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/ Nabarmentzekoak
>  Getxoko kolektiboen inplikazioa “Arteen 

Sukaldea”-n (3. or.)

> Liburu Azoka Algortako Geltokia plazara itzuliko 
da (4. or.)

> Harrera ofiziala Bizkerre emakumeen futbol-
taldeari liga irabazi ondoren (5. or.)

Nazioarteko Dantza Eguna. Apirilaren 
30ean, larunbata, Areetako Geltokia 
plazan. 12:00etan, dantza-eskola irekia, 
eta 19:30ean, dantzaldia, bertoko dantza 
eskola eta profesionalen eskutik.

Zarzuela. Maiatzaren 1ean, igandea, 19:30ean, 
Muxikebarrin, “El caserío”, Zabalguneko 
abesbatzaren eskutik. 20€.

* Ron Carter eta 
Melissa Aldana ere 
arituko dira Getxo 

Jazzaldian 
(3. or.)

TAOko Aparkamendu Araupetuaren Zerbitzu berria ekainaren 
1ean indarrean sartzea aurreikusten da

Maiatzaren 2tik 31ra irekita egon-
go da egoiliarrek 2022ko Apar-
kamendu Araupetuaren Zerbi-
tzurako (TAO) aurretiko eskaria 
aurkezteko epea. Zerbitzua ekai-
naren 1ean abian jartzea aurrei-
kusten da Romoko (4. gunea) eta 
Santa Anako (3. gunea) ingurue-
tan, eta Algortako (1. gunea) eta 
Areetako (2. gunea) zenbait ka-
letara zabaltzea. 5. zona berrian 
(Ereaga eta Portu Zaharra) udan 
bakarrik izango da indarrean 
(ekainetik irailera).

Berritasun nagusi gisa, araudi 
berriarekin ez da aparkalekua-
ren bereizgarri fisikorik egongo 
(ibilgailuan jartzeko txartela), 
baimena birtuala izango baita eta 
ibilgailuaren matrikulari lotuta 
joango baita. Zerbitzuan alta ema-
teko baimena eskatu ahal izango 
da maiatzaren 2tik aurrera:

• Era telematikoan helbide ho-
nen bitartez: https://www.ge-
txo.eus/eu/tramites/ota/solici-
tudes-ota, denbora irabaziz eta 
ilarak ekidinez. 
• Telefonoz 94 466 00 77 zenba-
kian, astelehenetik ostiralera,  
08:00etatik 19:00etara.
• Eta aurrez aurre Herritarrak 
Artatzeko Bulegoetan, Aree-
ta-Romon (sarrera Ogoño ka-
leko 1etik) eta Algortan (Torre-
ne 3), astelehenetik ostiralera,   
08:30etik 18:30era.

Aurretiko eskaeretarako epea 
amaituta eta arautegi berria inda-
rrean jarri ondoren, alta berriak 
ohiko bidetik kudeatuko dira (au-
rrez aurre eta telefono bidez) eta 
era telematiko berria ere abian 
izango da. 

Bestalde, zerbitzuan alta emanda 

dauden eta jarraitu nahi duten 
pertsonek ez dute ezer egin behar 
izango. 

Baldintza nagusiak
TAO guneetan sartutako kale eta 
atarien zerrendako helbide batean 
erroldatuta dauden eta bizi diren 
pertsonek (zirkulazio-baimenaren 
helbidea erroldatze- eta bizileku-
helbide berbera izan behar dute) 
eta zerbitzuaren Ordenantzan 
ezarritako baldintzak betetzen di-
tuztenek eskatu ahal izango dute 
baimena. Oro har, ibilgailu-jabe 
bakoitzeko aparkatzeko baimen 

Maiatzaren 2tik 31ra bitartean aparkatzeko baimena lortzeko eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte egoiliarrek

bakarra emango da, eta gehienez 
bi bizileku bakoitzeko. Bigarren 
baimenaren kasuan, bigarren 
ibilgailua erabili behar du ezkon-
tideak edo izatezko bikotekideak 
edo lehen baimenaren titularraren 
semeak edo alabak, eta etxebizitza 
berean bizi behar du. Era berean, 
modu partikularrean erabiltzen 
duen ibilgailurako pertsona egoi-
liar batek ere eskuratu ahal izan-
go du, ibilgailua pertsona juridi-
ko batena izan arren. Nolanahi 
ere, baimena ematen den lekuan 
aparkatzeko baino ez da erabiliko, 
ordutegi-mugarik gabe. Dagokion 

aparkaleku-txartela lortu beharko 
da baimendutakoa ez den beste 
gune batera lekualdatzen bada, 
edo gorriz seinaleztatutako Las 
Mercedes eta Kresaltzuko “es-
pres-guneetan” aparkatzen bada. 
Bertan baimendutako gehiene-
ko denbora 2 ordukoa izango da, 
txandaketa eta merkataritza-jar-
duera errazteko.

Halaber, baimena lortu ahal izate-
ko ezinbesteko baldintza da Trak-
zio Mekanikoko Ibilgailuen gai-
neko Zergaren (TMIZ) ordainketa 
egunean izatea, indarrean dagoen 
araudiak eskatzen dituen ikuska-
pen teknikoak (IAT) gaindituta 
izatea, eskaera behar bezala bete-
ta eta eskatutako dokumentazioa 
aurkeztea eta tasa Udalak ezarri-
tako ordainketa-moduen bidez 
ordaintzea.
2022rako urteko kuota 50 eurokoa 
da ibilgailu bakoitzeko 1., 2., 3. eta 
4. eremuetarako; 5. guneko tarifa 
27,99 eurokoa da; eta baimena al-
datzeagatik (ibilgailua aldatzea-
gatik, bizilekua aldatzeagatik) 
4,70 euroko kuota kobratuko da. 
Alta edo baja kasuetan, zerga-
kuota hilabete naturalen arabera 
hainbanatuko da.

2022rako aparkatzeko baimena 
lortu ondoren, hurrengo urteetan 
automatikoki berrituko zaie baja 
jakinarazi ez duten eta Ordenan-
tzan aurreikusitako baldintzak be-
tetzen jarraitzen duten zerbitzua-
ren erabiltzaile guztiei. Jarraitzeko 
interesik ez badago, zerbitzuan 
baja emateko eredu normalizatua 
aurkeztu beharko da Herritarren 
Arretarako Bulegoren batean.

Informazio gehiago maiatzaren 
2tik aurrera: https://www.getxo.
eus/OTA

* Berritasuna
Ez da ibilgailuan jartzeko txartela. Baimena birtuala izango da eta ibilgailuaren 
matrikulari lotuta.

* Baimena eskatu ahal izango da maiatzaren 2tik aurrera:

 https://www.getxo.eus/es/tramites/ota/solicitudes-ota

 94 466 00 77, astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 19:00etara.

 Herritarrak Artatzeko Bulegoetan, Areeta-Romon (sarrera Ogoño kaleko 1etik) eta 
 Algortan (Torrene 3), astelehenetik ostiralera, 08:30etik 18:30era.

* 2022rako urteko kuota (hilabete naturaletan hainbanatuta):
 50 eurokoa/ibilgailua 1., 2., 3. eta 4. eremuetarako
 27,99 eurokoa/ibilgailua 5. eremurako
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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

APIRILAK 21 OSTEGUNA
Odola ematea. Areetako Geltokia 
plazan, goizez eta arratsaldez. 
37. Haur zinema jardunaldiak. 
“Ron da error”, 17:00etan, Muxike-
barrin. 7 urtetik aurrera. 2,50€.  
Ipuinaren ordua. Romo Kul-
tur Etxearen haur liburutegian, 
18:00etan, “Osaba otso”, Raúl de la 
Cruzekin. Euskaraz. 3 urtetik aurre-
ra. Sarrera dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Clara Roqueten “Liber-
tad”. 12 urtetik aurrera. 3,50€.
Literatura solasaldia. 19:45ean, 
Algortako Kasinoan, Toni Morriso-
nen “La noche de los niños”. 

APIRILAK 22 OSTIRALA
37. Haur zinema jardunaldiak. 
“Elfkinak”, 17:00etan, Muxikeba-
rrin. 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€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: Ama 
Lurraren Nazioarteko Eguna (6 ur-
tetik gora). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.ingu-
rumenaretoagetxo.eus

APIRILAK 23 LARUNBATA
Omenald-kontzertua. ARS VIVA 
(Bilbo) eta Irutasun Abesbatza (Al-
gorta), 18:45ean, Algortako Erre-
dentore eleizan, Josu Soldevillaren 
eta Gotzon Velez de Mendizabalen 
oroimenez, talde getxotarrak anto-
latuta.
"Kafe tertuliak". Saio birtualak 
(Zoom). 18:00-20:00. Izenematea: 
https://bit.ly/CafésConversato-
rios2022
Antolatzailea: Mujeres con Voz. 

APIRILAK 24 IGANDEA
Antzerkia. “Tartufo”, Focus taldea-
ren eskutik, 19:00etan, Muxikeba-
rrin. Sarrera: 24€.
Zinematxiki. “La estrella de los 
simios”, 12:00etan, Muxikebarrin. 
Euskaraz. Adin guztientzat. Sarrera: 
2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-12:00 
eta 12:00-13:30. Inguruko zuhai-
tzak ezagutzeko gimkana (6 urtetik 
gora). Beharrezkoa da aldez aurre-
tik izena ematea: www.ingurume-
naretoagetxo.eus 

APIRILAK 25 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Geltokia 
plazan, goizeko eta arratsaldeko 
ordutegian.
Eskuz esku. 2022-2023 ikasta-
roak. Erreserbak egiteko hasiera. 
Astelehenetan (17:00-19:00) eta as-
teartetik ostiralera (10:00-12:00 h.). 
Martikoena 16-1. Tel: 94 430 08 35 
http://eskuzeskugetxo.blogspot.com  

APIRILAK 27 ASTEAZKENA
Versadas, olerki kluba. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan,  Josefina 
de la Torre. Sarrera dohainik. 

APIRILAK 28 OSTEGUNA
Liburu Azoka. Algortako Geltokia 
plazan, % 10eko deskontuak eros-
keta guztietan eta familia osorako 
ekintzak. Bertoko egileren sinatze-
txandak. Goizez eta arratsaldez, 
igandean izan ezik (goizez). Maia-
tzaren 1era arte.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Naomi Kawaseren 
“Madres verdaderas”. 12 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

APIRILAK 29 OSTIRALA
Antzerkia. Arrigunagako barikuak. 
“Tribiz: Baserri Galdue”, Jon Ander 
Urrestiren eskutik, 21:00etan, Mu-
xikebarrin. Euskaraz. Sarrera: 5€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Julien 
Templeren “Crock of Gold: Bebien-
do con Shane MacGowan”. Azpi-
tituludun Jatorrizko Bertsioa. 16 
urtetik gorakoentzat. 3,50€.
Kontzertu solidarioa. “Bidesa-
ri”ren alde. 18:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan. “Blei-
bet” (Artziniega) eta “Andrés Isasi” 
(Getxo) abesbatzen emanaldia. Sa-
rrera: 5€.

APIRILAK 30 LARUNBATA
Kontzertua. “Talismán”, Marco 
Mezquidaren eskutik, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Sarrera: 12€.
Kontzertua. 18:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan. Mar-
kel Intxaurbe Onaindia (gitarra). 
Sarrera: gonbidapenarekin (txartel-
degian, egunean bertan). 
Kontzertua. 20:15ean, Trinita-
rioen elizan (San Martín kalea) 
“Coro Vetusta” (Oviedo) eta “Zo-
zoak abesbatza” (Getxo) taldeen 
emanaldia. 
Nazioarteko Dantza Eguna. Aree-
tako Geltokia plazan, 12:00etan, 
dantza-eskola irekia, eta 19:30ean, 
dantzaldia, bertoko dantza eskola 
eta profesionalen eskutik. Sarrera 
dohainik. Eguraldi txarrarekin, eki-
taldia bertan behera geratuko da.
Ipuin-kontaketa: Storytime. 
Algortako Geltokia plazan  (Libru-
ru azokaren karpan), 11:00etan, 
“Gina Ginger´s & Charlie Chives”, 
Kids&Us Getxo-Algortaren eskutik. 
2-10 urte. Ingelesez. Izen-ematea: 
getxo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es  
"Kafe tertuliak". Saio birtualak 
(Zoom). 18:00-20:00. Izenematea: 
https://bit.ly/CafésConversato-
rios2022
Antolatzailea: Mujeres con Voz. 
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30. 
Helduentzako tailerra: kontserba-
errezetak sagarrekin (Olatxuko 
Laboreak). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.ingu-
rumenaretoagetxo.eus  

MAIATZAK 1 IGANDEA
Zarzuela. “El caserío” (J.Guridi), 
Zabalguneko abesbatzaren esku-
tik, 19:30ean, Muxikebarrin. Sarre-
ra: 20€.
Zinematxiki. “Ainbo, Amazoniako 
gerraria”, 12:00etan, Muxikeba-
rrin. 7 urte gorakoentzat. Euskaraz. 
Sarrera: 2,50€.
Mendi-irteera. 4. Etapa GR-85 
Zentzuen ibilbidea. Quintanilla-
Frías. Mendi-ibilia. Antolatzailea: 
Etorkizuna Mendi Taldea. Inskrip-
zioak irteeraren aurreko asteazke-
neko 24:00ak arte: etorkizunamt@
gmail.com eta tel.: 606 637 128.

GLLak eskatzeko epea zabalik azaroaren 
11ra arte

Ke-detektagailuak jartzeko 
beste fase bat abian

GLL, Gizarte Larrialdieta-
rako Laguntzak eskatzeko 
epea datorren azaroaren 
11ra arte egongo da zabalik, 
Tokiko Gobernu batzarrak 
2022an banaketa arautu-
ko duten irizpideak onartu 
ondoren. Laguntza horiek 
gastu arrunt eta ezohikoei 
aurre egiteko baliabide 
nahikorik ez duten pertso-
nentzat dira, gizarte bazter-
keriako egoerak prebenitze-
ko, ekiditeko edo arintzeko. 
Eusko Jaurlaritzaren esku-
duntza dira laguntza horiek 
eta aurten Getxo udalerri-
rako 1.022.506€ zuzenduko 
ditu. Urtero bezala, Udalak, 
beharrezkoa izatekotan, 
gainontzeko dirua ipiniko 
du eskaera guztiei erantzu-
na eman ahal izateko.  Udal 
Gizarte Zerbitzuek lagun-
tzak bideratu, gestionatu eta 
ordaintzeko ardura dute. 

Udalak adinekoen etxeetan 
suteak prebenitzeko zerbi-
tzuaren beste fase bat eslei-
tu du bi urterako, gehienez 
86.000 eurokoa. Helburua 
da 1940an jaiotako pertso-
nen etxeetan sute-detekta-
gailuak jartzen jarraitzea, 
eta, aldi berean, egindako 
instalazioak berrikustea. 
Doan jartzen dira,  etxean 
obra egin gabe, eta alarma-
funtzioa beteko du suteren 
bat gertatzen bada edo kea 
pilatzen bada. Gainera, etxe-
bizitzaren krokis bat egingo 
da, beharrezkoa izatekoan 
ebakuazioa egiten laguntze-
ko eta bisitatutako pertso-

Urte honetarako Eusko 
Jaurlaritzak onartutako 
berrikuntzen artean, % 10 
handitu da alokairu-gas-
tuengatiko gehieneko muga 
egoera batzuetan. Gainera, 
energia-gastuengatik eman 
beharreko gehienekoa (es-
parru horretan gertatu da 
igoerarik handiena) 900 eu-

naren egoera pertsonalari 
eta egunerokoari buruzko 
galdetegi labur bat ere (bo-
luntarioa). 
Udalak eskutitz bat bidal-
tzen die bisitatu beharrekoei 
zerbitzuaren eta funtziona-
menduaren berri emateko. 
Ondoren, pertsonek telefo-
no deia jasoko dute hitzor-
dua adosteko. Deia zein bi-
sita ondo identifikatutako 
teknikariek egingo dute. 
2010etik 2.170 detektagailu 
ipini dira 1.759 pisutan, ba-
bespeko aparkamenduetan 
eta Eduardo Coste eta Or-
maza kaleetako udal etxebi-
zitzetan barne.

Amelia Azcunaga Pascual eta Mª Josefina Zugasti Rochapo 
(ahaidetasunak elkartuak) Getxoko auzokideek jaso zuten duela 
egun batzuk Algortan Amaia Agirre alkatearen eta Carmen Díaz, 
Gizarte Kohesioko zinegotziaren bisita, mendeurrenagatik. Biak 
Bilbon jaioak, Josefina Pascualek bizitzaren erdia eman du Ge-
txon eta Amelia Azcunagak azken 20 urte. Lehenak bi seme ditu 
eta bigarrenak lau alaba, eta agintarien eskuetatik jaso zituzten 
Aixerrotaren eskultura eta lore sorta bana.  

Bisita ehun urteko bi emakumeri

rotatik 1.500 eurotara igo 
da, ia % 70 gehiago, etxe 
asko jasaten ari diren po-
brezia energetikoa arintzen 
laguntzeko. Carmen Díaz, 
Gizarte Kohesioko zinego-
tziak nabarmendu du “egun-
go inflazio-egoera, bizitzen ari 
garen krisiak kateatuta, eragin 
handia izaten ari da getxo-
tarren oinarrizko zerbitzuen 
kostuetan, eta, horregatik, gi-
zarte-prestazioak handitzea-
ren garrantzia, horietako asko 
pertsona ahulenen oinarrizko 
premiak asetzera baitatoz”. 
Diazek gehitu du “Udaletik 
gure bizilagunen egoerarekin 
sentiberak gara, eta gizarte 
izaerako laguntza eta diru-la-
guntza politika baten aldeko 
apustua egiten jarraitu nahi 
dugu, ekonomia zigortuenei la-
guntzeko”.

GLLak ohiko bizilekua 
edo etxebizitza erabiltzeko 
eta mantentzeko gastuak 
ordaintzeko zuzentzen 
dira, ondoko hauek bar-
ne: alokairua, kredituaren 
amortizazioa eta interesak, 
etxe-asegurua, EIT-Eraiki-
nen Ikuskaritza Teknikoa, 
etxearen konponketa eta 
egokitzapena, eta energia, 
ura, zaborra eta estolderia, 
OHZ, galdarak mantentzea, 
oinarrizko ekipamendua, 
oinarrizko beharrizanak 
(elikadura, janzkera, hezi-
keta eta Osakidetzak estali 
gabeko osasun-arreta) eta 
zorpetzea. 

Eskaerak eta justifikazioak
Gizarte Larrialdietarako 
Laguntzak eskatzeko beha-
rrezkoa da aurretiko zita 
telefonoz eskatzea (dago-
kion bulegora), ondoren 
tramiteak egitera aurrez 
aurre joateko. Aurretiko hi-
tzordua telefonoz eskatzeko 
zenbakiak dira 944660153 
Romo-Areetako Oinarriz-
ko Gizarte Zerbitzurako, 
944660101 Algorta-Neguri-
rako, eta 944660130 Getxo-
Andra Marirako. 

Eskatzaileek aurreko ur-
teotan jasotako GLLen 
justifikazioak egunean 
eduki beharko dituzte eta 
emandako laguntzak jus-
tifikatu beharko dira gas-
tuak egiaztatzen dituzten 
agiriak aurkeztuz. Justifi-
kazioak aurkezteko epea 
2023ko urtarrilaren 31an 
amaituko da. 

Gehieneko muga handitu da alokairu- eta energia-gastuengatik
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Getxo Jazzaldia ekainaren 29tik 
uztailaren 3ra ospatuko den 45. 
edizioko ordainezko kontzertueta-
ko artisten zerrenda osatu du. Ron 
Carter kontrabaxu-jotzaile ospetsu 
estatubatuarra eta Melissa Aldana 
saxofonista txiletarra  egitarauan 
sartu dira, iragarritako Cyrille 
Aimée, Fred Hersch, Gonzalo Ru-
balcaba eta Aymée Nuviolarekin. 

Sei hamarkada baino gehiagoko 
ibilbide luzearekin, Ron Carter 
jazz-eszenako baxu-jotzaile bikai-
nenetako bat da, eta bere ibilbidea 
kolaborazio bikain eta emankorrez 
betea dago jazzaren maisu ugarire-
kin: Bill Evans, Cannonball Adder-
ley, Randy Weston edo Jaki Byard 
konpositorearekin. Arrakasta Miles 
Davisen boskote bikainean (1963-
68) sartzean etorri zitzaion, Herbie 
Hancock pianistarekin eta Tony 
Williams bateria-jotzailearekin ba-
tera atal erritmikoa osatuz, jazzaren 
historiara igaro den talde batean.

Maiatzaren 12an eta 13an Mu-
xikebarrin eta bere inguruetan 
Artekale (Euskal Herriko Kaleko 
Arteen Elkartea) elkarteak Getxo-
ko Kultur Etxearen laguntzarekin 
antolatzen dituen kaleko arteei 
buruzko jardunaldiak izango dira 
lehen aldiz. Hitzaldiak eta topa-
guneak izango dira profesiona-
lentzat, baita aire zabaleko ikus-
kizunen proposamen bat ere, non 
baterako sorkuntzaren eta talde 
getxotarren inplikazioaren aldeko 
apustua egin den.
Hitzaldi eta mahai-inguruetan 
gai hauek jorratuko dira, besteak 
beste: Publikoaren garapena edo Eus-
karazko kultura eta publikoak. Kul-
tur sektoreko pertsona ospetsuak 
izango dituzte, hala nola Lisa 
Baxter (Londresko Royal Society 
or Arts). Parte hartu nahi dutenek 
www.artekale.org  webgunean 
eman dezakete izena.

Hilaren 13an, arratsaldean, hiru 
kale-ikuskizun eskainiko dira, eta 
horietako bi 12.000 euroko Getxo-
ko Kultur Etxearen deialdi baten 

Ron Carter eta Melissa Aldana 
ere arituko dira Getxo Jazzaldian 

Getxoko kolektiboen inplikazioa 
“Arteen Sukaldea”-n

Bertso bazkaria 
eta jarduerak 
familientzat

Kontzertu 
sakroa Areetan 
Bidesariren alde

Pepe Viyuela aktore ospetsuak Tartufo Molièreren pertsonaia antzeztuko du 
datorren igandean, apirilak 24, Muxikebarrin. Duela egun batzuk, idazle ber-
beraren El avaro ikusi ahal izan zen eta oraingoan frantziar egile, poeta eta 
aktoreak balore indartsuak izatearen itxurak egiten dituzten hipokritak kri-
tikatzen ditu. Orgon burgesa Tartuforen eraginpean erori da, fededun faltsu 
bat, bere ondasun guztiekin geratu eta bere ongilearen alabarekin ezkondu 
nahi duena, eta, aldi berean, horren bigarren emaztea limurtu nahi duena. 
Lortuko al du? Antzezpena 19:00etan hasiko da eta sarreraren prezioa 24 
eurokoa izango da. 

Pepe Viyuelak “Tartufo”ri emango dio bizitza

Beste une garrantzitsu bat izan zen 
VSOP taldea, Freddie Hubbard, 
Wayne Shorter, Herbie Hancock 
eta Tony Williamsekin bat egin 
zuela. Getxoko Jazzaldian uztai-
laren 2an arituko da, Rene Rosnes 
(pianoa), Jimmy Greene (saxoa) eta 
Payton Crossleyrekin (bateria).

Bestalde, Melissa Aldana Hego 
Amerikako jazzean sortu den etor-
kizun handiko artista nabarmene-
tariko bat da. Jazz artista handien 
artean hazi zen, esaterako, Marcos 
Aldana bere aita, Joe Lovano edo 
Greg Osbyrekin. 2013an, Thelonius 
Monk Nazioarteko Lehiaketa ira-
bazi zuen lehen artista hegoameri-
karra izan zen, eta 2020an Grammy 
sarietarako izendatu zuten, Jazz 
Solo inprobisatu onenaren atalean, 
Visions (2019) diskoaren barruko El-
sewhere lanaren interpretazioaga-
tik, horrekin arrakasta handia lor-
tuz. Getxon, Melissa Aldana (saxo 
tenorea) laukote formatuan arituko 
da ekainaren 29an, Lage Lund (gi-
tarra), Pablo Menares (baxua) eta 
Kush Abadeyrekin (bateria).

bidez aukeratu dira. Deialdi horre-
tan, hainbat kolektiborekin batera 
baterako sorkuntzaren alde egiten 
da, eta publiko gazteak kulturara 
hurbiltzearen alde, espazio irekie-
tan. Lehenengoak, Zirkozaurre 
konpainiaren Zirkotarrak izene-
koak, publiko gaztearengana hur-
bildu nahi du, zerotik abiatutako 
ikuskizun bat sortzen den bezala. 
Horretarako, 16 eta 25 urte bitarte-
ko getxotarren adin-taldeekin lan 
egiten dute. Proiektu honetan par-
te hartzeko izen-ematea zabalik 
dago oraindik www.zirkozaurre.
com webgunean.

Bigarren lana, Gora bihotzak izene-
koa, La Pez konpainiaren muntaia 
bat da. La Pez Gaude dibertsitate el-
karteko kideekin elkarlanean egin 
da. Konpainiaren esanetan, horre-
lako proiektuek erraztu egiten dute 
komunitatearen kulturarako sarbi-
dea, eta oso positibotzat baloratzen 
dute elkarte horretako kideen par-
te-hartzea eta inplikazioa. Ikuski-
zunen programa osatzeko, besteak 
beste, Eden ikusi ahal izango da. 
Obra hau Arriera konpainiaren di-
ziplina anitzeko sorkuntza, dantza, 
musika eta objektuen antzerkia ba-
tzen dituen lana da.

Bertso bazkari bat antolatu du AL-
BEk apirilaren 30erako, larunbata, 
Saioa Alkaiza eta Amets Arzallus 
bertsolariekin. Ekitaldia Algortako 
Patxeko Etxea tabernan izango da, 
14:30etik aurrera. Prezioa 20 eurokoa 
izango da eta izenematea 605704385 
zenbakiaren eta  albegetxo@gmail.
com helbidearen bidez egin daiteke. 
Bestalde, euskara familietan susta-
tzen duen SENDI proiektuak (Uda-
lak eta Egizuk bultzatuta) martxan 
jarri dituen udaberriko jardueren 
artean, apirilaren 29tik ekainaren 
18ra tailerrak izango dira, eta jolasak 
eta gimkanak antolatzen dituen Par-
kean olgetan maiatzaren 13an, 20an 
eta 27an, Malakate eta Iturgitxi par-
keetan, eta Santa Eugenia plazan, 
hurrenez hurren. Ekainaren 19an, 
mendi-irteera bat eta bisita Bird 
Center-era egingo da. Informazioa 
eta inskripzioak: sendi@egizu.eus / 
622433085.

Bidesariren aldeko musika sakro-
ko kontzertua eskainiko dute Blei-
bet (Artziniega) eta Andrés Isasi 
(Getxo) abesbatzek Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, dato-
rren ostiralean, hilak 29, 18:30ean. 
Patricia Sesa (sopranoa) eta Go-
tzon Jauregi (baritonoa) izango 
dituzte lagun bakarlari gisa, baita 
pianoan Mª Eugenia Martínez ere, 
Imanol Ormazaren zuzendaritza-
pean, eta Gabriel Faureren obrak 
interpretatuko dituzte.
Sarreraren prezioa 5 eurokoa 
izango da eta egunean bertan 
leihatilan erosi ahal izango dira 
16:30etatik aurrera.

Ezkerretik eskumara: Marta Álvarez (Artekale), Iñigo Iraultza (La Pez), Amaia Agirre (Alkatea) eta 
Leire García (Zirkozaurre)

Melissa Aldana Ron Carter

www.artekale.org
www.zirkozaurre.com
www.zirkozaurre.com
mailto:albegetxo%40gmail.com?subject=
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Apirilaren 28tik maiatzaren 1era 
Algortako Geltokia plazan Liburu 
Azokaren edizio berri bat egingo 
da, San Nikolas, Villamonte eta 
Romoko udal liburutegien eta 
udalerriko bost liburu-dendaren 
partaidetzarekin (Elkar, Flappers, 
Nadal, Neguri eta Troa).
Egunero irakurtzeko eremuez, Zure 
arrazoiak irakurtzeko txokoaz eta Li-
buru maitatuaren bilaren tailerraz go-
zatu ahal izango da. Zurezko joko 
erraldoiak eta liburuak maileguan 
erosten edo eramaten dituztenen 
arteko zozketa ere izango dira.
Aurreikusitako jardueren artean, 
ostegunean, hilak 28, 23garren 
Jendaurreko Irakurketa Etenga-
bea egingo da, Getxoko ikasleen 
eskutik; txapa ekologikoen taile-
rra, kamishibai (Japonian oso eza-
guna den ipuinen irakurketa) eta 
Pictionari ere egongo dira. Ostira-
lean Historia-zopa eta orri-marka-

Liburu Azoka Algortako Geltokia plazara itzuliko da

Getxo Enpresak tokiko negozioak proiektu berriekin berreskuratzen lagun-
duko du. Pandemia gorabehera, 2021ean alta eman zitzaien 40 negozio be-
rriri kolektiboan, ia 300 bazkide izatera iritsi arte; 1.564 negoziok erabili 
zituzten beren jarduerak eta zerbitzuak, eta 17.313 erabiltzaile berri izan 
zituen bere webguneak. Aurreikusitako ekimen berrien artean, sare soziale-
tan negozioak sustatzeko mikro bideoak egiteko prestakuntza-proiektu bat 
nabarmentzen da eta tokiko negozio txikiak aitortzeko beste proiektu bat. 
Beste ekintza tradizional batzuk ere bultzatuko dira, hala nola Getxo Moda, 
Getxo Bono, Erakusketa Lehiaketa, Gertu app edo GetxoEnpresaFreeWifi, 
besteak beste.

Apirilean Punta Begoñako Galerietara bisitak berriro martxan jartzeak 
harrera ezin hobea izan du, eta dagoeneko zabalik dago maiatzeko bisi-
tak erreserbatzeko epea. Abendura arte luzatuko diren arren, apirilean eta 
maiatzean ibilbidearen amaieran egongelako tximiniaren gainean bideo 
mapping bat proiektatuko da, kokagunearen eraldaketa eta historia ikuste-
ko esperientzia sentsorial bat. Erreserbak, 2 euroko prezioan,  www.punta-
begonagetxo.eus webgunearen bidez egin behar dira.

Yoga irakaslea eta idazlea den Manu Oliverren Algortan aurkeztu berri du 
Intimando con la vida. Oraingo uneko esperientziari deitzen dion horretan 
zentratutako lana da. “Irekitzen naizenean uneak eskaintzen didan poten-
tzial guztia aurkitzeko”.  Oliverrek dio “bizitzarekin bat egitea gertatzen 
den guztiari eta sentitzen dudan guztiari bihotza irekitzea da, bai pozez 
dakiena, bai neutroa dena eta baita min ematen duena ere. Gozamenera 
irekitzea, harrapatu nahi izan gabe; gertatzen den guztiaren bizi-pultsuan 
begiratzea eta gozatzea; nire baitan koraza den horretan hausten uzten 
eta neure burua arriskuan jartzen; nire beldurrei begietara begiratu eta 
barneratu; horrela biluztu nire bakardadean eta bertan aurkitu”.

Euskadiko itsas bidaien denboraldia joan den astean hasi zen, Getxoko Bil-
boko Portuko Olatua terminalera Sky Princess eta Britannia ikusgarriak iri-
tsi zirenean. Apiriletik abendura arte, 25 konpainiatako 70 itsasontziri baino 
gehiagori ongietorria ematea aurreikusi da, 111 eta 348 metro arteko luze-
rarekin. Hala ere, aurreikuspen horiek aldatu egin daitezke, hala gertatzen 
baita beti itsas bidaien sektorean eta aurten, bereziki, dauden ziurgabeta-
sun ekonomiko eta sanitarioekin.

Getxo Enpresaren proiektu berriak

Bisitak Punta Begoñara bideo mapping-arekin

Manu Oliverrek “Intimando con la vida” aurkeztu du

Gurutzaldi-denboraldia hasi da jada

Apirilaren 28tik maiatzaren 1era 

tzaileak izeneko tailerrak egongo 
dira eta zumba musikala; larun-
batean (eta igandean) Literatura 
ibilbidea Ramiro Pinillaren Ge-
txon zehar, Gustavo Iduriagaren 
eskutik (gazteleraz) eta ipuin kon-

talariak ingelesez, eta igandean, 
11:00etatik 12:00ak bitartean, to-
paketa azokan egongo diren idaz-
leekin , besteak beste, Juan Carlos 
Pérez, Amaya Alonso, Koldo Ana-
sagasti, Maria Luisa García Fran-

co edo Silvia Elorriagarekin.
Azoka ostegunetik larunbatera 
bisitatu ahal izango da goizez eta 
arratsaldez. Igandean goizez baka-
rrik. Informazio gehiago sare sozia-
letan: www.getxo.eus/liburutegiak

www.puntabegonagetxo.eus
www.puntabegonagetxo.eus
www.getxo.eus/liburutegiak


Zabalik dago Getxo Kirolak-eko udako kirol ikastaroetan 
izena emateko epea

Harrera ofiziala Bizkerre emakumeen futbol-taldeari liga irabazi ondoren

Kalistenia eta cross training egiteko parke berria Aixerrotan

Getxo Kirolak-ek 1.300 plaza eskain-
tzen ditu Fadura eta Gobela kirolde-
gietan uztailean eta abuztuan an-
tolatuko diren udako ikastaroetan. 
Programazioa haurrengana eta gaz-
teengana zuzendutako jardueretan 
oinarritzen da, baina halaber pertso-
na helduentzako padel modalitatea 
barne hartu da. Izena emateko de-
rrigorrezkoa da harpideduna izatea.
Eskaintzaren baitan, nabarmentze-
koak dira haurren aisialdiko eta 
askotariko kirolen 4 orduko ikasta-
roak,4 eta 14 urte arteko neska-mu-
tikoentzat astelehenetik ostiralera 
goizez, zeinetan zaintza zerbitzu 
bat emango den jarduera ordute-
giarekiko ordu erdi lehenago eta 
ondoren, egunero ingelesa ikasteko 
aukera izanik ordu betez. Gainera, 
Grand Slam-eko ikastaroak eman-
go dira, zeinetan praktikatzen di-
ren tenisa, padela eta uretako 
jarduerak, 8 eta 16 urte arteko adin-
gabeentzat; eta igeriketa klaseak 
Getxo Igeriketa klubaren eskutik, 
4 eta 17 urte arteko adingabeentzat.

Grand Slam eta igeriketa jardue-
ren kasuan, izena zuzenean eman 

Getxoko alkate Amaia Agirrek eta 
udal-ordezkaritza duten alderdi 
politikoetako bozeramaileen tal-
deak Bizkerre Futbol Taldea hartu 
zuten, joan den astean, Liga Na-
zionaleko haien taldean lortutako 
garaipenarengatik. Gainera, horri 
esker, emakumeen futboleko Biga-
rren Dibisiora igotzea lortu dute.
Modu horretan, lorpen bikoitz ho-
rrengatik zoriontzearekin batera, 
Agirrek adierazi zuenez, “gure herria-
rentzat ohore bat da Bizkerre bezalako 
klub bat izatea, erreferentea emakumez-
koen futbolean eta erreferentea baita ere 
kirol zein kudeaketa maila egindako lan 
onarengatik”.  Halaber, Agirrek hone-
la gogorarazi zuen: “Ospakizun ho-
netan ezin dugu alde batera utzi lorpen 
hauek emakumezkoen futbolaren tes-
tuinguruan gertatzeak duen garrantzia. 
Kirol-arloko lorpen bat ospatzen dugu, 
baina askoz gehiago ere bai: zuen eta Biz-
kerre Futbol Taldearen ibilbidea klub gisa, 
4 talde maskulino eta 15 talde femenino-
rekin non 200 emakume baino gehiagok 
jokatzen duten, udalerri gisa harro ego-
teaz gain, gizonen eta emakumeen arteko 
benetako berdintasuna lortzeko aurrera 
egiteko aukera ematen digute. Behin bai-
no gehiagotan gogoratu dugu kirolak gi-
zartean aurrera egiteko tresna gisa duen 
ahalmena. Ildo horretan, gaurko lorpenak 
urte askotako lanaren emaitza dira, eta 
zuek arrakala ireki zenuten gazteentzat 
erreferente izatearren”. 
Taldearen ordezkaria Aintzane 
Ganboa kapitainak eskerrak eman 

Programazioak 1.300 plaza eskaintzen ditu eta aurretiaz izena emateko epemuga maiatzaren 6an beteko da

zizkion udalari emandako babe-
sagatik, eta azaldu zuenez, “den-
boraldiaren hasieran ez genuen espero 
azkenean lortu dugun lorpen hau lor-
tzea, baina klubeko estamentu guztien 
ahaleginari esker gorenera iritsi gara. 
Espero dut egindako ahalegin horrek, 
Udalarena barne, balio izatea udale-
rrian emakumezkoen kirolari ikusgarri-
tasun handiagoa emateko, ezin baitugu 
ahaztu hainbat diziplinatan talde eta 
indibidualtasun handiak daudela”.  
Hurrengo denboraldian, emaku-
mezkoen Bizkerre taldea Bigarren 
Mailako Iparraldeko taldean sar-
tuko da, eta Real Madrid B, Osa-
suna B eta Atlético Baleares beza-
lako taldeen aurka jokatuko du, 
besteak beste.

Udalak aire libreko kirol entrena-
mendurako parke berri bat inau-
guratu du Aixerrotako errotaren 
ingurunean. Ekipamenduak ia 
48.000 euroko inbertsioa ekarri du 
eta entrenamendurako bi gune jarri 
ditu eskura: bat kalistenia eta bes-
tea cross training praktikatzeko. 
Kalistenia parke berria Galean be-
rriki inauguratutako haiekin eta 
Ereagan dagoenarekin uztartu da. 
Gainera, entrenamendu bio osa-
sungarriko guneak daude (adina-
koentzat, batez ere) Ereagako kaian, 
Aixerrotan, eta Gernika, Aldapa eta 
Txabarri Zuazo parkeetan.

beharko da Getxo Igeriketa klube-
ko www.getxoiw.com  webgunean. 
Gainerako ikastaroetarako, aurre-
inskripzioak maiatzaren 6ra arte 
egin ahal izango dira Fadura eta Go-
belako jendaurreko arretarako bule-
goetan edo Getxo Kirolak-en web-
gunean: www.getxokirolak.getxo.
eus online izapidearen harira, NAN 
elektronikoa edo sarbide pasahitza 
pertsonal bat erabiliko dira eta azken 
hau polikiroldegietako bulegoetan 

eskatu beharko da asteko edozein 
egunetan 8:00etatik 21:30era. Online 
sarbide pasahitzak ahalbidetzen du 
ez bakarrik instalazioak erreserba-
tzea, baita deialdietako edozeinetan 
–udako ikastaroak eta denboraldiko 
ikastaroak– altak eta bajak kudea-
tzea ere. Plazen zozketa maiatzaren 
11n emango da argitara.

Klubek antolatutako eskaintza
Getxo Kirolak-eko eskaintzaz ha-

ratago, klub getxotarrek halaber 
kirol ikastaroak eta campusak an-
tolatzen dituzte udan zehar hona-
ko modalitatetan: atletismoa, kirol 
egokitua eta inklusiboa, errugbia, 
eskubaloia, futbola, gimnasia errit-
mikoa, psikomotrizitatea eta gim-
nasia, igeriketa, irristaketa, asko-
tariko kirolak, saskibaloia, tenisa, 
txirrindularitza, arraunketa, bela, 
kayak, paddle surf eta surf. Horie-
tan izena emateko ez da derrigo-
rrezkoa izango Getxo Kirolak-eko 
harpidetza karnetarekin kontatzea, 
baina haren jabe direnek % 7ko 
deskontu bat lortuko dute.  

Nabarmentzekoa da, azkenik, uda 
honetarako kirol udal eskaintzak 
halaber Gimnasia itsasertzean doa-
ko programa barne hartzen duela 
60 urtetik gorako pertsonentzat. 
Klase hauek egunero emango dira 
ordu betez, 10:00etatik 11:00etara, 
udalerriko hondartzetatik hurbil 
dauden kirol parke ezberdinetan.  

Informazio-liburuxka: Fadurako 
eta Gobelako bulegoetan eta aipa-
tutako webgunean.

www.getxoiw.com
www.getxokirolak.getxo.eus
www.getxokirolak.getxo.eus


Udal talde politikoen iritzia
GETXO, BERRIKUNTZA ETA PUNTAKO PROFESIONALAK

Maiatzaren 8an, Nagusien Etxea de-
fendatzeko taldeek herri-kontsulta 
bat antolatuko dute, Getxoko onda-
rearen parte den funtsezko eraikin 
honen eraispena dela-eta: 35 urte 
baino gehiago daramatza Romoko 
adinekoei zerbitzua ematen, eta uda-
lak eraitsi egin nahi du, horren ordez 
belaunaldi arteko zentro berria jar-
tzeko; hori guztia, herritarren beha-
rrizanak eta auzoko memoria histo-

rikoa alde batera utzita. Beste behin, 
eraispenaren aurkako borrokan 
dabiltzanenganako babesa eta begi-
runea adierazi nahi dugu: erakusten 
ari diren nekaezintasunagatik, erre-
sistentziagatik eta antolakuntzarako 
nahiz mobilizaziorako gaitasunaga-
tik. Maiatzaren 8an, bozkatzera ani-
matzen zaituztegu. ¡No al derribo! 
Eraisketari ez! 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Alderdi sozialistak erabateko garran-
tzia izan du etorkizuneko Euskal 
Hezkuntza Legearen onespenean. Ez 
gara "XXI. mendeko hezkuntzarako 
oinarriak" izeneko dokumentuaren 
lehenengo zirriborroarekin konfor-
matzen; hartara, lanean aritu gara 
PSE-EE taldeak funtsezkotzat jotzen 
dituen ekarpenak txertatzeko: eskola 
publikoaren aldeko apustua egitea, 
hezkuntza-eskubidea eta ikasle guz-
tien aukera-berdintasuna bermatze 
aldera; eskola-bereizketaren aurka 
borrokatzea eta hezkuntza-ekitatea 
lortzeko bidean aurrera egitea, ber-
dintasun-baldintzetan oinarritutako 

kalitatezko hezkuntzarako sarbidea 
bermatuz; eleaniztasuna bultzatzea; 
eta Hezkuntza Saileko plan estrategi-
koa onestea, besteak beste sistemaren 
hezkuntza-bikaintasunerako bidea 
markatzeko helburuarekin. 
Eusko Legebiltzarraren apirilaren 7ko 
osoko bilkuran onetsitako testu ko-
muna da, zeinari indar politiko guz-
tiek (PSE-EE, EH Bildu, PNV eta Elka-
rrekin Podemos) aldeko botoa eman 
baitiote, PP+C`s eta Vox taldeek izan 
ezik. Alderdi sozialistako kideok uste 
dugu gure seme-alaben hezkuntza 
etengabeko bilakaeran egon behar 
dela, gure gizartea bezala.

EH Bildutik eskaera egin diogu Udal 
Gobernuari (EAJ-PSE) Salsiduko au-
zokideei informazioa eman diezaiela 
eskatuz. HAPOren aurrerapenean 
Salsidu inguruan aurreikusten diren 
hirigintza-planeamenduek kezka 
handia sortu dute bertako auzoki-
deengan. Oraindik txosten horien 
dokumentazioa publikoa ez den 
arren, jakina da beste alderdi politi-
ko batek informazioa filtratu duela 
eta hedabide batek kaleratu duela.

Salsiduko auzokideek informazio 
hori jaso dute eta euren kezka adie-
razi dute, bertako planeamenduek 
euren etxebizitzetan eragin zuzena 
izan dezaketelako. Getxoko Udal 
Gobernua ez da harremanetan jarri 
Salsiduko auzokideekin HAPOren 
aurrerapen hau lantzerako orduan, 

eta, beraz, auzokideek jaso duten in-
formazio bakarra momentuz filtra-
zio horren bitartez izan da.

HAPOren onarpen prozedurak hu-
rrengo hilabeteetan aurrera doan 
arren, Salsiduko auzokideek infor-
mazioa jaso behar dute lehenbai-
lehen, bertan aurreikusten diren 
plangintzek eragin zuzena izan de-
zaketelako euren etxebizitzetan (esa-
te baterako, euren eraikinetan inber-
tsioak egitea erabakitzen ari diren 
auzokideen kasuan). Udal Gober-
nuak aldez aurretik egin behar zuen 
ariketa hau: HAPO lantzeko auzo-
bilerak antolatu, auzokideen ekarpe-
nak jaso, eurekin batera aurrerapen-
txostena osatu. Baina hori ez du egin, 
eta orain kezka eta ezjakintasuna da 
nagusi.

SALSIDUKO AUZOKIDEEK 
INFORMAZIOA BEHAR DUTE!TXAKURRENTZAKO HONDARTZAK

ERAISPENAREN AURKA, 
ERRESISTENTZIA KOLEKTIBOA

HEZKUNTZA-ARLOAN AURRERA EGITEN 
JARRAITZEKO HITZARMEN KOMUNA

Maiatzaren 1etik aurrera, gure txaku-
rrak ezingo dira hondartzetan sartu. 
Hala, orain aske ibil daitezkeen bost 
guneetatik hiru baino ez dira geratu-
ko. Gaur egun, 3.600 getxoztar baino 
gehiagok txakurrak dituzte, eta beren 
maskotek aske korrika egin dezaten 
espazio bat izateko eskubidea dute. 
Horretarako, PP taldeak eskatu du 
gutxi erabiltzen den hondartza bat 
gaitzea, esate baterako Bola hondar-
tza edo Portu Zaharrekoa, gure txa-

kurrentzako aisia-gune gisa, hondar-
tzaz eta itsasoaz gozatu ahal dezaten. 
Halaber, beste hondartzetan haien-
tzako gune bat mugatzeko eskatzen 
dugu, solte uzteko eta aske korrika 
egin ahal izan dezaten; era horretan, 
hondartzetako erabiltzaileek, txaku-
rren jabeek eta txakurrek espazioa 
partekatu ahalko dute, denon esku-
bideak errespetatuz. Tamalez, udalak 
uko egin dio proposamen horiek au-
rrera eramateari. #esnatuGetxo

Amaia Aguirrek gidatutako EAJ-PNV 
taldeak getxoztarrei bere proiektua 
eta bere proposamena aurkeztu zie-
nean, honako hau nabarmendu ge-
nuen ardatz estrategiko gisa: “Getxo, 
balio-sorkuntzaren eta ekonomia-be-
rrikuntzaren erdigune: Getxo, ideien, 
berrikuntzaren eta sormenaren labo-
rategi; merkataritza eta zerbitzu profe-
sional aurreratuak; sorkuntza eta ekin-
tzailetza; turismoa eta aisia”.
Eusko Alderdi Jeltzalearen konpromi-
soa, Getxo hazteko, bizitzeko, lan egi-
teko eta gozatzeko udalerri onenetako 
bat izateko helburuarekin.
Eta hartutako konpromisoari jarraikiz 
gauzatzen ari gara. Aste Santu honetan, 
bisitariek eta getxoztarrok Getxo ezagu-
tzeko planeatu zen 2022ko proposame-
naz gozatu dugu eta gozatzen jarraitzen 
dugu. "PLAN BAT EGUNERO" eskain-
tzak 90 jarduera baino gehiago hartzen 
ditu barne, zeinak 269 enpresak eta ber-
tako langileek gauzatzen baitituzte. Ge-
txoko aisiaz, gastronomiaz, ongizateaz, 
kulturaz eta kostaldeaz gozatzeko.
Balio-sorkuntzarekiko eta ekonomia-
berrikuntzarekiko konpromisoa, bete-
tzen gabiltzana. Apirilaren 28ko Getxo-

Meeting saioak bereziki garrantzitsua 
den gai baten edizio berria dakarkigu: 
enpresaren erradiografia, negozio eta 

proposamen batzuk aztertuz, zuzenean 
eta modu parte-hartzailean. Merkatuak 
eta lan egiteko eta esperientziak parte-

katzeko moduak ezagutzea, Getxoko 
enpresen proposamenen balio erantsia 
areagotzen dutenak.
LONJAK PIZTU programa ere nabar-
mendu behar da, merkataritza-ekime-
nak edo aukera berritzaile berrietan 
oinarritutako ezaugarriak dituzten 
zerbitzu-ekimenak garatzeko alokairu-
rako laguntzak barne hartzen dituena.
Getxoko zerbitzuen enpresak eta mer-
kataritza aktiboki digitalizatzen lagun-
tzeko gogoa eta emandako laguntzak, 
bezeroengana heltzeko eta sustapen 
nahiz salmentako sistemetan inor ez 
dadin atzean geratu.
Edo guztiz oinarrizkoa den Enpresen 
Kontsulta Foroa, zeinak Getxoko esparru 
ekonomikoan gehien nabarmendutako 
sektoreetan parte hartzeko eta iritzia 
emateko askotariko espazioak hartzen 
baititu barne, enpleguak eta oso aukera 
garrantzitsuak sortzen baitira bertan.
Izan ere, esparru ekonomikoan ere, ba-
lio-sorkuntzaren eta ekonomia-berri-
kuntzaren alorrean, Getxoko EAJ-PNV 
alderdiak hartutako konpromisoak 
betetzen jarraitzen du. Hazteko, bizi-
tzeko, lan egiteko eta gozatzeko Getxo 
izan dezagun.
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