenge 
programaren bitartez.

Gaia
GOOGAZ ekimenaren edizio 
honek euskal kultura eta tra-
dizioei egiten die keinu. Dea-
bru jokoak euskal mitologian 
oinarrituta daude. Anbotoko 
Mariren elezaharrak dioenez, 
familia batek ezin zuen on-
dorengorik izan eta deabruak 
alaba bat izateko baimena 
eman zien. Baldintza bakarra 

jarri zien: alabak 20 urte be-
tetakoan, berarekin eramango 
zuela betiko. Hala ere, biko-
teak aurrera egitea eta alaba 
bat izatea erabaki zuen. Ma-
rik 20 urte bete baino lehen, 
kristalezko kaxa batean sartu 
zuten deabruarengandik ba-
besteko.  Hala ere, bere urtebe-
tetze egunean deabrua agertu 
zen, Mari kaxatik atera eta An-
botora eraman zuen betiko.

Googazek adierazi duenez, 
“gazteok gure familiaren babes-
pean gaude, kristalezko kutxa 
batean sartuta. Urrats bat eman 
arte, kutxatik irten, emantzipa-
tu eta geure bidea egiten hasiko 
gara”.
Hain zuzen ere, Gonzalo Ayo 
Gazteria Zerbitzuko zinegotzi 
arduradunak azaldu duenez, 
“ekimen honen bidez, getxotar 
gazteak emantzipatzeko eta hel-
duen munduan sartzeko urratsak 
ematen has daitezen eta errealitate 
berri horrekin ohitu daitezen nahi 
dugu, jarduera dibertigarri eta en-
tretenigarrien bidez. Gazteek bere-
gain hartzea, bakarrik hegan egitea 
eta berme guztiekin egitea susta-
tzen jarraitu behar dugu. Horre-
tarako, garrantzitsua da prozesu 
hori ahalik eta ondoen gauzatzen 
lagunduko duten baliabideak, eza-
gutzak eta tresnak ematea”.
Deabru Jokoetan jolasteko, 
gazteek taldeka sartu behar-
ko dute kaxa handi batean, 
non haurtzaroko jolas tradi-
zionalak aurkituko dituzten. 
Ekitaldiak irauten duen bitar-
tean, gainerako taldeen aurka 
lehiatuko dira. Ateratzeko gai 
izango zarete?

Googaz, Euskadiko millen-
nial inkonformistek sortutako 
mugimendua eta Euskadiko 
gazteak tokiko erronketan rol 
aktiboa izatera eta beren bizi-
tzaren jabe izatera animatzen 
dituena, Googaz- Deabru Jokoak 
18 eta 30 urte bitarteko gaz-
teei zuzendutako ekimenaren 
laugarren ediziorako deialdia 
egin du. Hiru laguneko tal-
deetan parte hartu ahal izango 
dute eta aurtengo erronka so-
ziala “emantzipazioa” izango 
da. Talde irabazleak 10 egune-
ko bidaia egingo du Senegale-
ra (Afrika) iraila eta abendua 
bitartean.
Lehiaketaren bigarren edi-
zioan GJH-Garapen Jasanga-
rriko Helburuak landu ziren 
Escape Room baten bidez, eta 
Getxoko taldea izan zen ira-
bazlea, Mexikoko IATA Boot-
camp kanpamenduan parte 
hartzeko aukera izan zuena. 
Aurtengo edizioak BBK Kuna-
ren babesa du: GJHen Etxea, 
Bizkaiko Foru Aldundia eta 
hainbat udal.

Faseak 
1. fasea: herrietako ekital-
diak. Maiatzaren 29ra arte 
hainbat hiri zeharkatuko dira, 
Deabruaren Jokoak ekimenare-
kin. Getxora maiatzaren 29an, 
igandea, iritsiko da, baina hiru 
laguneko taldeetan izena ema-
teko www.googaz.eus web 
orria erabil daiteke. Aurrerago, 
jolasak zer agertokitan egingo 
diren adieraziko da.

2. fasea: lurraldeetako kopak. 
Herri bakoitzeko talde irabaz-

Apirilaren 26ra arte irekita 
egongo da 2022ko Auzolan-
degietan izena emateko epea, 
aurten ere Eusko Jaurlaritzako 
Gazteria Zuzendaritzak anto-
latu dituen Gazte Boluntarioen 
Auzolandegiak.
Aurten 295 plaza eskainiko 
dira 12 auzolandegitan, eta in-
dartsu itzuliko dira nazioarte-
ko helmugetara.
Aurtengo nobedadeak hurren-
goak dira: adin-tartea handitu 
egin da (14-17 urte) Gorliz eta 
Arraia-Maeztu auzolandegie-
tan; boluntarioen auzolandegi 
bat egongo da Euroeskualdea-
ren esparruan (Nafarroako eta 
Akitania Berriko 14-17 urteko 
gazteekin) eta beste bat, Me-
norcan, dibertsitate funtziona-
la duten gazteentzako. 
Izena www.gazteaukera.euska-
di.eus webgunean eman behar 
da (auzolandegia maiatzaren 
2tik aurrera aukeratu ahal izan-
go da). Beharrezkoa da identi-
ikazio elektronikoko bitarteko 
bat aurre-izena emateko eta au-
zolandegiko hautaketa-prozesu 
osoa egiteko. BakQ txartela lor-
tzea gomendatzen da.
Informazio guztia, eguneratuta: 
https://www.gazteaukera.eus-
kadi.eus/auzolandegiak/inicio/

Bidaia Senegalera, “Googaz- Deabru Jokoak”en 
eskutik

Zabalik dago 2022ko Gazte Auzolandegietan aurrez 
izena emateko epea

“Elsa” laburmetraia Gaztelekuetan 
ZINEGOAKen eskutik

Apirilaren 26ra arte luzatuko da eta aurten hainbat berrikuntza izango 
ditu programak

https://labur.eus/td36U
mailto:santaclara%40portugalete.org?subject=
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