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Antzerkia. Hilaren 27an, ostirala,
“Kopaz kopa”, Ados Teatroa taldearekin,
19:30ean, Muxikebarrin. 12€.

> Uretako jarduerak, tailerrak eta esperientzia
paregabeak “Getxo Itsas Fest” lehenengo edizioan
(5. or.)
> Rafael Álvarez “El Brujo” Muxikebarrira dator “Los
dioses y Dios” lanarekin (3. or.)
> Jim Papoulis ospetsuak zuzendutako tailerra eta
abesbatza kontzertua (3. or.)

2022

Maiatzak 19
>> Maiatzak 29

* Beirarako edukiontziak Disney
pertsonaiekin udalerriko lau gunetan
(4. or.)

Kalefest. Hilaren 28an, larunbata, eta hilaren
29an, igandea, kaleko ekintzak: antzerkia, zirkua
eta dantza udalerriko zenbait lekutan.

Aurreikusten da 1.686.800 euroko negozio-bolumena sustatzea parte hartzen duten establezimenduen artean

GetxoBonoren kanpainak berritasunekin

Udalak GetxoBonoren bi kanpaina berri jarriko ditu abian aurten:
lehenengoa ekainaren 13tik uztailaren 30era egingo da, eta bigarrena urriaren 15etik azaroaren 30era,
Gabonetako kanpainaren aurretik.
Gainera, konpromisoa hartu du
2023ko martxoan zehar beste denboraldi bat abiarazteko deskontu–
bonuak trukatzeko. Ekimen horren
bidez, aurreikusten da 1.686.800 euroko negozio-bolumena sustatzea
parte hartzen duten establezimenduen artean (1.114.400 € 2022an eta
572.400 € 2023an).

unean atxikitako establezimenduetan. Ez dira aldez aurretik
erosi beharko.
- 5 euroko deskontu-bonua aplikatu ahal izango da 20 eurotik gorako erosketetan eta zenbateko horren multiploetan, eta 10 euroko
deskontu-bonua 40 eurotik gorako erosketetan edo multiploetan.
- erosketa bakoitzean 4 bonu metatu ahal izango dira gehienez
(adibidez: 80 euroko erosketa batean 10 euroko 2 deskontu-bonu
edo 5 euroko deskontuko 4 bonu
aplika daitezke).

Ekainaren 13tik uztailaren 30era
16.070 deskontu-bonu trukatu ahal
izango dira: 3.520 eta 12.550, 5 eta
10 euroko deskontukoak, hurrenez
hurren. Kanpaina berri honek zenbait berrikuntza ditu aurreko edizioekin alderatuta:

- saltokiek ez dute inoiz eskudirurik itzuliko; beraz, erosketetan
adierazitako gutxieneko zenbatekoak gainditu behar dira.
- pertsona bakoitzak gehienez 5
euroko 5 deskontu-bonu eta 10
euroko 5 deskontu-bonu izango
ditu.

- deskontu-bonuak zuzenean
aplikatuko dira erosketaren

22 proposamen kultural aukeratu dira programazio artistikoaren
bigarren deialdian
Kultur Etxeak 22 kultura-proposamen aukeratu ditu, batez ere tokiko elkarte eta enpresek bultzatutakoak, eta 2022an udal-guneen
programazioan txertatuko dira.
Horiek guztiek joan den urtearen
amaieran abiatu zen Programazio
Artistikoaren bigarren deialdian
parte hartu zuten, getxotarrek
bultzatutako proiektu artistikoen
erakusketa sustatzeko eta bultzatzeko helburuarekin. Guztira,
Kultur Etxeak gehienez 120.000
euro bideratuko ditu hautatutako
proiektuak erakusteko.
Proposamen guztiak Muxikebarriko aretoetan edo Romo Kultur
Etxeko areto nagusian programatu ahal izateko diseinatu dira,
eta bertan erakutsiko dira aurten.
Deialdira 38 proiektu aurkeztu zi-

ren, eta 22 aukeratu ziren, kalitate-,
originaltasun-,
udalerriarekiko
lotura-, euskararen erabilera- eta
bideragarritasun tekniko-irizpideen arabera. Hautatutako proposamenak honako modalitate
hauei dagozkie: antzerkia, dantza,
musika, ikus-entzunezko artea,

zirkua, zinema eta diziplina anitzeko ikuskizunak.
Proposamenetako bat Portal 71 enpresakoa da, eta zirku-sorkuntza
garaikidea ardatz duten jardunaldiak proposatzen ditu, modalitate
eszeniko horretako ikuskizunekin kalitatezko eskaintza bat jen-

Hautatutako proiektu batzuetako ordezkariak, Amaia Agirre alkatearekin batera

deari hurbiltzea helburu dutenak.
Besteak beste, honako hauek nabarmendu behar dira: Maña, Manolo Alcántararekin, 2021eko Zirku Sari Nazionala, edo, Sin Ojana,
2020ko Panorama Circada saria.
Laburmetraiak izango dira protagonista Klip Elkartearen Lo mejor
de… ekimenean. Humor en Corto,
Caóstica eta Euskal Zine Bilera
jaialdietan hautatutako film labur
onenak proiektatzeko hiru saio
biltzen dituen programa da.
Estibaliz Igea sopranoak hautatutako beste proiektu bat aurkeztu du, Samurtasuna, Rafa Acebes
pianistarekin batera, osasun krisian adineko pertsona askoren
isolamendu sentsazioa arintzeko
musika tresna gisa duen balioa
goraipatzeko.

ren aurreko asteazkeneko 24:00ak
arte: etorkizunamt@gmail.com eta
tel.: 606 637 128.
MAIATZAK 23 ASTELEHENA
Hitzaldia. “Zer jakin behar dugu D
bitaminari buruz?. Hizlaria: Molina
Salas dk. (Endokrinologia eta Nutrizioa).18:15ean, Romo Kultur Etxeko
areto nagusian. Antolatzailea: Gizatiar.
MAIATZAK 19 OSTEGUNA
Odola ematea. Areetako Geltokia
plazan, goizez eta arratsaldez.
Ipuinaren ordua. Romo Kultur Etxearen haur liburutegian,
18:00etan, “Criaturas monstruosas”, Cataplinarekin. 3 urtetik aurrera. Sarrera dohainik.
Literatura solasaldia. 19:45ean,
Algortako Kasinoan, Mario Benedettiren “Primavera con una esquina
rota”.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 19:00etan,
Pedro Almodóvarren “Madres paralelas”. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera:
3,50€.
Hitzaldia. “Prevención de caídas”,
18:00etan, Romo Kultur Etxeko 3.
solairuan. Hizlaria: Javier Larrea, Bilboko Udaleko suhiltzaileen zuzendari
ohia. Antolatzailea: Getxo Lagunkoia.

MAIATZAK 25 ASTEAZKENA
Dantza erakustaldia. Dantzertiko dantzako ikasleak, 18:00etan,
Muxikebarrin. Zentruan eta Romo
Kultur Etxean jaso beharreko gonbidapenez.
Versadas, olerki kluba. Algortako Kultur Etxean, 19:00etan, Blas
Muñoz Pizarro. Sarrera dohainik.

MAIATZAK 20 OSTIRALA
Getxoko ondare eta naturari buruzko ibilbide-tailerra. Maiatza
berdea. 4-12 urte bitarteko haurrak
dituzten familientzat, 17: 00-19:00.
Topagunea: Romo Kultur Etxean.
Gaztelaniaz. Izen ematea: www.getxo.eus/apuntazaitez.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, Agnés
Jaouiren “Para todos los gustos”.
Adin gustientzat. Sarrera: 3,50€.
Musika. Bizkaia Hauspoka. Bilboko Akordeoi Orkestra Sinfonikoa. Zuzendaria: Amagoia Loroño.
19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera:
Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean
jaso beharreko gonbidapenez.

MAIATZAK 27 OSTIRALA
Getxoko ondare eta naturari buruzko ibilbide-tailerra. Maiatza
berdea. 4-12 urte bitarteko haurrak
dituzten familientzat, 17: 00-19:00.
Topagunea: Romo Kultur Etxean.
Gaztelaniaz. Izen ematea: www.getxo.eus/apuntazaitez.
Liburu-aurkezpena. Algortako Kultur Etxean, 19:00etan, “Sol de Norte”, José Ángel Landeta egilearen
eskutik. Sarrera dohainik, edukiera
bete arte.
Antzerkia. “Animales salvajes”,
Dantzerti Eskolako antzerkiko ikasleren eskutik, 19:30ean, Muxikebarrin. Zentruan eta Romo Kultur
Etxean jaso beharreko gonbidapenez.
Antzerkia. “Kopaz kopa”, Ados
Teatroa taldearekin, 19:30ean, Muxikebarrin. 12€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, Sandra
Koguten “Tres veranos”. 7 urtetik
gorakoentzat. 3,50€.
Euskaraldia. “Badator Euskaraldia
eta behar zaituztegu”, Herri Batzordea aktibatu eta martxan jartzeko
bilera irekia. 17:30ean. Romo Kultur
Etxeko kafetegian.

MAIATZAK 21 LARUNBATA
Ipuin kontaketa: Storytime. “Under
the sea”, Algortako Kultur Etxean,
11:00etan, Kids&Us Getxo-Algortaren eskutik. Ingelesez. 2-10 urte.
Izen-ematea: getxo@kidsandus.es /
algorta@kidsandus.es.
Antzerkia. Rafael Álvarez “El Brujo”-ren “Los dioses y Dios”, Muxikebarrin, 19:30ean. Sarrera: 18€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta
12:15-13:30. Txiki tailerra: apaintzeko erleen abaraska (6 urtetik aurrera). Beharrezkoa da aldez aurretik
izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
II.A Ze Gazte Bertso Sariketa. Kanporaketak: 17:30ean Salem tabernan, 19:00etan Sanikon
eta 20:30ean Villamonten. Finala
22:30ean Azebarri Kultur Elkartearen egoitzan.
Gaueko tximeletak. Solasaldia,
18:00etan, Romo Kultur Etxean eta
gauean irteera sitsak ikusteko. Udalak antolatuta. Izenematea: boluenatura@gmail.com
MAIATZAK 22 IGANDEA
Haur Dantza. “Loop”, Aracaladanzarekin, 19:00etan, Muxikebarrin. 4
urtetik gorakoentzat. Sarrera: 8€.
Zinematxiki. “Sonic 2, la película”,
12:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 7 urtetik gorakoentzat. Sarrera:
2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 17:00etan, “Ainbo,
Amazoniako gerraria”. 7 urtetik gorakoentzat. 2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30.
Helduentzako tailerra: erlezaintzarako hastapena. Beharrezkoa da aldez
aurretik izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
Mendi-irteera. Mendiko Lasterketa.
Uribe Kosta. IV. BMF Mendi Lasterketen Liga. Antolatzailea: Etorkizuna
Mendi Taldea. Inskripzioak irteera-

MAIATZAK 26 OSTEGUNA
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, Michael Showalterren.
“The eyes of Tammy Faye”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
Euskaraldia. “Badator Euskaraldia
eta behar zaituztegu”, Herri Batzordea aktibatu eta martxan jartzeko
bilera irekia. 17:30ean. Azebarri
Kultur Elkartean (Algorta).

MAIATZAK 28 LARUNBATA
Kalefest (kaleko ekintzak). Antzerkia. Algortako Kasino plazan,
13:00etan, “Kale gorrian”, Barsantiren eskutik. Euskaraz. Adin guztientzat. Sarrera dohainik.
Kalefest (kaleko ekintzak). Zirkua. Areetako Eskoletako plazan,
19:00etan, “(´e.go)”, Dikhotomiaren
eskutik. Testu barik. Helduentzako.
Sarrera dohainik. Eguraldia txarra
bada, Romo ikastetxean.
Piano-errezitaldia. Joaquín Achúcarro, Muxikebarrin, 19:30ean. Sarrera: 15€.
MAIATZAK 29 IGANDEA
Haur antzerkia. “Cris, la pequeña
valiente”, El espejo negro taldearekin, 18:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 6€.
Kalefest (kaleko ekintzak). Dantza. Algortako San Nicolás plazan,
20:00etan, “Gazte”, Hika + Oinkari
taldeen eskutik. Euskaraz. Adin guztientzat. Sarrera dohainik. Eguraldia
txarra bada, J.B. Zabala ikastetxean.
Antzerki ibiltaria. “Aquiles”, La
FAM Teatreren eskutik, 21:00etan,
Areetako Geltokia plazatik Bizkaia
Zubiko plazaraino. Testu barik. Adin
guztientzat.
Zinematxiki. Orkestra Lurtarra”,
12:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 7 urtetik gorakoentzat. Sarrera:
2,50€.

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

Adierazpen instituzionala
LGTBI+fobiaren aurkako
Nazioarteko Egunean
LGTBI+fobiaren
aurkako
Nazioarteko Eguna pasa
den asteartean, maiatzak 17,
ospatu zela eta, Udaleko Bozeramaleen Batzordeak aho
batez onartu zuen adierazpen instituzional bat, LGTBI
pertsonen eta hain ingurukoen alde agertzeko. Onartutako testuak udalaren
konpromisoa jasotzen du,
eraso LGTBI+foborik gertatzen bada, eragileek deitzen
duten deialdira batzeko eta
Udalak 48 orduko epean
erabateko gaitzespena eta
arbuioa adierazteko.
Bozeramaleen Batzordeak
bere egin du “beharrezkoa da
gure gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen
aurkako borroka sendotzen
jarraitzea, askotan ikusezin

bihurtzen diren genero-identitate, -orientazio eta -adierazpen guztiak errespetatuak izan
daitezen. Gizarte osoaren erantzukizuna da diskriminazio eta
indarkeria mota guztien aurka
borrokatzen jarraitzea”.
Adierazpenaren testu osoa:
https://labur.eus/LKXbB

Bisita Seve Herrerari bere 100 urteengatik
Seve Herrerak jaso zuen astelehenean Amaia Agirre alkatearen
eta Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziaren bisita udalerriko ostalaritzako establezimendu batean, 100 urte bete dituela eta. Kantabrian jaioa, ia bizitza guztia eman du udalerrian
eta gaur egun Villarcayoko egoitza batean bizi da. Bost semealaben ama, senideek lagunduta, Aixerrotaren oroigarria eta
lore sorta bat jaso zituen agintarien eskuetatik.

Harrera Herrien Dantza Jaialdia dela eta
Amaia Agirre alkateak eta Getxoko udalbatzako kide batzuek
Rancho Folclórico São Bartolomeu de Messines (Algarve) eta
Itxas Argia Dantza Taldea taldeak hartu zituzten joan den astean Udaletxean, talde getxotar horrek antolaturiko musika festibalaren zela eta. Lehiaketa, hogeita zazpigarren edizioa bete
zuena, larunbatean, hilak 14, ospatu zen Andra Mariko frontoian.

“Gu ere bagara”
proiektua
Getxoko LGTBI+ adinekoen
“kontatu gabeko historiak”
aurkitzeko asmoz, Gu ere
bagara proiektua sortu da,
2021ean Kultur Etxearen
deialdian diruz lagundutako ekimenetako bat. Julen Nafarrate (kazetaria)
eta Ines Bermejo (artista)
getxotarrek
sustatutako
proiektuak hainbat fase
izango ditu. Maiatzean eta
ekainean Getxoko 65 urtetik gorako pertsonen testigantzak jasotzea izango da
erronka, haien errealitatea
eta bizipenak azaltzeko.
“Ez da LGTBI+ adinekoez hitz
egiten. Askotan, LGTBI+ komunitateaz hitz egiten denean,
estereotipo jakin batzuetatik
hitz egiten da, gazteei, estetikari eta abarri lotuta. Inoiz ez
da LGTBI+ aititeen eta amamen errealitateaz hitz egiten,
erabat ikusezinak dira. Gure
aletxoa jarri nahi dugu, artearen esparrutik”, azaldu dute
sustatzaileek.
Proiektuan parte hartu
nahi dutenek guerebagara@
gmail.com helbidean edo
687 245 352 telefonoan jar
daitezke harremanetan. Elkarrizketa egin eta bizipen
guztiak bildu ondoren, uda
ostean proiektua erakusketa
artistiko bihurtuko da, elkarrizketatuen kontakizunak, egungo irudiak, irudi
zaharrak... konbinatuz. Erakusketa udazkenaren hasierarako aurreikusita dago.

Atzerriko
ikasketen
homologazioari
buruzko tailerra
Kosmopolis elkarteak tailer informatibo eta orientagarri bat antolatu du
atzerriko ikasketak homologatzeari/baliozkotzeari
buruz, Homologazioa, enplegurako eta autoenplegurako
bide bat izenburupean, datorren asteazkenean, hilak 25,
18:00etan, Algortako Kultur
Etxean (Villamonte), Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Tailerraren helburua atzerritarren garapen
profesional eta pertsonalerako beharrezkoa den gai horri buruzko informazioa eta
orientazioa ematea da. Edukiera: 60 plaza. Aldez aurretik izena ematea gomendatzen da: 688 605 551.

Rafael Álvarez “El Brujo” Muxikebarrira dator
“Los dioses y Dios” lanarekin
Rafael Álvarez El Brujo aktore
ezaguna Muxikebarrin arituko da
larunbatean, maiatzak 21. Los dioses y Dios antzeztuko du, jainkoen
eta gizakien arteko harremanei
buruzko gogoeta espiritual sakona, tradizio homerikotik elikatzen
dena. Emanaldia 19:30ean hasiko
da eta sarreraren prezioa 18 eurokoa da.
Konfinamendu garaian idatzitako
obra honetan barneko Valle-Inclanek hartzen du hitza, zeinaren
ahotsa Divinas palabras testurako
idatzi zituen akotazioetan baitatza, zeinetan obraren atmosfera
ere gordetzen baita. Eszenografiarik gabe, eta Javier Alejano fidela
beste aktore-konpainiarik gabe,
aktorearen hegaldia akorde eta
perkusioekin azpimarratzen duena, El Brujok Valle-Inclanen irudi
poliedrikoa aurkezten digu. “Lan
horretan maitasuna, umorea eta esentzia bat daude: antzerkia bizitza da
eta, gainera, dibertigarria da”.

Dantza eta
antzerkia
Dantzertiren
eskutik
Dantzerti-Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolako
dantza-ikasleek azken hilabeteetan
lantzen aritu diren hiru pieza erakutsiko dituzte datorren asteazkenean,
hilak 25, 18:00etan, Muxikebarrin
izango den saioan. Gainera, ostiralean, hilak 27, arratsaldeko 19:30ean,
zentro bereko Arte Dramatikoko
ikasleek Animales salvajes aurkeztuko dituzte, Euripidesen maisulanaren bertsio librea, gizakiaren eta
jainkotasunaren arteko liskar desorekatua planteatzen duena. Javier
Liñera getxotarraren dramaturgiaz
eta Maria Goiricelayaren zuzendaritzapean, ahazteko moduko gau
batean erritu batean elkartzen diren
sei gazteren istorioa kontatzen digu.
Sarrera: Muxikebarrin eta Romo
Kultur Etxean jasotzeko gonbidapenarekin.

Antzerki Jardunaldiak Itxarturekin

“Loop”, familia osoarentzako dantza ikuskizuna

Areetako Andres Isasi Musika Eskolan Itxartu Antzerki Taldeak antolatutako beste hainbeste antzezlan izango dira datozen 4 larunbatetan. Horrela, larunbatean,
hilak 21, Abadiñoko Teatro Banarteren eskutik ¡Ese no!, ikusi ahal izango da;
maiatzak 28 El matrimonio Palavrakis, Puntido Teatrorekin (Tafalla); ekainak 4 La
Cervantas, Teatro Baluarterekin (Puerto de Vega, Asturias) eta hilak 11, ¡Nunca es
tarde si!, Teatro Tela Marineraren eskutik (Castro). Saioak 19:30ean izango dira.
Sarrerak (8€): Algortako Batzokian eta 610 68 47 82 telefono zenbakian.

Maiatzaren 22an, igandea, 18:00etan, Aracaladanza konpaini ospetsuak
Loop lana eskainiko du, dantza-ikuskizuna zeinetan, musikaren, argiaren,
erritmoaren eta mugimenduaren bidez, eszenatokiaren mundu fantastiko
batera hurbilduko gaituzte, eta oihala igotzen den bakoitzean martxan jartzen den makineriaren magia erakutsiko digute. Ikusleak abentura irudikatu
horren lekuko eta konplize izango dira, eta haiek ere ikuskizunaren parte
dira. Sarreraren prezioa 8 eurokoa da.

Akordeoien Orkestra Sinfonikoak
“Bizkaia Hauspoka” aurkeztuko du

Jim Papoulis ospetsuak zuzendutako
tailerra eta abesbatza kontzertua

Ostiral honetan, hilak 20, Muxikebarrin, Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoak, Amagoia Loroñoren zuzendaritzapean, Bizkaia
Hauspoka musika ikuskizuna ikusi
ahal izango da.
59 urte bete ondoren, Orkestra
hau erreferentzia eztabaidaezina
da bere generoan. Haien eszenaratzea, sonoritate txundigarria, indarra eta publikoari ematen dioten
grina dira beren nortasun-zigilua.
Irudien eta klasiko herrikoi zaharren egokitzapenaren bidez, adinekoei zuzendutako ibilbide musikal bat planteatzen du. Kontzertua
19:30ean hasiko da, eta Foru Aldundiaren zahartze aktiboaren

politikaren barruan kokatzen da,
Nagusiak elkartearekin elkarlanean. Gonbidapenak eskuragarri
daude Muxikebarrin eta Romo
Kultur Etxean.

Jim Papoulis newyorktar konpositore ezagunak abesbatza konposaketa eta kantu tailerra eskainiko du
maiatzaren 19tik 22ra Romo Kultur
Etxean, Eskuz Esku Abesbatzak
eta Lilura Abesbatzak antolatuta.
Papopulisek Celine Dion, Aretha
Franklin eta Cristina Aguilerarentzat konposatu du eta Parisko operan lan egin du, Tokyo, gainera,
Foundation for Small Voices (FSV)
erakundeko buru da, irabazi-asmorik gabeko erakundea, haur behartsuentzako musika programetarako
kontzientzia eta funtsak sortzeko.
Tailerra amaitzeko, ongintzazko
kontzertu bat emango da, Papoulisek berak zuzendua eta 120 ko-

ralistek interpretatua, igandean,
hilak 22, 18: 30ean, Algortako San
Nikolas elizan. Sarrera doakoa da
eta Fundazioarentzako dohaintzak jasoko dira.

Birziklatzearen Munduko Eguna dela eta

Beirarako edukiontziak Disney pertsonaiekin udalerriko lau
gunetan
Ecovidriok eta Udalak bat egin
dute Birziklatzearen Munduko
Egunarekin, Disneyland Parisekin elkarlanean bere 30. urteurrenean, Disney pertsonaiekin apaindutako beirarako lau edukiontzi
hilabete batez instalatuz eta Magia distira egiten, beira birziklatu
familiarekin leloarekin. Urteurren
hori aprobetxatuz, estatuko beste
hogeita hamar bat hiritan bezala,
hainbat iglu koloreztatuko dira
Disneyko pertsonaia ezagunekin
(Mickey, Daisy, Donald ahatea eta
Campanilla), eta hurrengo tokietan kokatuko dira: Bidezabal kalean, Algortako anbulatorioaren
aurrean; Telletxe kalean, Algorta
etorbidearen ertzean; Kale Nagusian, Andrés Larrazabal kaleko
izkinan (Areeta), eta Ibaiondo kalean Aurrezki Kutxa kaleko izkinan. Joseba Arregi Ingurumeneko
Hiri Zerbitzu eta Ingurumen Kalitateko zinegotziak azaldu duenez,
“ekimenaren helburua gure herritarrei beiraren birziklapenean duten inplikazioa aitortzea da. Txikienek beren
aita-amen lanari erreparatzea eta jarraitzea garrantzitsua da, baita beren
etorkizunerako ona eta beharrezkoa
den zerbait bezala barneratzea ere.
2015etik 2021era Getxok 500 tonaren
igoera izan du beiraren birziklatzean,

Ezkerretik eskumara: Carlos del Corte, Ecovidrioko gerentzia-teknikaria eta Joseba Arregi, Ingurumeneko Hiri Zerbitzua eta Ingurumen Kalitateko
zinegotzia

1540 tonatik 2060ra igaro baita. Une
honetan, biztanle bakoitzeko 27 kilo
beira biltzen dira urtean, eta, beraz,
beira eredu bat da gainerako frakzioetarako, lortu nahi duguna. Kanpaina
honetarako udalerri erreferentetzat
aukeratu gaituen Ecovidriori eskerrak

ematen dizkiogu, eta hori zerbaitegatik izango da”.
Iglu txikien zozketa eta erosketa
Ecovidrioren edukiontzietan inprimatutako BIDI kodeen bidez,
irabaz daiteke Disneyland Parisera familia osoarentzako bidaia
bat, ekainaren 17a baino lehen
galdetegi labur bat erantzun
ondoren. Gainera, lehen aldiz,
interesa duten pertsonek Disneyko pertsonaiekin miniglusak
erosi ahal izango dituzte, www.
miniglu.es webgunearen bidez,
eta etekinak Aladina Fundazioari emango zaizkio, minbizidun
adingabeen eta haien familien
bizi-kalitatea hobetzeko lan egiten duena.

Beira birziklatzearen onurak ingurumenarentzat
Edukiontzietara botatzen den
beira %100ean birziklatzen da
eta ontzi berriak egiteko erabiltzen da, mugarik gabe eta jatorrizko propietateak galdu gabe.
Beira birziklatuz zabortegien
hazkundea saihesten da. Beira
birziklatzea funtsezko elementua da klima-aldaketaren aurkako borrokan. Ontzi berrien fabrikazioan birziklatutako beira
erabiltzean, naturako lehengaiak
ateratzea saihesten da, lurzoruen
higadura eta gure ingurunearen
baso-soiltzea saihestuz. Gainera,
fabrikazio-prozesuan CO2 gutxiago isurtzen da eta energia aurrezten da.

Benta proiektuari buruzko jardunaldia
Andra Mari auzoari Benta proiektuaren egungo egoeraren berri emateko asmoz, Bentaranoa Elkarteak, inguruko kultur dinamizazioarekin konprometitutako elkarteak aurkezpen ekitaldi bat deitu zuen lokalean bertan.
Hasierako prozesuari buruzko hasusnarketa egin zen baita egungo egoerari,
eraikina erabiltzeko lagapenari eta prozesua abiarazteko eman beharreko
urratsei buruzkoa ere, bai eta bertan garatu beharreko kultura-, arte- eta
gizarte-jarduerei buruz ere. 25 pertsona inguruk parte hartu zuten, horien
artean Amaia Agirre alkateak eta udal zinegotziak. Era berean, proiektuan
sartzeko animatu zen (bentaranoaelkartea@gmail.com).

Uretako jarduerak, tailerrak eta esperientzia paregabeak
“Getxo Itsas Fest” lehenengo edizioan
Datorren asteburuan, maiatzak
21, larunbata, eta 22, igandea,
Kirol Portuan, Getxo Itsas Fest
jaiaren lehenengo edizioa egingo da. Ekitaldiaren helburua da
bertaratzen diren pertsonei esperientzia eta erakusketa paregabeak eskaintzea, Getxo Itsas Hub
osatzen duten enpresek egiten
dituzten zerbitzu eta lanen inguruan.
Ekitaldiak, Udalaren Sustapen
Ekonomiko Arloaren babesa
duenak, jarduera-programa zabala eskainiko du: uretako bizikletetan eta jetboardetan ibilaldiak, itsas skie berritzaileen
erakustaldiak, paddle surf…,
tailerrak (haurren birziklapen
ekologikoa 3D inprimaketan…),
itsas industriari buruzko hitzaldiak eta dastatze gastronomikoak, besteak beste.

gutaraztea, betiere arlo hauetan
lan egiten duten tokiko enpresen begiradaren bidez: turismo,
ingeniaritza, teknologia eta I+G,
merkataritza eta ostalaritza, eta
kultura eta kirola. Horretarako,
hainbat jarduera konbinatzen dituzten bonu batzuk merkaturatu
dira, eta hiru esperientzia ezberdinez gozatzeko aukera ematen
dute 25 euroren truke. Eskuragarri daude www.itsasfest.eus
Getxo Itsas Fest Getxo Itsas Huben duela urtebete martxan jarri
zenetik dozenaka enpresak egiten duten lanaren lehen gauzatze
publikoa izango da. Espazio hori
Sustapen Ekonomikoa Arloaren
ekimen gisa sortu zen, espazio
bat sortzeko, itsasoarekin nolabaiteko lotura duten enpresak
biltzeko eta, sinergiak sortzeaz
gain, pertsona ekintzaileak eta
sortzen ari diren enpresak erakartzeko, esperientziak eta dinamikak partekatuz, hub osatzen
duten proiektuak aberastea lortzeko.

Getxo Itsas Fest
Getxo Itsas Fest jaiaren helburua
da itsasoak eskaintzen dituen
aukera guztiak herritarrei eza-

“Gosurf” proiektua saritu dute
Bizkaiko Itsasoko Ideien eta
Deslizamenduaren I. Lehiaketan
Gosurf proiektuak, zeinean Ane
Capdevilla getxotarrak parte
hartzen duen, hirugarren saria
lortu du Bizkaiko Itsasoko Ideien
eta Deslizamenduaren I. Lehiaketan, Orekan Sakonduz-BEAZ
Itsasoko eta Lerrokadurako lantaldeak antolatua, Deustuko,
Mondragon Unibertsitateko eta
EHUko unibertsitateekin lankidetzan; Getxoko Udala, ADR
Jata-Ondo, Bermeoaldeko Behargintza, Uribe Kostako Behargintza eta Santurtziko Udaleko garapen ekonomikoko agentzien
laguntza izan du, baita Sopelako
eta Plentziako udalen lankidetza ere. Lehenengo saria Surfins
proiektuak lortu du, eta bigarre-

na Slide Week ekimenak.
Lehiaketaren helburua ideiak
sustatzea zen, surfaren, belaren, nautikaren, skatearen eta
irristatzeko beste kirol batzuen
industrietako osagarriak, ekoizpen-prozesuak, produktuak eta
zerbitzuak hobetzeko. Unibertsitate horietako 3., 4.eta Masterreko ikasleek hartu dute parte, honako adar hauetan: Ingeniaritza
Mekanikoa, Jarduera Fisikoaren
eta Kirolaren Zientziak, Informatika Ingeniaritza, Ekoteknologia,
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza edo Fabrikazio Adiktiboko Masterra.
Ideia
Gosurf biltegiratzeko osagarri berritzailea da, pisua eta erosotasuna erabat lehentasunekoak diren
itsas kiroletarako. Produktua ilargi erdiaren forma duen bi neopreno-patroik osatzen dute, eta lau
konpartimentu estanko sortzen
dituzte taula baten muturrean.
1.000 euro jasoko ditu.
Balorazioan, aurkezpenaz eta
azalpen-argitasunaz gain, honako hauek hartu dira kontuan:
ideiaren berrikuntza-maila, sektoreari eta erabiltzaileei egindako
ekarpena, praktikotasuna, ingurumen-aztarna eta 2030 Agendaren garapen jasangarrirako helburuekin duen lerrokatzea.

Cebek-ek ematen dituen sarien bosgarren edizioan

Bizkaia Zubiak Enpresan Bardin saria
jaso du
Enpresa-sarien bosgarren edizioak, Cebek 2022 Sariek, hiru
kategoriatan nabarmentzen diren
Bizkaiko lau enpresa saritu ditu,
bereziki berdintasunaren, ekintzailetzaren eta garapen iraunkorraren balioak ordezkatzen dituz-

ten enpresak.
Bizkaiko transbordadoreak Enpresan Bardin Saria jaso zuen,
lan-eremuan emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna sustatzeko egindako jarduketengatik
(ETEen atala).

Erriberako bederatzi udalerriek Bilboko portuarekin
eta itsasadarrarekin duten harremana kontatu dute
Bilboko portuaren eta itsasadarraren historia, bilakaera eta eragina izan zen
joan den asteazkenean, hilak 11, Getxoko Olatua Itsas Terminalean egindako mahai-inguru baten ardatza, Bilboko portuko Ontzi Kontsignatarioen eta
Zamaketarien Elkartearen mendeurrena ospatzeko antolatutako ekitaldien
barruan. Topaketa hau oroitzapenezko programan aurreikusitako hirugarren
topaketa da eta Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioarekin elkarlanean
antolatu zen. Getxoko, Bilboko, Barakaldoko, Erandioko, Leioako, Portugaleteko, Santurtziko, Sestaoko eta Zierbenako udaletako ordezkariek parte
hartu zuten bileran, eta beren udalerriko herritarrek, enpresek eta erakundeek Bilboko portuarekin eta itsasadarrarekin duten harreman luze eta estuari buruzko beren ikuspegia eman zuten.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO, KIROLAREN HIRIA BIZKAIKO BADIAN
Getxoztarrei planteatu genien konpromiso argia eta ilusioz beterikoa, EAJPNV taldearentzat erronka estrategikoa dena. Izan ere, duela hiru urte egin
genuen aurkezpenean sinesten dugu,
zeinetan Getxo nabarmentzen baita hiri
zoragarri eta ilusio handien iturri gisa:
berrikuntzaren eta oparotasunaren sinonimo; XXI. mendean identitate propioaz aurrera egiten duen udalerria da
Getxo, hazi, bizi, lan egin eta gozatzeko
tokirik onenetariko bat baita.
Getxon sortu, bizi, lan egin eta gozatzeko, funtsezkoa da kirolaren eta jarduera fisikoaren aldeko apustua egitea alderdi eta baldintza guztietan. Eta argi
dute hori bai Amaia Aguirre alkateak,
bai Getxoko Udaleko EAJ-PNV talde
osoak. Argi eta ozen esan dezakegu
Thinking Fadura proiektu izugarrian
lan handia eta etengabea egiten ari garela, eta horren erakusgarri da gune
osoan sortzen ari den parke zoragarriaren bilakaera, bai eta gure herriko
kirol-erakundeek gozatzeko garagardotegiaren proiektua ere.
Hala, aipatutako proiektuan eta jarduketetan oinarriko kirola, kirol-jarduerak
eta adin guztietarako ariketa fisikoa dira

gure funtsezko konpromisoa. Alderdi
hori azpimarratu nahi dugu, Getxo
Kirolak erakundeak gauzatzen dituen
ekimen guztietan aplikatzen baitugu.
Kirolaren alorreko elkarte-sarea oro
har osatzen duten klubak, erakun-

PORTU ZAHARRA ETA ARRIGUNAGA
LOTZEN DITUEN KOSTALDEKO PASABIDEA

Gaur egun pasealeku bikain bat
daukagu Getxoko kostaldean zehar,
Arrigunaga hondartzatik Sopelako
mugaraino doana. Aitzitik, pasealeku
hori kontrako noranzkoan mozten da.
Horretarako, Alderdi Popularreko
kideok proposatu nahi dugu Arrigunaga hondartza eta Algortako Portu
Zaharra lotzen dituen kostaldeko
pasabide bat sortzea, oinezkoentzako
eta bizikletentzako. Bi puntu horiek

lotuz gero, Getxoko kostaldeko konexioa erabatekoa izango litzateke.
Horrez gain, aipatzekoa da itsasadar
guztia barne hartuko duen bulebar
berria, Bilbo eta gure udalerria lotuko dituena; horri esker kostaldeko
pasealeku izugarria lortuko dugu,
oinezkoentzako eta bizikletentzako
izango da, eta Bizkaiko hiriburuan
hasi eta Sopela udalerriaz haratago
amaituko da. #esnatuGetxo

LGTBIFOBIARI EZ
Gaurko moduko egun batez, 1990ean,
Osasunaren Mundu Erakundek
homosexualitatea despatologizatu
zuen. Gaur egun, 32 urte igaro ondoren, indarkeria LGTBIfobikoaren
bolada onartezina bizi dugu zoritxarrez. Gorroto-diskurtsoak areagotu izanak ondorio zuzenak ditu,
eta etxeko ateraino heldu zaizkigu:
adingabe baten aurkako eraso LGTBIfobiko bat egon zen Algortan duela
gutxi. Ez da horrelako zerbait gure

udalerrian gertatzen den lehenengo
aldia; horrenbestez, Elkarrekin taldeko kideok Getxoko LGTBIfobiaren
aurkako diagnostiko eta behatoki
baten baitan hartzeko neurriak
proposatzen jarraitu dugu, eta gobernu-taldeak baztertu zuen mozioa.
Kolektibo horiei babesa emateko
udal-politika publiko ausartak behar
ditugu, argazki eta keinuez gain.
elkarrekinpodemos@getxo.eus
/
www.elkarrekingetxo.blogstpot.com

deak eta elkarteak kirolaren esparruan
egiten diren harreman nahiz proiektu
guztien eta egindako lanaren ardatz
dira. Esate baterako, Getxoko kirol-klubek haur eta gazteentzako ikastaro eta
jarduera ugari antolatuko dituzte uda

honetan. Udako ikastaroen izugarrizko osagarria izango dira, zeinetarako
Getxo Kirolak erakundeak 1.300 plaza
baino gehiago eskaini baititu.
EAJ-PNV alderdiak beteko dituen konpromisoak dira horiek guztiak.

ELKARTASUNA ALCONZAKO
LANGILEEKIN
EH Bildutik gure elkartasuna adierazi nahi diegu Berangoko Alconza-Irizarreko langileei. Enpresako
zuzendaritzak 25 langile kaleratu
berri ditu eta ez du inolako konponbiderik aurkeztu enpresaren
etorkizuna bermatzeko. Alconzan
lan egiten duten langile asko Getxoko auzokideak dira, eta 70 egun
baino gehiago daramatzate greban
euren enpleguaren alde eta industria-plan bat egin dezatela eskatzen,
fabrikaren etorkizuna bermatzeko.
EH Bildutik ere eskaera luzatu diogu Eusko Jaurlaritzari, arazo honetan inplikatu dadin. Izan ere, Uribe
Kostan geratzen zaigun industria
apurra desagertzear dago. Maiatzaren 20an, 19:00etan, Berangoko kaleetan elkar ikusiko dugu!

AHALDUNTZE-ESKOLA,
ERREFERENTZIAZKO ESPAZIOA
Aurreko larunbatean Ahalduntzeeskolako
2021-2022ko
ikasturteamaierako ekitaldia egin genuen,
eta nabarmendu nahi dugu eskola
oso proiektu garrantzitsua dela bai
Getxoko emakume guztientzat, bai
gure udalerriarentzat. PSE-EEko kideok uste dugu bidezkoagoa eta berdinzaleagoa den gizartea sortzeko
modu eraginkorra dela. Eskola sortu
zenetik jada 1700 emakume bertaratu dira, 30 sorterri desberdinetako
emakume getxoztarrak, adin eta pentsamendu desberdinetakoak; horrela,
eskola sendotu da feminista, kulturarteko eta belaunaldiarteko espazio
gisa.
Parekotasun-ikuspegiarekin

parte-hartze komunitarioa hobetzeko tresnak eskaintzen dituten tokia da, erreferente diren emakume
gehiago ikusarazteko, aurrerapen
politiko eta soziala sortuz; izan ere,
ordezkaritza-organoetaraino heldu
behar gara emakumeak eta komunitatean eragiten duten erabakiak hartu
behar ditugu, benetako eraldaketa
soziala sortze aldera. Ia 300 ikastaro egin dira dagoeneko eta, horien
bidez, askotariko esparruak landu
ahal izan ditugu, hala nola osasuna,
autozaintza eta autonomia; halaber,
trukerako sareak eratu ditugu, gure
nortasuna landu dugu eta komunikazio-estrategiak ikasi ditugu.

