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/ Nabarmentzekoak
> “Arteen Sukaldea: Bizi Kultura” jardunaldiak (3. or.)

> Elikadura jasangarriaren aldeko tokiko saltokien 
elkarlaneko sarea eraikitzen (4. or.)

> Garazi Sánchez: “Denboraldi bizia izango 
dugu, baina gogotsu nago Munduko onenekin 
lehiatzeko” (5. or.)

Musika: Bigarren zapatua euskaraz. 
Hilaren 14an, larunbata, 19:30ean, Olatz 
Salvador: “Aho uhal”, Muxikebarrin. 10€.

Dantza. Hilaren 15ean, igandea, Martin Zalakain. 
Argia Dantza Taldea (Ikerfolk), 19:00etan, 
Muxikebarrin. 15€.

* “Erresuma / Kingdom / Reino”, William 
Shakespeare-ren tragedia historikoak 

(3. or.)

Oinezkoen pasealekua eta bizikleta-bidea barne hartuko dituen 
Itsasadarreko bulebarra eraikitzeko obrak urtebete barru hasiko dira 

Unai Rementeria, Bizkaiko Ahaldun 
Nagusiak itsasadarreko bulebarra-
ren trazatu-proiektua aurkeztu zuen 
asteartean. Bulebarrak Bilbo, Eran-
dio, Leioa eta Getxo lotuko ditu, 
oraingo BI-711 errepidea espazio 
berri batean eraldatuta. Zehazki, 6,5 
kilometroko luzeran, itsasadarraren 
eskuinaldeko aurrealdea hiri-bil-
bean integratuko da, trafikoa gel-
dotuz eta oinezkoentzako paseale-
ku bat eta bizikleta-bide bat sortuz. 
Aurkezpenean, Rementeriarekin ba-
tera, Azpiegituretarako eta Lurralde 
Garapenerako Imanol Pradales foru 
diputatua, Bilboko alkate Juan Mari 
Aburto, Erandioko alkate Aitziber 
Oliban, Getxoko alkate Amaia Agi-
rre eta Leioako alkate Iban Rodrí-
guez izan ziren.
Rementeriak iraultzailetzat jo zuen 
proiektua; izan ere, itsasadarraren 
ertz osoa bulebar bihurtuko du, 
pertsonek gozatu dezaten, eta lehe-
naren eta ondorengoaren arteko 
muga ezarriko du bizitzeko eta mu-
gitzeko moduan. 
Proiektua exekutatuta, bi helburu 
lortu nahi dira: batetik, hiria eskui-
naldeko fatxadan berroneratzea, 
itsasadarra gozatzeko espazio gisa 
hiri-bilbean sartuz, eta, bestetik, 
mugikortasun jasangarria susta-

tzea. Horretarako, Aldundiak BI-
711 errepidearen plataforma eralda-
tuko du— gaur egun, motordunen 
zirkulazioak hartzen du, nagusi-
ki—, mugikortasun jasangarrirako 
hiri-bide gisa, non motordunen zir-
kulazio geldoa eta oinezkoen eta bi-
zikleten mugikortasuna elkarrekin 
ibiliko diren.

Alderdi nabarmenak
Getxon eta Bilbon dauden oinez-
koen eta bizikleten bideekin konek-
tatuta, bulebarrak oinezkoen pasea-
lekurako hiru metroko sekzio bat 
izango du ibilbide osoan zehar, itsa-
sadarretik hurbilen dagoen banda-
tik igaroko dena, eta, haren ondoan, 
lau metroko zabalerako bizikleta-bi-
de bat. Motordunen zirkulazio gel-

Proiektua aurkeztuta, 20 milioi euroko inbertsioa eskatuko duena

dorako galtzada-espazioa, berriz, 6,8 
metrokoa izango da. Hiru espazioak 
behar bezala identifikatuta eta berei-
zita egongo dira, mugikortasun-mo-
du bakoitza segurtasunez erabil dai-
tekeela bermatzeko. Jakina denez, 
bulebarra ezkerraldeko bizikleten 
eta oinezkoen sareekin konektatuta 
egongo da, Aldundiak Erandio eta 
Barakaldo artean eraikiko duen zubi 
mugigarriaren bitartez.
Gaur egungo plataformak espa-
zio nahikorik eskaintzen ez duen 
tarteetan, behar den espazioa ur-
laminaren gaineko plataformen 
bidez irabaziko da. Trazatuaren 
6,5 kilometroetatik, 1,8 kilometro 
gehiago plataforma eraiki behar-
ko da, hegan edo piloten gainean, 
zeinek 5,9 metroko zabalera izango 

duten gehienez ere.
Proiektuan nabarmendu beharre-
ko beste elementu bat: motordunen 
zirkulazioa kentzea itsasadarraren 
aurrealdean, Lamiakoko paduretan, 
800 metroko tarte batean, non orain-
go BI-711 errepidea oinezkoentzako 
eta bizikletentzako espazio bihurtu-
ko den aisialdirako espazioekin. Ho-
rretarako, motordunen zirkulazioa 
Felipe del Río kaletik bideratuko da.
Azkenik, Asuako (BI-747 errepidea-
rekin) eta Astrabuduako (BI-647 
errepidearekin) bidegurutzeak be-
rrantolatzeko gaur egun Tn daude-
nak, hiri-biribilgune bihurtuko dira.

Inbertsioa eta epeak
Itsasadarreko bulebarraren trazatu-
proiektua informazio publikoaren 
izapidearen pean jarriko da, dato-
zen egunetan; ondoren, eraikun-
tza-proiektua egingo da eta abuz-
turako aurreikusita dago onartzea. 
Horrek inbertsioa eta eraikitzeko 
epeak zehaztuko ditu. Dena den, 
Foru Aldundiak 20 milioi euroko 
inbertsioa egin beharko dela uste 
du, eta, haren iritziz, obrak 2023ko 
apirilean hasiko dira, eta 2024ko bi-
garren erdialdean amaitu.
Informazioa eta infografiak: https://
labur.eus/FRUfb

Egungo Lamiako Lamiako etorkizunean

https://labur.eus/FRUfb
https://labur.eus/FRUfb


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

99, alegia. Europak proiektua ba-
besten du”. Belaunaldi arteko 
zentroaren kokapenak duen 
garrantzia nabarmendu zuen 
udal gobernuak, Romoko erdi-
gunean egongo baita.
Osoko Bilkuran guztien ados-
tasunarekin onetsi zen urte 
honetarako udaleko langileen 
ordainsariak % 2 igotzea.
Azkenik,  mozioen atalean ez 
zen bat bera ere onartu, eta 
jendearen eskarien eta galde-
ren txandan parte hartu zuten, 
besteak beste, Getxoko Pen-
tsiodunen Elkarteko ordezka-
riek, bankuek adinekoei eta 
pentsiodunei ematen dieten 
arretaren kalteari buruz, eta 
Andra Mari Gure Lurra au-
zo-elkartekoek, etorkizuneko 
Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren aurrean dituzten 
interesen alde.

Jabekuntza 
Eskolaren 

ikasturtearen 
agurra

Milioi bat euro baino gehiago hainbat 
inbertsiotarako

Romoko etorkizuneko Belaunaldi arteko 
Zentroaren lurzatirako xehetasun-azterketa

Udalbatzak onetsi egin zuen 
azken saioan, EAJ/PNV, 
PSE-EE eta PP taldeen al-
deko botoekin, eta EH-Bil-
du nahiz Elkarrekin Pode-
mos taldeen abstentzioekin, 
hainbat udal-inbertsio pu-
blikoren finantzaketa, guz-
tira 1.087.500 eurokoa. Milioi 
hori horrela banatuko da:

- 360.000 euro Romoko Au-
rrezki kutxa eta Ezequiel 
Agirre kaleen urbaniza-
ziorako.
- 322.500 euro Algortako 
Andikoetxe kalearen be-
rrantolaketarako.
- 305.000 euro hainbat 

EAJ/PNV eta PSE-EE taldeen 
aldeko botoekin, PPren absten-
tzioarekin, eta EH-Bildu nahiz 
Elkarrekin Podemos taldeen 
kontrako botoekin, onartu 
zen apirileko Osoko Bilkuran 
Romoko etorkizuneko Belau-
naldi arteko Zentroa hartuko 
duen Lope de Vega kaleko 
lurzatia, bai eta aurkeztutako 
alegazioen ezespena ere.
Alderdiek, PPk izan ezik, be-
rriz ere eman zuten beren iri-
tzia lurzatirako aurreikusitako 
proiektuari buruz eta udal-
eraikina eraisteari buruz, zei-
netan gaur egun udal-euskal-
tegia eta Ibar Nagusien Etxea 
elkartea baitaude. EH-Bildu 
eta Elkarrekin Podemos bat 
etorri ziren esatean “gobernu-
taldeak Romo auzoan egindako 
inposizioa da; horren ondorioz 
ondarea galduko da, iragan his-
torikoaren lekuko izan baita erai-
kina, komunitatearen zahartze 
aktiboaren eredurik onena izanik. 
Elkarteak maiatzaren 8rako dei-
tu duen erreferendumera joango 

udal-eraikin hobetzeko 
ekintzak egiteko; hona-
ko udal-eraikin hauek, 
zehazki: udaletxea, kon-
tsumitzaileei informazioa 
emateko udal-bulegoa, 
Areetako ludoteka, Getxo 
Elkartegia eta hilerria.
- 100.000 euro egokitzape-
narekin jarraitzeko eta ez-
pondak finkatzeko.

EH-Bilduk adierazi zuen 
abstentzioaren arrazoia 
zela “proiektu horiei buruz 
dugun informazio-falta, gober-
nu honen jarduteko moduaren 
erakusgarri dena. Andikoetxe-
ren kasuan, soilik esan digute 

gara, eraispenaren alde edo kontra 
bozkatzera”.
Bestalde, gobernu-taldeak na-
barmendu zuen gai hori ones-
tea oso aurrerapauso handia 
dela eraikina zerbitzu publiko 
baten beharrizanetara ego-
kitzeko; hala, beteko dira bai 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin 
sinatutako hitzarmena, bai 
legegintzaldi-planean jasota-
ko proiektu garrantzitsu bat. 
“Erakundeen arteko hitzarmene-
tik eratorritako fase batean gaude, 
zeinaren bidez erantzuna emango 
baitzaio gazteentzako zuzkidura-
etxebizitzak (40) eta gure adine-
koentzat egoitza-plaza publikoak 
(100) sortzeko beharrizanari, be-
tiere inklusiboagoa nahiz kohesio-
natuagoa den gizartea eta belau-
naldi artekoa lortzeko asmoarekin. 
Proiektu aitzindari eta berritzailea 
da, gazteak eta adinekoak batera 
bizi daitezen eta elkarri eragiteko. 
Ez dirudi proiektua horren txarto 
bideratuta dagoenik “Next Gene-
ration” Europako funtsak jasoko 
ditugulako, inbertsioaren ia % 

Amaia Agirre alkateak harrera egin zion astelehenean udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoan Lituaniako Marijampole, Kroaziako 
Ogulin, Bulgariako Pétrich, Madeirako Câmara de Lobos eta 
Hungariako Nyíregyháza institutuetako Erasmuseko ikasle-tal-
de bati. 14 ikasle eta 12 irakasle izan ziren, eta Algortako San 
Nikolas ikastolak sustatutako hezkuntza- eta kultura-trukean 
parte hartu zuten pasa den apirilaren 27tik maiatzaren 2ra arte.

Harrera ekitaldia udaletxean Erasmus 
ikasle-talde bati

Emakumeen Jabekuntza Es-
kolaren ikasturtearen agu-
rra izango da maiatzaren 
14an, larunbatean, Romo 
Kultur Etxean. 17:00etan 
ongietorriaren ondoren, Las 
de “Afuera” taldeak Entre 
dos mundos  taularatuko du. 
18:00etan La Encendida ema-
naldia izango da eta 18:45ean 
Las Lombardas Eskolako 
koro feminista arituko da. 
Amaitzeko, omenaldia egin-
go diote 2021ean hil zen 
Lucía Martínez Odriozola 
kazetari eta EHUko irakas-
le getxotarrari. Izenematea: 
https://bit.ly/3OLuELe

plataforma bakarrari emango 
zaiola jarraipena; Romori da-
gokionez, berriz, jarduketak 
lau urteko atzerapena du, eta 
ez dugu egingo denari buruzko 
informaziorik”.
Era berean, aho batez onetsi 
zen 15.000 euroko kreditu 
gehigarria, Gizatiar Romo-
Areetako emakumeen elkar-
te soziokulturalari emango 
zaiona dirulaguntza gisa, 
Getxon egingo dituen hain-
bat jardueraren koordinazioa 
eta garapena finantzatzeko, 
bat eginez emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasun-
planaren garapenarekin.

MAIATZAK 5 OSTEGUNA 

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Edgar Wrighten “Last 
night in Soho”. 16 urtetik gorakoen-
tzat. Sarrera: 3,50€.

MAIATZAK 6 OSTIRALA
Antzerkia. “Erresuma / Kingdom / 
Reino”, Arriaga antzokiarekin batera 
ekoitzia, besteak beste, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Euskaraz. 16 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 21€.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Marco 
Bellocchioren “Il traditore”. Azpititu-
ludun Jatorrizko Bertsioa. 16 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

Getxoko ondare eta naturari bu-
ruzko ibilbide-tailerra. "Maia-
tza berdea". 4-12 urte bitarteko 
haurrak dituzten familientzat, 17: 
00-19:00. Topagunea: Romo Kultur 
Etxean. Gaztelaniaz. Izen ematea: 
www.getxo.eus/apuntazaitez

MAIATZAK 7 LARUNBATA
Antzerkia. “Erresuma / Kingdom / 
Reino”, Arriaga antzokiarekin batera 
ekoitzia, besteak beste, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Gaztelaniaz. 16 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 21€.

Jazz kontzertua. Organizing taldeak 
“Short Stories” CDa aurkeztuko du, 
19:30ean, Areetako Andrés Isasi Mu-
sika Eskolan. Sarrera: 5€.

Kontzertua. 20:00etan, Algortako 
San Nikolas Barikoa parrokian, Ando-
ni Andradaren emanaldia (organoa). 
Antolatzailea: Merklin organoaren la-
gunen elkartea. 

Umeen Dantzaldia. Aurtengo gon-
bidatuak dira: Agurra (Algorta), Aratz 
(Gorliz), Beti Jai-Alai (Basurtu), Itxar-
tu (Algorta) eta Txikiak (Lamiako). 
17:15ean, kalejira Malakateko par-
ketik eta 17:45ean dantzaldia Andra 
Mariko kiroldegiaren aparkalekuan.

Ingurumen aretoa. 10:30-12:00 
eta 12:00-13:30. Inguruko tximele-
tak ezagutzeko jarduera autogidatua 
(6 urtetik Aurrera). Beharrezkoa da 
aldez aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

MAIATZAK 8 IGANDEA
Antzerkia. “Erresuma / Kingdom / 
Reino”, Arriaga antzokiarekin batera 
ekoitzia, besteak beste, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Gaztelaniaz. 16 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 21€.

Zinematxiki. “Los tipos malos”, 
12:00etan, Muxikebarrin. Adin guz-
tiak. Sarrera: 2,50€.

Haur zinea.  Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Tess eta 
ni”. Euskaraz. Adin guztiak. 2,50€.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Txili tailerra: Egin eza-
zu dominó jokoa (3 urtetik aurrera). 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

MAIATZAK 9 ASTELEHENA
Hitzaldia. 19:00etan, “Fondos euro-
peos. Una mirada crítica”. Hizlaria: 
Gonzalo Fernández Ortiz de Zarate 
(OMAL-Hego Amerikako Multina-
zionalen Behatokiko ekonomilaria 
eta ikertzailea). Romo Kultur Etxean 
aurrez aurre eta online (https://labur.
eus/2022sinope5). Antolatzailea: Sí-
nope Kultur Elkartea.

Euskara errazean oinarritutako 
Irakurle Kluba. Alessandro Baricco-
ren “Zeta” liburuaz, 19:30ean Villa-
monte Kultur Etxean, Lizar Begoñak 
dinamizatuta. Egizuk antolatuta

MAIATZAK 10 ASTEARTEA
Kontatu erretratu hau. Getxoko 
ondarea argazkien bidez identifi-
katzeko tailerra 60 urtetik gorako 
pertsonentzat. 18:00etan, AJANEren 
egoitzan (K/J. Bautista Zabala, 6, Al-
gorta). Gazteleraz. Sarrera dohainik, 
edukiera bete arte.

MAIATZAK 12 OSTEGUNA
Kaleko arteei buruzko jardunal-
diak. Arteen sukaldea: kultura bizi. 
Muxikebarrin, 9:30-14:15, Artekale 
Euskal Herriko Kaleko Areteen elkar-
tearekin elkarlanean. Izen-ematea: 
www.artekale.org. 

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Yorgos Lanthimosen 
“Langosta”. 16 urtetik gorakoentzat. 
Sarrera: 3,50€.

Hitzaldia. “Prevención del fraude”, 
18:00etan, Romo Kultur Etxeko 3. 
solairuan. Antolatzailea: Getxo La-
gunkoia.

MAIATZAK 13 OSTIRALA
Kaleko arteei buruzko jardunal-
diak. Arteen sukaldea: kultura bizi. 
Muxikebarrin, 10:00-14:00, Artekale 
Euskal Herriko Kaleko Areteen elkar-
tearekin elkarlanean. Izen-ematea: 
www.artekale.org. Ikuskizunak: “Zir-
kotarrak” (Zirkozaurre), 18:00etan, 
Muxikebarriko kanpoaldean; “Gora 
bihotzak” (La Pez), 19:00etan, San 
Nikolas plazan, eta “Edén” (Arriera), 
20:00etan, plaza berean. Sarrera 
dohainik..

Getxoko ondare eta naturari bu-
ruzko ibilbide-tailerra. "Maiatza 
berdea". 4-12 urte bitarteko haurrak 
dituzten familientzat, 17: 00-19:00. 
Topagunea: Romo Kultur Etxean. 
Gaztelaniaz. Izen ematea: www.ge-
txo.eus/apuntazaitez

Musika. Bakarka zikloa. “Les 
Fous”, 19:30ean, Romo Kultur 
Etxean. 5€.

Kontularien kluba. 19:00etan, Al-
gortako Kultur Aretoan, ipuinak en-
tzun edo kontatu nahi dituzten hel-
duen bilera. 

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Naomi 
Kawaseren “Madres verdaderas”, 
Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 12 
urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

MAIATZAK 14 LARUNBATA
Dantza plaza. Herri-erromeria, 
19:00etan, Biotz Alai plazan,  Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta 
Zasi Eskola taldeekin. Parte-harte 
irekia.

Musika: Bigarren zapatua euska-
raz. Olatz Salvador: “Aho uhal”, Mu-
xikebarrin, 19:30ean. Sarrera: 10€.

Kontzertua. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, Patricio 
kontzertuan: dokumentalaren proiek-
zioa eta “Hollywood es sólo una pala-
bra” diskoaren aurkezpena. 5€.

XXVII. Herrien Jaialdia. Dantzak 
Itxas Argiarekin eta, urtero beza-
la, kanpoko talde batekin: Rancho 
Folclórico São Bartolomeu de Mes-
sines izeneko taldearekin. 21:00etan, 
Andra Mariko frontoian. Sarrera 
dohanik.

MAIATZAK 15 IGANDEA
Dantza. Martin Zalakain. Argia Dan-
tza Taldea (Ikerfolk), 19:00etan, Mu-
xikebarrin. Sarrera: 15€.

Musik. MMusika zikloa. “Soinua-
ren bidaia”, 19:30ean, Muxikebarrin. 
10€.

Zinematxiki. “Barraskilo eta barea”, 
12:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 
Adin guztiak. Sarrera: 2,50€.

Mendi-irteera. Zeharkaldia: Lizaieta 
- Unboto (802m) - Elizondo. GR-11, 
Nafarroa. Antolatzailea: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inskripzioak irteeraren 
aurreko asteazkeneko 24:00ak arte: 
etorkizunamt@gmail.com eta tel.: 
606 637 128.

https://bit.ly/3OLuELe
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
https://labur.eus/2022sinope5
https://labur.eus/2022sinope5
www.artekale.org
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=


“Erresuma/Kingdom/Erresuma”, William 
Shakespeareren tragedia historikoak

“Maiatza Berdea”, ondare eta naturari buruzko 
oinezko ibilbideak

Er re sum a/K ingd om/Er re sum a 
muntaia, Muxikebarri Antzokia-
ren eta Arriaga Antzokiaren ar-
teko lehen koprodukzio proiek-
tua asteburu honetan iritsiko 
da Getxora, eta Shakespeareren 
tragedietako pertsonaiarik adie-
razgarrienak hurbilduko dizkio 
publikoari. Calixto Bieitoren 

Udalak 42.900 euro onartu ditu 
euskara edo euskal kultura 
sustatzeko ekintzak egiten di-
tuzten elkarte, erakunde edo 
enpresarentzat, euskaraz bizi 
nahi duten herritarrei horreta-
rako aukerak bermatze aldera, 
ESEP, Euskara Sustatzeko Ekin-
tza Plan Estrategikoak jasotzen 
duenaren arabera. 

Deialdiak bost ildo ditu. Lehe-
nengoa, 11.200 eurorekin, euska-
razko jarduerak antolatzeko lo-
kal baten gastuetan laguntzeko; 
bigarrena, 1.250 eurorekin, San 
Juan jaia antolatzeko gastuak or-
daintzeko; hirugarrena, 20.450 
eurorekin,  auzoetako Olentze-
roak antolatzean sortzen diren 
gastuetan laguntzeko da; lauga-
rrena, 6.000 eurorekin, Korrika 
udalerritik pasatzean antolatu-
tako ekimenetarako, eta bost-
garrena, 4.000 eurorekin, Getxo 
gazteei ezagutzera emateko, eus-
kararen erabilera aktiboan oina-
rritutako ekimenen barruan. 

Eskaerak aurkezteko datorren 
maiatzaren 13an amaituko da, 
hirugarren ildorako izan ezik, 
hori datorren urriaren 16an 
amaituko baita. Eskaerak era 
telematikoan egin beharko dira 
Administrazio Elektronikoko 
Bulegoaren bitartez. 

Informazio gehiago: www.getxo.
eus/es/euskara

Maiatzaren 6, 13, 20 eta 27an, 
Maiatz Berdea izango da Getxon, 
ondare eta naturari buruzko oi-
nezko ibilbide-programa, 4-12 
urte bitarteko haurrak dituzten 
familientzat. Ibilbideak 17:00etan 
hasiko dira, gaztelaniaz, eta saio 
bakoitzean inguruko parke be-

Maiatzaren 12an eta 13an, Arteen Sukaldea: Bizi Kultura Jardunaldiak os-
patuko dira Muxikebarrin eta bere inguruetan, Artekale elkarteak (Euskal 
Herriko Kaleko Arteen Elkartea) Kultur Etxearekin elkarlanean. Bi egune-
tan profesionalentzako hitzaldiak (izenematea: www.artekale.org) izango 
dira eta hilaren 13an, kaleko ikuskizunak. Lehena Zirkotarrak, Zirkozaurre 
konpainiaren lana da, zirkoa publiko gaztearengana hurbildu eta hutsetik 
abiatuta ikuskizun bat nola sortzen den erakustea helburu duena; bigarrena, 
Gora bihotzak, La Pez konpainiaren muntaia da, Gaude dibertsitate funtzio-
naleko elkarteko kideekin elkarlanean eginda, eta hirugarrena Eden izene-
koa, Arriera konpainiaren disziplina anitzeko (dantza, musika eta objektuen 
antzerkia) sorkuntzen bilduma da. 

Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan jazz kontzertu bat izango da larun-
batean, hilak 7, 19:30etik aurrera, Organizing laukotearen eskutik. Laukotea 
Raúl Sainz de Rozasek (gitarra eta taldearen jatorrizko kantuen konposi-
torea), José Luis Canalek (Hammond organoa), Alberto Artetak (saxoa) eta 
Juan Luis Castañok (bateria) osatzen dute. Elementu bateratzailea Ham-
mond organoaren musika da, jazz gitarraren laguntzaile ezin hobea beti. Eta 
soinua garai batean kokatzen du, non jazz organista eta gitarra-jotzaile han-
diak sortu diren. Oraingoan, Organizing laukoteak Short Stories bere azken 
lana aurkeztuko digu, hain zuzen ere, zazpi istorio labur, batzuk denboran 
urrunak, beste batzuk gaurkotuagoak. Sarreraren prezioa bost eurokoa da 
(16:30etik aurrera ekitaldiaren egunean bertan).

“Arteen Sukaldea: Bizi Kultura” Jardunaldiak
Organizing taldeak “Short Stories” azken lana 

aurkeztuko du

zuzendaritzapean, Jose Maria 
Pou eta euskal eszenako antzez-
le nabarmenetako batzuk ditu 
aktoreen artean, tartean, Jose-
ba Apaolaza, Lucía Astigarraga, 
Ylenia Baglietto, Ainhoa Etxe-
barria, Miren Gaztañaga, Iñaki 
Maruri, Koldo Olabarri, Lander 
Otaola, Eneko Sagardoy eta Mi-

rezi eta ezberdin bat ezagutzea 
proposatzen dute. Liburu eta 
sormen-jardueren bidez, publi-
koak Getxoko historiaren zati bat 
ezagutu ahal izango du, eta, aldi 
berean, hiriko naturari buruzko 
gogoeta egingo du, jolasaren eta 
sormenaren bidez. Tailer hone-

txel Santamarina. Maiatzaren 
6ko, ostiraleko, emanaldia eus-
karaz izango da, eta hilaren 7koa 
eta 8koa gaztelaniaz. Lehenen-
go bertsioa Bernardo Atxagaren 
egokitzapen poetikoa da, Benito 
Larrakoetxearen itzulpenetatik 
abiatuta. Sarreraren prezioa 21 
eurokoa da. 

tarako matrikula zabalik dago 
eta www.getxo.eus/apuntazaitez 
web estekaren bidez egin daite-
ke. Irteera bakoitzerako topagu-
nea Romo Kultur Etxeko sarreran 
izango da eta, eguraldi txarra 
egiten badu, ekitaldia barrual-
dean egingo da.

Euskal kultura 
sustatzeko diru-

laguntzak

Eskaerak aurkezteko 
epea maiatzaren 13ra arte 

luzatuko da 

www.getxo.eus/es/euskara
www.getxo.eus/es/euskara
www.artekale.org
www.getxo.eus/apuntazaitez%20


MSC ontzi-enpresak Bilboko 
Portua aztertzen ari da, itsas 

bidaien egoitza-portu gisa

Elikadura jasangarriaren aldeko 
tokiko saltokien elkarlaneko 

sarea eraikitzen

“Migrazioa eta aterpea. 
Europako arrasera bikoitza” 

topaketa

“Aquí estamos” lana “Beste 
ahotsak, beste begiradak” 

dokumentalen II.zikloa ixteko

Zurrumurruen kontrako 
jarduerak Kultur 

Aniztasunaren Egunari begira 

Baieztatzen bada, ekarriko dituen itsasontziak Getxoko itsas 
terminaletik iritsi eta itsasoratuko dira

MSC, Europako ontzi-enpresa 
garrantzitsuena Bilboko Portua 
aztertzen ari da itsas bidaien hu-
rrengo egoitza-portu gisa. Horre-
la aurreratu zen, joan den astean, 
apirilaren 27an Getxon lehen aldiz 
porturatu zen azken itsas bidaien 
ontzira egindako bisitan. Bartzelo-
na, Palma eta Valentziaren ostean, 
konpainiak egoitza ireki du aurten 
Malagan eta Alacanten, eta Bilbo 
hurrengoa izateko ikertzen ari da. 
Horrek esan nahi izango luke MSC-
ek ekartzen dituen ontziak Getxo-
ko itsas terminalean porturatu eta 
itsasoratuko liratekeela, ordu gutxi 
batzuetako geldialdia egin beha-
rrean, itsas bidaia gehienetan ohi-
koa den moduan.
Virtuosa gurutzaontziak 331 metro-
ko luzera du eta Getxora lehorrera-
tu zen 1.158 bidaiarirekin, gehienak 
britainiarrak eta portugesak. MSC 
enpresaren bi ontzi berrienetako 
eta berritzaileenako ontzi bat da. 
2.424 kamarote ditu, 6.000 bidaiari 
baino gehiago har ditzake eta ener-
giari dagokionez eraginkorreneta-
koa eta ingurumena gehien erres-
petatzen duen ontzietako bat da. 
Sufre-oxidoen (SOx) emisioak %98 

Udalak proiektu bat jarri du mar-
txan, elikadura jasangarriaren alde-
ko apustua egiten duten saltokiak 
sustatzeko helburuarekin; horre-
tarako, tokiko saltokiek osatutako 
elkarlaneko sarea bultzatu du.
Jarduketa hori udal-gobernuaren 
legegintzaldi-planaren baitan sar-
tzen da. “Elikadura jasangarriaren 
aldeko sare honen sustapena udalaren 
legegintzaldi-planaren 6. ardatzean 
(11. erronkan) sartzen da; helburu 
nagusia tokiko merkataritza-sarea 
eratzea eta hurbileko nahiz kalitate 
handiko elikagaien kontsumoa susta-
tzea da, Getxo kontsumo arduratsua-
ren udalerri erreferente gisa kokatze 
aldera”, adierazi du Ekonomia 
Sustapeneko zinegotzi den Iñigo 
Urkitzak.
Otsaila eta martxoa hilabeteetan 
zehar proiektuaren lehenengo jar-
duketa gauzatu da, eta ekimenean 
interesa duten eta elikadura jasan-
garriaren aldeko saltokien sarean 
parte hartu nahi duten janari-den-
dak identifikatu dira. “Udalerrian 
dauden 186 janari-dendetatik 83k —

Europaren Eguna dela eta, eCivis elkarteak 
datorren astearterako, maiatzaren 10erako, 
18:30ean, eCivis elkarteak Migrazioa eta ater-
pea. Europako arrasera bikoitza gaiari buruz-
ko topaketa antolatu du Getxo Elkartegian 
(Ogoño, 1, Areeta). EBko errefuxiatuen egun-
go egoera aztertuko da, eta, zehazki, Ukrai-
nako gerrak sortutako krisiaren ondoriozkoa. 
Horretarako, Javier Galparsoro, Zehar Euska-
diko presidentea; Asier Arpide, Pertsonaldeko 
Proiektuen zuzendaria, eta Boutaina El Hadri, 
#DirectivaMigraParaTodas kanpainaren bo-
zeramailea, izango dira. Getxoko Udaleko Gi-
zarte Kohesiorako zinegotzi Carmen Diazek 
eta eurodiputatu Eider Gardiazabalek irekiko 
dute ekitaldia, espresuki grabatutako bideo 
baten bidez.
Sarrera irekia izango da eta interesatuek aldez 
aurretik izena ematea gomendatzen da: info@
ecivis.eus, 636644671 telefonoz, edo www.eci-
vis.eus webgunean.   

Ongi Etorri Errefuxiatuak elkarteak, Getxoko 
Zurrumurrurik Ez Estrategiaren eta Caóstica-
ren laguntzarekin, sustatutako Beste ahotsak, 
beste begiradak zinema dokumentalaren II. zi-
kloa amaitu egingo da Aquí estamos lanaren 
proiekzioarekin. Filma datorren asteazke-
nean, hilak 11, ikusi ahal izango da, 19:00etan, 
Romoko Kultur Etxean. Joan den urtetik Ka-
nariar Uharteetan Afrikatik etorritako jende 
askorekin bizi izan den egoeraren testigan-
tza bizia da. Catherine Verbruggenek filma 
aurkeztuko du eta solasaldia zuzenduko du. 
Verbruggenek iazko Mugak irekiz izeneko Ka-
rabanan hartu zuen parte, eta errealitate ha-
ren lekuko zuzena izan zen. Javier Ríos filma-
ren zuzendaria online izango da solasaldian, 
baita Loueila Mint abokatu sahararra, Euro-
pako sare juridikoa ondo ezagutzen duena 
ere. “Bere mezuak agerian uzten du atzerritarrei 
buruzko legeak aldatzeko premia larria”, adierazi 
dute zikloko antolatzaileek.

Maiatzaren 21ean Kultur Aniztasunaren 
Mundu Eguna ospatuko dela eta, Udalak sus-
tatutako Zurrumurrurik Ez Estrategiak 
hainbat jarduera antolatu ditu, horien artean, 
bere hileko bilera maiatzaren 9an, 18:30ean, 
Romo Kultur Etxean; zine dokumentala Ongi 
Etorri Errefuxiatuak taldearekin elkarlanean; 
Zer egin dezaket nire pribilegioekin heziketa tai-
lerra maiatzaren 18an, 18:00etan, Getxo Elkar-
tegian,  Saioa Leticia Urretabizkaia gizarte 
ikertzaileak dinamizatuta, eta Escape Room bat 
gazteentzat, maiatzaren 22an, notizia faltsuak 
gezurtatzeko tresnak emateko.  
Aldi berean, Zabalketarekin lankidetzan eta 
SolidaridUP tokiko merkataritza solidarioa-
ren proiektuaren barruan, ikus-entzunezko 
produktu bat zabalduko da, kulturen arteko 
bizikidetza baketsua sustatzen duten salto-
kiak ikusarazteko. 
Informazioa eta izenemateak: antirumores@
getxo.eus -  62425662. 

eta nitrogeno-oxidoen (NOx) emi-
sioak %90 murrizten dituen siste-
ma du, teknologiarik aurreratuenei 
esker.
Bere ezaugarrien artean, munduko 
itsasoko merkataritza-eremu han-
diena du, 11 boutique eta 98 metro-
ko LED kupula dituena. Gainera, 
MSC Virtuosak kasino bat, bost ige-
rileku, ur-parke bat, gune termala 
duen spa bat, 1 formulako bi laster-
keta-simulagailu eta saskibaloiko, 
futboleko eta boleiboleko pistak 
ditu. Bere antzerkiak 945 eserleku 
ditu, eta erakusketa bat ere, 60ko 
hamarkadako Pop Art mugimen-
duaren Andy Warhol eta Roy Lich-
tenstein artista garrantzitsuen 11 
artelanekin.
Era berean, 10 jatetxe eta 21 taberna 
ditu, eta, bitxikeria bat gisa, mun-
duko lehen zerbitzari robotiko hu-
manoideak zaintzen duen taberna 
futurista ere du.
MSC Virtuosak kointziditu zen 190 
metroko luzera duen eta 261 bi-
daiari dituen Silver Cruiseko Silver 
Whisper gurutzaontziaren iritsiera-
rekin. Aste batean Getxora itsas bi-
daien zazpi ontzi heldu dira, 25.00 
bat pertsonentzako edukierarekin.

hau da, guztizkoaren % 45ek— inte-
resa erakutsi dute ekimenean. Negozio 
horien % 97k uste du jasangarritasu-
na benetan garrantzitsua den alderdia 
dela”, gehitu du Urkitzak. Txosten 
osoa kontsulta daiteke: https://la-
bur.eus/GW3Cv 
Orain arte, baterako sorkuntzako 
bi tailer egin dira, zeinetan hamar 
saltokiz osatutako trakzio-talde 
bat hizpide dugun merkataritza 
jasangarriko sare honen lan-oina-
rriak elkarlanean eraikitzen baita-
bil. Tailerren emaitza aipatutako 
loturan eskuragarri dago.
Hurrengo tailerra maiatzaren 
11n (asteazkenean) egingo da, 
14:30etik 16:30era, Algortako 
Azokan (Torrene kalea 4). Janari-
denda bat daukatenek, hurrengo 
urratsak zehazteko erronkarekin 
bat egin nahi baldin badute, izena 
eman dezakete oraindik, Udaleko 
Ekonomia Sustapeneko Arloare-
kin harremanetan jarriz, hain zu-
zen ere, 944660140 telefono-zenba-
kira deituz edo getxolan@getxo.
eus helbidera idatziz.

mailto:info%40ecivis.eus?subject=
mailto:info%40ecivis.eus?subject=
www.ecivis.eus
www.ecivis.eus
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Garazi Sánchez: “Denboraldi bizia izango dugu, baina 
gogotsu nago Munduko onenekin lehiatzeko”

Ereaga, Hondartza Boleiboleko 
agertoki bikoitza

Ilusioz beteriko denboraldi berria Punta Galea Txirrindulari Elkartearentzat

Fernando Tellez, errekorrak hautsiz 

Getxo, 2022ko apirilaren 28a. Qua-
lifying Serieetako Azoreetako eta 
Israelgo probetan bosgarren pos-
tua eta Caparicakoan bederatziga-
rren postua lortu ondoren, Basque 
Teameko bekaduna den Garazi 
Sanchez surflariak Challenger Se-
ries txapelketetarako, hau da, CTe-
rako, munduko zirkuitu gorenera 
sarrera ematen duten ekitaldieta-
rako sailkapena lortu du. 
Sánchez, Udalak 2018ko Getxo, 
sasoi sasoian Kirolaren Galan Ki-
rolari getxotar hoberenaren saria 
jaso zuena, pozik dago sailkatzea 
lortu duelako eta aurrean denbo-
raldi bizia izango duela onartu 
arren, gogotsu dago Munduko 
onenekin lehiatzeko, egindako lan 
guztia ikusi eta praktikan jartze-
ko. “Duela bi urtetik hona, nazioarte-
ko liga profesionalak eskualde-zirkuitu 
batzuk sortu ditu, eta, horietan, kon-
tinente bakoitzeko onenak sailkatzen 
dira liga baterako, non, emakumeen 
kasuan, Munduko 64 onenak dauden. 
Estatuko emakume bakar batek ere ez 
du hori inoiz lortu (WCTra igotzea), 
eta hori gure helburuetako bat da; 
batez ere prozesu horretaz gozatzea 
eta liga horretan bertan lehen mailan 
dauden surflari horiekin lehiatu ahal 
izatea. Iaz izan nuen esperientzia eta 
horietako txapelketa bakoitza master 
bat bezalakoa da, kirolari hobea izaten 
ikasteko” adierazi du Garazik Bas-
que Teamek egindako elkarrizke-
ta batean. 

Larunbatean, hilak 7, eskola-mai-
lako hondartza-boleiaren jardu-
naldiak izango dira Ereagako 
plazan, 10:00etatik 14:00etara, eta, 
gainera, Bizkaiko Hondartza Bo-
leiko Eskolarteko Jokoen finala. 
Ekitaldi honek probintziako klub 
ugari bilduko ditu eta amaieran, 

Surflari getxotarra Challenger Seriesetan arituko da, uztailean Ballitoko (Hegoafrika) txapelketan lehiatzen hasita

13:30ak aldera, Eskolarteko Jokoen 
sari banaketa egingo da. Gainera, 
kamisetak opatuko dizkiete ber-
taratutako klub guztiei, lehiake-
taren hogeigarren urteurrena dela 
eta. Hori 2020an izan zen, baina 
pandemiaren ondorioz ezin izan 
zen ospatu.

Fadurako areto nagusian, joan den 
astean, S.C. Punta Galearen aur-
kezpena egin zen. Bertan, klubeko 
txirrindulariek, eskolako kideek 
eta zikloturisten ataleko ordezka-
riek parte hartu zuten; zuzenda-
riekin, Amaia Agirre alkatearekin 
eta Alvaro González kirol zinego-
tziarekin batera.
48. denboraldia izango da hazten 
jarraitzen duen klubarentzat eta 
erreferente dena Euskal Herriko 
eta Bizkaiko txirrindularitzan bere 
harrobiko lana dela eta, eta ekitaldi 
ugari antolatzeagatik, horien artean 
Getxoko Zirkuitua adierazle nagu-
sia, aurten berriro uztailaren 31ko 
betiko datan ospatuko dena. Denbo-
raldia, gainera, ondo hasi da junior 
mailako eta Eiser-Hirumet taldea-
ren hainbat podiumekin, azkena 
Elite eta 23 urtez azpikoen mailan 
errepikatzen duen taldea.
Berrogeita hamar txirrindulari bai-
no gehiago lehiatuko dira 23 urtez 
azpiko Elite (profesionalismora iga-
ro aurretik), junior, kadete eta eskola 
sekzio mistoko kategorietan. Horri 
ehun fitxa baino gehiago dituzten 
zikloturistak gehitu behar zaizkio.

Fernando Tellez igeriilari getxota-
rrak, Swim Camp Getxo taldekoak, 
60 eta 64 urte bitarteko Espainiako 
Masterreko 3 errekor  ezarri zituen 
Mataron apirilaren 22, 23 eta 24an, 
ospatu berri den Espainiako Dis-
tantzia Luzeko Master Txapelketan. 

Lehen jardunaldian, 3.000 metro 
libreetan zehar, Fernando gai izan 
zen distantziaren Espainiako erre-
korra gainditzeko, eta 1.500ekoa 
probaren erditik igarotzean. 3 kilo-
metroetan 38’29”90 markarekin eta 
kilometro eta erdian 19’11”89 mar-
karekin, Espainiako Igeriketako Fe-

Surflariaren esanetan, denboral-
diko helburu nagusia munduko 
zirkuiturik handienean sartzea 
da, (oraindik hori ez du emaku-
me batek lortu estatu mailan) bai-
na erronka hori lortzeko modua 
zainduta. “CT-rako sailkatzea da hel-

burua, bestela honek ez lukelako zen-
tzu handirik izango, baina partidaz 
partida eta txandaz txanda joan behar 
da, zure surfa eta zure puntuak ho-
betuz. Xedea da kirolari hobea izatea 
pertsonaren zatia ahaztu gabe. Oreka 
hori gure bizitza eta kirola kontuan 

hartuta erdiestea, etengabe bidaiatzen 
ari baikara. Zaila da egonkortasun 
eta ongizate horri eustea” esaten du 
Sanchezek.

Garazi Sanchezi aurten une hel-
duago batean heldu zaio Challen-
gerretarako sailkapena, bizipen 
gogorren esperientzia motxilan 
daukala, duela bi urte izandako 
lesioa kasu. “Lesioa beldurrez gogo-
ratzen dut, baina ez kirol arloagatik 
bakarrik, baizik eta pentsatu nuelako 
berriro ibiliko ote nintzen edo nola 
ibiliko nintzen eta nola egingo nuen 
berriro kirola. Zuk kudeatu eta bizi 
duzun barne-beldur hori guztia da 
gogorrena. Uste dut lesio horri esker 
nire kirol-heldutasunak jauzi bat egin 
zuela oso azkar, eta jauzi handia izan 
zela. Onartu behar da batzuetan gau-
zak ez direla nahi bezala gertatzen eta 
nabigatu egin behar dela” azpima-
rratu du Garazik.

Getxoko surflaria pozik dago az-
ken txapelketetan egindako lana-
rekin eta kirolari gisa izaten ari 
den bilakaerarekin. 

Challenger Serieetako lehen bi 
probak Australian jokatuko dira, 
lehenengoa maiatzaren 7tik au-
rrera Gold Coasten. Garazik min 
du sorbaldan eta uztailaren 3tik 
10era ospatuko den Hegoafrika-
ko Ballito Pro txapelketan lehian 
hastea erabaki du.

derazioaren errekor liburuan bere 
izena idatzi zuen partida bikoi-
tzean, urrea zintzilikatzeaz gain.
Bigarren jardunaldian, baldintza 
klimatologiko txarrek lehiaketaren 
garapena baldintzatu zuten hainbat 
proba bertan behera geratu zirela-
rik, baina Fernandok 1.500ean par-
te hartu ahal izan zuen eta bere ka-
tegoriako zilarra zintzilikatu zuen.
Amaitzeko, igandean, hilak 24, 
800 Libreko proba motzean, Te-
llezek beste urre bat eskegi zuen, 
eta distantziaren Espainiako beste 
errekor bat ezarri zuen, 10’05”59ko 
markarekin.



Udal talde politikoen iritzia
GETXO, JASANGARRITASUNAREKIKO KONPROMISOA

Azken Osoko Bilkuran, gobernu-tal-
deak baztertu egin zuen proposatu 
genuen energia-krisiari aurre egiteko 
udal-plana, zeinak energiaren eta erre-
gaiaren prezioa igo izanaren ondorioak 
konpontzeko neurri sozialak, ekono-
mikoak eta ingurumenekoak biltzen 
baititu. Sentitzen dugu tokian bertan 
autokontsumo elektrikoko komunita-
teak, eraikin publikoetako energia-au-
rrezpena eta mugikortasun jasanga-

rria bultzatzeko aukera galdu izana. 
Indarrak batu behar ditugu gobernu 
zentralak, euskal gobernuak eta beste 
erakunde batzuek hartutako neurriak 
ezartzeko, eta etorkizunera begira egin 
behar dugu hori, herritarren erosteko 
ahalmena berreskuratzeko ez ezik, 
kontsumitzeko eta aurrezteko beste 
eredu batzuk ere ezartzeko, betiere 
energia-trantsizioaren aldeko apustua 
eginez. elkarrekinpodemos@getxo.eus

“Getxo, harrera-hiria” Alderdi So-
zialistak legegintzaldi-planean 
bultzatu duen hiriko ardatz estrate-
gikoetako bat da. Gure udalerriaren 
errealitatea hauxe da: azken hama-
bost urteetan gure udalerriko osaera 
soziala eta kulturala aldatu egin da, 
bost puntu igo baita atzerrian jaio-
tako pertsonen ehunekoa (hala, % 
6tik % 11ra igo da). Egoera horretan, 
Alderdi Sozialistak jatorri-aniztasu-
nari aurre egiteko erronka gizarte 
inklusiboa sortzeko aukeratzat jo 
du; hortaz, prozesu hori eraikitzeko 
lehenengo fasea harrera da. Horreta-
rako, Getxok migrazioen harrerarako 

eta arreta emateko bulegoa dauka, 
PSE-EEk kudeatzen duen Gizarte 
Kohesio Arloak bultzatutakoa, non 
aholkularitza eskaintzen baitzaie 
migrazio-proiekturen baten dau-
den herritar orori. Harrera-ereduan 
erreferente den Getxo hiria eraiki 
izanari esker, gure sistemak gaita-
sun handia du egoera jakin batzuei 
aurre egiteko, esate baterako erre-
fuxiatuen etorrera masiboa eragin 
duen Ukrainiako egoerari.
Izan ere, gure udalerria aktiboene-
tako bat izan da gerratik ihesean 
dauden ukrainiarrak hartzeari dago-
kionez.

Azken osoko bilkuran argi ikusi dugu 
beste behin ere zein den Udal Gober-
nuaren jarrera inposatzailea. EH Bildu-
tik lau proposamen aurkeztu genituen, 
eta oso anitzak izan ziren arren, lauren 
kontra bozkatu zuten EAJk eta PSEk:
1.- Uda ate jota daukagu eta beste urte 
batez kotxe pilaketak izateko arriskua 
dugu Azkorrin. EH Bildutik proposatu 
genuen autobus zerbitzua sortzea hu-
tsik dagoen Ibarbengoako geltokiaren 
eta Azkorriren artean, baina EAJk eta 
PSEk kontra bozkatu zuten, inolako 
proposamenik aurkeztu gabe.
2.- Galdara komunitarioak dituzten 
familien faktura 500 eurotara iristen 
ari da. Errenta kontuan hartuta, diru-
laguntzen lerro berezi bat sortzea pro-
posatu genuen, beharra duten familiak 
laguntzeko. Udal Gobernua ere, kontra.
2.- Salsidu inguruko auzokideak oso 

kezkatuta daude HAPOk euren etxe-
bizitzetan izan dezakeen eraginagatik. 
Udalari eskatu diogu eurekin batzeko, 
informazioa emateko, sentiberatasun 
eta enpatia apur bat izateko eurekin. 
Kasu honetan ere, ezezkoa.
4.- Pentsionisten Mugimenduaren al-
darrikapenak osoko bilkurara eraman 
genituen, Elkarrekin Podemosekin ba-
tera. Hainbat eskaera zituzten: banka 
publikoa sortzea, 65 urtetik gorakoen-
tzat erraztasunak banketxeetan eragi-
ketak egiteko... Bada, EAJk, PSEk eta 
PPk kontra bozkatu zuten.
Gainera, bilkura honetan bertan ere 
Lope de Vega kaleko proiektuari aur-
keztutako alegazioak atzera bota zi-
tuzten, eta horrek Romoko Nagusien 
Etxearen eraisteari atea ireki diezaioke. 
Maiatzaren 8an parte hartu herri-gal-
deketan!

PROPOSAMENAK, EAJ-PSEREN 
INPOSAKETAREN GAINETIKUDALEKUAK INGELESEZ

ENERGIA-KRISIARI AURRE EGITEKO 
NEURRIAK

GETXO, HARRERA-HIRIAREN EREDU

Getxoko Udaleko Gazteria Arloak ur-
teak daramatza udalekuak antolatzen, 
zeinetan 5 eta 12 urte bitarteko umeek 
hartzen baitute parte. Hiri-udaleku 
horiek ikastetxe batzuetan egiten dira, 
eta askotariko jarduerak egiten dituzte 
bertan; besteak beste, jolasak, eskula-
nak, tailerrak eta udalerritik kanpoko 
txangoak. Udalak antolatutako udale-
ku horiek euskaraz egiten dira soilik. 

Hori dela eta, Alderdi Popularreko 
kideok, berrikuntza gisa, proposatzen 
dugu jarduera horietako batzuk ingele-
sez ere egitea, beste udalerri batzuetan 
egiten den bezala. Gure ustez, ekimena 
oso positiboa izango da Getxo udale-
rriko umeentzat, era horretan modu di-
daktiko eta entretenigarrian hizkuntza 
horren ezagutza eta erabilera areagotu-
ko baitituzte. #esnatuGetxo

Duela hiru urte gure hauteskunde-pro-
grama aurkeztu genuenean, Getxoko 
EAJ-PNV taldeak eta garai hartako hau-
tagai zen Amaia Aguirrek konpromiso 
argia nabarmendu genuen jasangarrita-
sunarekiko eta ingurumenarekiko: “Ge-
txo, hiri-ingurune segurua, jasangarria 
eta ingurumenarekiko errespetua due-
na. Garbiketa, hondakin-bilketa, lore-
zaintza, ur, saneamendu eta gure auzoko 
argiteriako zerbitzuekin konprometituta. 
Getxon, bizi-kalitate oso ona dago natu-
ra- eta hiri-inguruneak bizikidetzan dau-
delako. Oinezkoen erabilerarako izango 
den bide publikoa berreskuratuko duen 
eta gune publikoen kalitatea hobetuko 
duen hiri atsegin, bizi eta jasangarria-
go baten alde dihardugu lanean; azken 
batean, hura erabiltzen duten eta bertan 
bizi diren herritarren beharrizanei eran-
tzungo dien hiri baten alde”.
Helburu hori, esate baterako, hondakin 
organikoen edukiontzi marroiaren era-
bilera sustatzeko azken kanpainan gera-
tu zen agerian, hondakin-bereizketaren 
eta azken produktuaren onurei buruzko 
informazio argia eta argigarria biltzen 
baitu. Azken kanpaina horren baitan, 
jasangarritasunarekin, etorkizunarekin 

eta gure seme-alabentzat lortu nahi 
dugun Getxorekin solidarioa den siste-
ma errazari buruzko informazio guz-
tia heldu zen gure etxeetara.
Kanpaina horrek bat egiten du bir-
ziklapenaren garrantziari buruzko 
ohiko beste batzuekin, bai eta inguru-
menarekiko konpromiso erreala era-
kusten duten Getxoko beste ekimen 
askorekin ere. 
Garapen Jasangarrirako Helburueki-

ko eta Agenda 2030ekiko konpromisoak 
errealak eta nabarmenak dira. Horren 
adibide garbia da Getxoko Tokiko Agen-
da 2030eko Ekintza Plana eta horren bost 
ildo estrategikoak, zeinak Ingurumeneko 
Tokiko Foroa osatzen duten pertsonek eta 
eragileek hilero lantzen baitituzte. Aipa-
tzekoa da ere hamaika ikastetxe eta berta-
ko ikasleen presentzia, ingurumen-jasan-
garritasunaren eta natura-ingurunearen 
alde egiten dituzten ekimenekin.

Halaber, nabarmena da ere Getxoko In-
gurumen Gela, Larrañazubin dagoena. 
Helburu argia duen proiektua da: ingu-
rumen-sentsibilizazioa eta gure inguruko 
garapen jasangarria sustatzea, Bolueren 
ondoko baliabideak eta hiri-hondakin so-
lidoen transferentziagunea aprobetxatuz. 
Duela hiru urte esan genuen, eta gure 
hitza mantentzen dugu proiektu erreal 
eta egiaztagarrietan. Konpromisoa 
bete dugu.
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