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/ Nabarmentzekoak
>  Aukerak Ibar Nagusien Etxea elkartearentzat 

Romoko Belaunaldien Arteko Zentroko 
behealdean kokatu arte (2. or.)

> Algortako San Martin kaleko udal-eraikinean 
Osakidetzaren Osasun Mentaleko Zentro bat 
izango da (4. or.)

Antzerkia. Hilaren 27an, ostirala, 
“Animales salvajes”, Dantzertiko 
ikasleren eskutik, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Gonbidapenez.

Kalefest. Maiatzaren 28an, larunbata, eta 29an, 
igandea, eta ekainaren 4an, larunbata, kaleko 
ekintzak: antzerkia, zirkua eta dantza udalerriko 
zenbait lekutan.

* Joaquín Achucarrok 
kontzertua eskainiko 

du Muxikebarrin 
larunbatean, hilak 28  

(3. or.)

TAO OHARRA
Udala bertakoentzako aparkaleku-
baimenerako (TAO) sarbidea ibilgailu 
mota batzuetara zabaltzea aztertzen 
ari da, hasiera batean ekainaren 1ean 
indarrean sartuko den ordenantzan 
aurreikusi ez direnak.

Areetako eta Algortako Herrita-
rren Arretarako Bulegoek (8:30etik 
18:30era) eta Call Centerrek (94 
466 00 77, 8:00etatik 19:00etara) 
aparkaleku-eskaera guztiak jasoko 
dituzte, astelehenetik ostiralera, eta 
ondoren aztertu eta informatuko dira. 

“Herriak Egiten” funtsa zorra kitatzeko eta mugikortasun 
iraunkorreko inbertsioak egiteko erabiliko da

Foru sariak 
Bizkaiko oinarrizko 

kirolarako

Doctor Deseok, Anita Parker taldearen hasieraren ondoren, eta 
Amaiak, 2017ko OT lehiaketako irabazleak, Ereagan joko dute

Ekainaren 18an, rock doinuak itzu-
liko dira Getxora Doctor Deseoren 
eskutik, Kultur Etxeak Ereaga hon-
dartzan antolatu ohi duen emanal-
di klasikoari berrekiteko egingo 
den kontzertuan, udako programa-
zioari hasiera emanaz. Francis Díez 
buru duen taldeak Berriro zuekin - El 
reencuentro izeneko biraren baitan 
emango du kontzertua, zeinetan 
Maketoen iraultza izeneko azken la-
naren kantak aurkeztuko baititu, 
euskara hutsean dauden abestien 
bilduma.  Kontzertua 21:00etan ha-
siko da, Ane Martínez buru duen 
Anita Parker taldearen eskutik, 

Udal Gobernu Taldeak 3.405.000 
euroko kredituaren habilitazioa 
aurkeztu du maiatzeko osoko 
bilkuran, edizio hau ixtean egin 
gabe, aurtengo apirilean Bizkai-
ko Foru Aldundiak onartutako 
Herriak Egiten ezohiko funtsare-
kin finantzatu beharreko jardue-
retarako. Ekintzak horiek 2023ko 
abenduaren 31 baino lehen gauza-

Foru Aldundiak Bizkaiko oinarriz-
ko kirolaren lana aitortzen duten 
sariak banatu ditu aste honetan. 
Banakako irabazlea Virginia Díaz 
Rivas (Raspas del Embarcadero 
kluba) arraunlari getxotarra izan 
zen. Mikel Bildosola igerilari getxo-
tarrak ere irabazi zuen beteranoe-
tan (Swim Camp Getxo) eta Getxo-
ko Munduko Sokatira Txapelketa 
ere nabarmendu zen sarietan.

Udal eraikin batzuk eraberritzeari ere ekingo zaio

Hondartzako ekitaldiak ospatuko dira berriro, udako egitarauari hasiera emanez

tuko dira.

Ignacio Uriarte Ogasun zinego-
tziak adierazi duen bezala, “Uda-
lak, funts horien erabileraren bidez, in-
flazioak udal-zerbitzuen kostuan duen 
presioa leuntzen lagundu nahi du, eta, 
horrela, herritarrei ez helarazi gainkos-
turik. Ur- eta elektrizitate-zerbitzuen 
eraginkortasunean ere hobekuntza ga-

rrantzitsuak lortuko ditugu”. 

Funtsaren banaketa honela egin-
go da:

* 1.538.462 euro udalaren zorra 
erabat ezabatzeko 2022ko aben-
duaren 31rako. Zorraren ezohi-
ko amortizaziora bideratutako 
zenbateko horri esker, Udalak 
0 zorraren helburua lortuko du 
legealdi hau amaitu aurretik. 

* 1.450.470 euro mugikortasun 
iraunkorreko jardueretarako. 
Hainbat udal-bide publikotan 
espaloiak eta asfaltatuak kon-
pontzea, eta uren eta elektrizi-
tatearen udal-zerbitzuen eragin-
kortasuna lortzeko lanak egitea. 

* 416.068 euro udal-eraikin ba-
tzuk eraberritzeko eta egokitze-
ko. Bertako energia-eraginkor-
tasuna hobetzera bideratutako 
lanak ere bai.

zeinak abestirik berrienak joko bai-
titu eta, ondoren, 22:30ean, Doctor 
Deseok hartuko du agertokia. Kon-
tzertua doakoa izango da, aurreko 
urteetan bezalaxe.
Bestalde, uztailaren 2an, Ereaga 

hondartzako aparkalekuan Amaia 
abeslariaren kontzertua eskainiko 
da. Cuando no sé quién soy azken la-
naren abestiak joko ditu. Abeslari 
nafarrak, 2017n Operación Triunfo 
lehiaketa irabazi zuenak, Getxo 

Jazz Jaialdiko 45. edizioan hartuko 
du parte, eta kontzertu horrekin 
bere musika-generora gazteak era-
kartzeko linea irekiko du, gene-
rora lotuta dauden eta ez dauden 
artisten bidez.

Doctor Deseok ekainaren 18an joko du Amaiaren kontzertua uztailaren 2an izango da



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

MAIATZAK 26 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Michael Showalterren. 
“The eyes of Tammy Faye”. Azpiti-
tuludun Jatorrizko Bertsioa.  12 ur-
tetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

Euskaraldia. “Badator Euskaraldia 
eta behar zaituztegu”, Herri Batzor-
dea aktibatu eta martxan jartzeko 
bilera irekia. 17:30ean. Azebarri 
Kultur Elkartean (Algorta).

Irakurzaleen txokoa. 19:30ean. 
Karmele Jaiorekin, "Aitaren etxea" 
nobelaz hizketan. Azebarri Kultur 
elkartean. Egizuk antolatuta

MAIATZAK 27 OSTIRALA
Getxoko ondare eta naturari 
buruzko 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.

Liburu-aurkezpena. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan, “Sol de 
Norte”, José Ángel Landeta egilea-
ren eskutik. Sarrera dohainik, edu-
kiera bete arte. 

Antzerkia. “Animales salvajes”, 
Dantzerti, Euskadiko Arte Drama-
tiko eta Dantza Goi Mailako Esko-
lako antzerkiko ikasleren eskutik, 
19:30ean, Muxikebarrin. Zentruan 
eta Romo Kultur Etxean jaso beha-
rreko gonbidapenez.   

Antzerkia. “Kopaz kopa”, Ados 
Teatroa taldearekin, 19:30ean, Mu-
xikebarrin. Sarrera: 12€.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Sandra 
Koguten “Tres veranos”. 7 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.

Euskaraldia. “Badator Euskaraldia 
eta behar zaituztegu”, Herri Batzor-
dea aktibatu eta martxan jartzeko 
bilera irekia. 17:30ean. Romo Kultur 
Etxeko kafetegian.

MAIATZAK 28 LARUNBATA
San Miguel Getxo Music & Food. 
Portu Zaharrean, 13:00etatik Aurre-
ra, kontzertuak: Arana, Los Retros, 
Javi Real de Asua, The Beatpun-
kers, Vittersweet, Fakeband eta DJ 
Session Alvaro Barañanorekin.

Kalefest. Antzerkia. Algortako Kasi-
no plazan, 13:00etan, “Kale gorrian”, 
Barsantiren eskutik. Euskaraz. Adin 
guztientzat. Sarrera dohainik. 

Kalefest. Zirkua. Areetako Esko-
letako plazan, 19:00etan, “(´e.go)”, 
Dikhotomiaren eskutik. Testu barik. 
Helduentzako. Sarrera dohainik. 
Eguraldia txarra bada, Romo ikas-
tetxean.

AntzerkiGetxo. 19:30ean, Aree-
tako Andrés Isasi Musika Eskolan, 
“El matrimonio Palavrakis” Puntido 
Teatrorekin (Tafalla). Sarrera: 8€. 
Erreserbak 610 68 47 82 telefonoan. 
Antolatzailea: Itxartu Antzerki Taldea.

Piano-errezitaldia. Joaquín Achú-
carro, Muxikebarrin, 19:30ean. 15€.

MAIATZAK 29 IGANDEA
San Miguel Getxo Music & Food. 
Portu Zaharrean, 12:30etatik au-
rrera, kontzertuak: The Binilos, The 
Associados, Clarisse y Ontario.

Haur antzerkia. “Cris, la pequeña 

valiente”, El espejo negro taldeare-
kin, 18:00etan, Muxikebarrin. 6€.

Kalefest (kaleko ekintzak). Dan-
tza. Algortako San Nikolas plazan, 
20:00etan, “Gazte”, Hika + Oinkari 
taldeen eskutik. Euskaraz. Adin guz-
tientzat. 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. Euska-
raz. 7 urtetik gorakoentzat. 2,50€.

EKAINAK 1 ASTEAZKENA
Liburu-aurkezpena. Romo Kultur 
Etxean, 19:00etan, “El boulevard 
de las despedidas”, Cristina Pas-
cual, egilea, eta Patricia Fernán-
dezen eskutik. Sarrera dohainik, 
edukiera bete arte. 

EKAINAK 2 OSTEGUNA
Getxophoto. LOB. Argazki ikas-
leen topaketa Romo Kultur Etxean. 
www.getxophoto.com 

EKAINAK 3 OSTIRALA
Antzerkia. “Rámper, vida y muerte 
de un payaso”, Imanol Ituiñorekin, 
21:00etan, Muxikebarrin. 5€.

Getxophoto. Itxialdia. 09:30ean 
Punta Begoñako Galerietan. Sa-
rrera: 20€ (edukiera mugatua). 
Opening. 19:30ean Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan. Sa-
rrera dohainik (izena aldez aurretik 
eman behar da). www.getxophoto.
com 

EKAINAK 4 LARUNBATA
Kontzertua. Immaculate Fools, 
19:30ean, Muxikebarrin. 18€.

Kontzertua. “Samurtasuna”, Estí-
baliz Egea (sopranoa) eta Rafa 
Acebes (pianoa), 19:30ean, Muxi-
kebarrin. Sarrera: 8€.

Kalefest. Antzerkia. Algortako San 
Nikolas plazan, 20:00etan, “Legea 
gu gara”, Barsantiren eskutik. Eus-
karaz. Adin guztientzat. Sarrera 
dohainik. Eguraldia txarra bada, 
J.B. Zabala ikastetxean.

Getxophoto. Bisita berezia. Ar-
tista parte-hartzaileekin. Irteera 
11:00etan San Nikolas plazatik. 
Dohainik. www.getxophoto.com 

EKAINAK 5 IGANDEA
Kontzertu solidarioa. 19:00etan, 
Areetako Andrés Isasi Musika Es-
kolan, Miguel Ituarte pianistaren 
emanaldia. Sarrerak (borondatea) 
leihatilan: 16: 00-19: 00. Antolatzai-
lea: Txernobil Elkartea, Udalarekin 
laguntzaz.

13. Getxotar Abesbatzen Eguna. 
18:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 
Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean 
jaso beharreko gonbidapenez.

Haur ikuskizuna. “Kantu kolore”, 
18:00etan, Muxikebarrin. 6€.

Getxophoto. Ezinezko estazio 
metereologikoa. 11:00etan Pun-
ta Begoñako Galerietan. Dohainik 
(izena aldez aurretik eman behar 
da). www.getxophoto.com 

Mendi-irteera. Etapa 1 (partziala) 
GR-280 Uribe. Uribe Kosta. Bizkai-
ko Xendazaletasun Liga. Antola-
tzailea: Etorkizuna Mendi Taldea. 
Inskripzioak irteeraren aurreko 
asteazkeneko 24:00ak arte: etor-
kizunamt@gmail.com eta tel.: 606 
637 128.

Taller. 18:30ean, poesiara hurbiltze-
ko tailerra, Anahata elkartearen es-
kutik, Algortako Iturgitxi kaleko 8ko 
egoitzan. Koordinatzailea: Ana Eguia. 

Maiatzaren 28 eta 29ko aste-
buruan Bizkaiko Bela Ari-
neko Txapelketa jokatuko 
da Abrako uretan. Lehiake-
ta egun bikoitzean ospatu-
ko da, haizearen baldintzen 
arabera sei ibilbiderekin, eta 
uretan 60 estropalari ingu-
rurekin. Hiru txanda egingo 
dira bai larunbatean bai igan-
dean, eguerditik aurrera, Op-
timist, ILCA, FEVA eta 420 eta 
Snipe klaseetan probintziako 
irabazleen berri argitzeko.

Udalak Ibar Nagusien Etxea 
elkarteko Batzarrarekin 
aste honetan egindako bi-
leran berretsi dio Udalaren 
eta Foru Aldundiaren ar-
teko hitzarmenaren ondo-
rioz Romon eraikiko den 
Belaunaldien arteko zentro 
berrian (Lope de Vega, 12 
eta 14) espazio bat lagatzeko 
prest dagoela. Aurreikusita-
ko proiektuarekin aurrera 
egin ahal izateko, elkarteak 
ekainaren 24an utzi beharko 
du eraikina, Aldundiak az-
piegitura berria eraikitzeko 
beharrezko izapideak ema-
ten jarraitu ahal izan dezan.
Eraiki beharreko leku be-
rrian Ibar Nagusien Etxea-
rentzat 280 m2 erabilgarri 
inguruko espazioa erreserba-
tuta dago, Ajane (Algorta) eta 
Urtealaiak (Andra Mari) adi-
nekoen elkarteek beraien au-
zoetan duten bezala. Obrek 
irauten duten bitartean, eta 
elkarteak datorren ikastur-
tean bere jarduerekin jarrai-
tzeko aukera izan dezan, era-
kunde horiek urtero jasotzen 
duten diru-laguntzarekin ba-
tera, Udalak aurrekontu-zuz-
kidura bat egingo du (1.500€/
hileko gehienez), lokal bat 
alokatzea izan daitekeenari 
aurre egiteko eta beste bat 
(3.000€) mugitzeko eta/edo 
egokitzeko izan dezakeen 
gastua ordaintzeko.
Udalerriko adinekoen gaine-
rako elkarteekin gertatzen 
den bezala, aipatutako gune 
espezifikoaz gain, Ibar elkar-
teko kideek espazio horrekin 
batera beste udal-gune ba-
tzuek ere erabili ahal izango 
dituzte, bai Romoko Kultur 

Amaia Agirre alkateak, Ge-
txoko Udalaren izenean, dolu-
minak agertu zituen joan den 
astean, maiatzak 18, asteazke-
na, Javier Aguirre Bilbao gure 
herriko demokraziako lehen 
alkatea zendu baitzen.
Jesús Javier Aguirre Bilbao 
EAJ-PNVko zerrendaburua 
izan zen 1979an egin ziren 
demokraziako lehen udal 
hauteskundeetan, eta alkatea 
1979-1980 aldian. 1983an Eus-
ko Jaurlaritzako Osasun eta 
Gizarte Segurantza sailburu 
izendatu zuten (1985era arte 
bete zuen kargua) eta 1984. 
eta 1994. urteen artean Euzko 
Abertzaleak taldeko legebil-
tzarkide izan zen. 
Industria Ingeniari Doktorea, 
eta Ekonomia eta Informati-
ka Zientzietan lizentziatua, 
Bilboko Industria Ingenia-
rien Goi Eskola Teknikoan 
eta Deustuko Unibertsitatean 
aritu zen irakaskuntzan. IBM, 
Univac edo Ericsson enpre-
setan zuzendaritza-karguak 
izan zituen. 
1985ean Indelec sortu berria-
ren lehen presidente izendatu 
zuten, eta Robotiker Funda-
zioko lehendakari ere izan zen 
lau urtez.
Bere hileta-elizkizuna joan 
den ostiralean, maiatzak 20, 
egin zen San Nikolas Barikoa 
parrokian, Algortan.
Goian bego.

Aukerak Ibar Nagusien Etxea 
elkartearentzat Romoko 

Belaunaldien Arteko Zentroko 
behealdean kokatu arte

Doluminak Getxoko 
demokraziako 

lehen alkatearen 
heriotzagatik

Bizkaiko 
bela arineko 
txapelketa

Elkarteak ekainaren 24rako utzi beharko du eraikina

Etxean eskuragarri daude-
nak (kafetegi-taberna-janto-
kia, gimnasioa, billar-aretoa, 
diziplina anitzeko gelak…), 
bai Gobelaurre udal-bolun-
tarioen zentroan edo beste 
espazio batzuetan daudenak.
Bileran Ibar Nagusien Etxea 
elkartearen Batzarrari jaki-
narazi zitzaion Udalak api-
rilean hasitako administra-
zio-prozedurari elkarteak 
aurkeztutako alegazioetako 
bat onartu dela. Zehazki, 
elkarteak argudiatu zuen 
ez zegoela lokalaren jabetza 
nahasterik, ez baitzitzaion 
ofizialki jakinarazi eraikina 
hustu behar zutela. Udala-
ren ustez, Ibar elkartearekin 
hainbat elkarrizketa izan 
dira, eta bertan ekipamen-
du berria eraikitzeko asmoa 
eta beharrezko urratsak ja-
kinarazi zaizkie. Hala ere, 
ez zegoen eraikina huste-
ko errekerimendu ofizialik. 
Horrenbestez, indarrik gabe 
utzi da prozedura horri da-
gokion dekretua, eta jakina-
razi zaie ofizialki, ekainaren 
24a izango dela borondatez 
etxea uzteko azken eguna.
Udaleko gobernu-taldeak 
proiektua aitzindaritzat eta 
berritzailetzat jotzen du, 
gazteak eta adinekoak elka-
rrekin bizi eta elkarreragin 
daitezen. Proiektuak aurrei-
kusitako inbertsioaren ia 
%99 jasoko du Next Genera-
tion Europako Funtsetatik 
eta 40 udal-bizitoki udale-
rriko gazteentzat, eta 100 
plazako foru-egoitza bat, bi-
zikidetza-unitateetan anto-
latuta, adinekoentzat izango 
ditu.

Lorezaintza zerbitzuak espezie autoktonoren 44 ale landatu-
ko ditu udaberrian (astigar zuria, gaztainondoa, pagoa, lizarra, 
artea, haritza, artelatza, mostajoa, hagina, ezkia, lore-udarea, 
maitasun-zuhaitza eta atlasaren zendroa). Zuhaitzak Kortiñe, 
Aixerrota, Maidagan, Ormaza, Venancios, Errotatxu, Iturribarri 
eta Etxezurin egongo dira.

Zuhaitzak landatzea udaberrian

www.getxo.eus/apuntazaitez
www.getxophoto.com
www.getxophoto.com
www.getxophoto.com
www.getxophoto.com
www.getxophoto.com
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mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=


Getxoko XXV.Jardunaldi botanikoak

IV Getxo Kantari 
Eguna

Getxo Folkeko 
kalejiretan parte 
hartzeko deialdia

“Cris, la pequeña valiente”k haurtzaroko transexualitatea 
jorratzen du

Datorren larunbatean, ekainak 
4, Getxo Kantari Egunaren lau-
garren edizioa ospatuko da Al-
gortan, Itxas Argia Elkarteak an-
tolatutako ekimena herritarrak 
udalerriko kaleetan zehar taldean 
abestera animatzen dituena.
Eguna 12:00etan hasiko da. Par-
te-hartzaileak San Nikolas plazan 
bilduko dira. Hortik aurrera, ibil-
bidea Portu Zaharretik, Tellago-
rritik, Satistegitik eta Telletxetik 
igaroko da.
15:00etan herri bazkaria egingo 
da Trinitarioen frontoietan. Txar-
telak 25 eurotan daude salgai 
Itxas Argia elkartearen egoitzan 
eta Malakate, Salem eta Larra ta-
bernetan.  
Informazio gehiago: https://itxas-
argia.com/eu/

Igande honetan, maiatzaren 29a, 
Muxikebarriko Ereaga aretoan 
haurrentzako Cris, la pequeña va-
liente antzezlana izango da ikusgai. 
Saioa 18:00etan izango da eta sarre-
raren prezioa 6 eurokoa da.
Ikuskizun onenaren saria FETEN 
2021ean, muntaia honek haurtza-
roko transexualitatea jorratzen du 
istorio hunkigarri eta dibertigarri 
batekin. Maisuki interpretatuta 
eta hizkuntza iradokitzailearekin, 
neska transen talde baten benetako 
bizipenetan inspiratuta dago, eta 
Cristina du protagonista, sentitzen 

Basozaleak sozietateak beste behin 
antolatu ditu Getxoko jardunal-
di botanikoak, maiatzaren 28tik 
ekainaren 2ra. Hogeita bosgarren 
edizioa izango da, eta Getxotik eta 
inguruetatik landareak biltzeko ohi-
ko txangoarekin hasiko da, zeina 
09:00etatik 13:00etara egingo baita; 
landareak arratsaldean sailkatu-
ko dira, eta Teilagorri plazan jarri-
ko dira erakusgai biharamunean, 
maiatzaren 29an (igandea).
Landare freskoak eta lehorrak, jan-
garriak, sendagarriak, toxikoak eta 
hilgarriak, zuhaitz-enborrak eta 
zuhaixkak, argazkiak, etab. egon-
go dira erakusketan, 11:00etatik 
14:00etara zabalik.

Joaquín Achucarrok kontzertua eskainiko du 
Muxikebarrin larunbatean, hilak 28

Ados Teatroak “Kopaz kopa” lana aurkeztuko du

Joaquín Achúcarro (Bilbo, 1932) 
pianojole handiak kontzertua es-
kainiko du larunbatean, maiatzak 
28, 19:30ean, Muxikebarrin. Bere 
ibilbide artistiko bikainari esker, 
pianoaren figuretako bat izan da, 
gure mugen barruan eta kanpoan.
1959an Liverpooleko Nazioarteko 
Lehiaketa irabazi zuenean abiatu 
zen bere ibilbidea eta, ordutik, 60 
herrialdetan aritu da etengabe, 
mundu osoko aretorik ospetsue-
netan eta zuzendari handienen 
gidaritzapean. Sari eta errekono-
zimendu ugari jaso ditu, horien 
artean Unescok emandako Artist 
for Peace delakoa, bere lan artis-
tiko bikainagatik, Arte Ederren 
Urrezko Domina, Musikaren Sari 

Kultur Etxeaak aurtengo Ge-
txo Folkeko desfileetan trikitixa, 
txistu eta alboka taldeek parte 
hartzeko deialdia zabaldu du. 
Ekimen honen helburua euskal 
musika tradizionala bultzatzea 
da, jaialdian zehar kaleetan za-
balduz. Taldeak irailaren 16tik 
18ra bitartean arituko dira.
Guztira hogeita hamar proposa-
men hautatuko dira, eta honela 
banatuko dira: irailak 16, Alboka 
Eguna (10); irailak 17, Trikitixa 
Eguna (10), eta irailak 18, Txistua-
ren Eguna (10).
Deialdia aipatutako instrumen-
tuak erabiltzen dituzten eta erre-
pertorioan pieza tradizionalak 
edo herrikoiak dituzten musikari, 
musika eta musika talde profe-
sional zein amateurrei zuzenduta 
dago. 18 urtetik gorako edozein 
pertsonak parte hartu ahal izan-
go du, eta prestakuntza bakoitzak 
gutxienez bi kide izan beharko 
ditu. Taldearen ibilbide artistikoa, 
errepertorio-proposamen zehatza 
eta proposamen zehatz eta bere-
ziak baloratuko dira, eta, emaku-
mearen presentzia sustatzeko, ge-
nero-berdintasuneko irizpideen 
arabera aurkeztutako proiektuak 
aukeratuko dira. Bandek antola-
kuntzak adierazitako egunean 
eta ordutegian egin beharko dute 
ibilbidea.  Hautatutako proposa-
men bakoitzerako 300 euro erabi-
liko dira.

Eskaerak 2022ko uztailaren 4ko 
14:00ak arte aurkeztu ahal izango 
dira. Deialdiaren oinarriak esku-
ragarri daude jada  https://www.
getxo.eus/eu/cultura/aula-cul-
tura/subvenciones-aula-cultura 
helbidean.

Ados Teatroa konpainiak Kopaz 
kopa lana taularatuko du ostiralean, 
hilak 27, Muxikebarrin. Euskaraz-
ko bertsioan Ainhoa Aierbe, Asier 
Hormaza, Asier Sota eta Ainara 
Ortegak interpretatuko dute, eta 
sarrerak 12 euro balio du.
Obran Mikel, dibortziatua eta idaz-
le frustratua, eta Ander, ezkontzear 
dagoen aktore porrokatua, bat da-
toz azken honen ezkongabe-agu-
rrean. Segurtasun gabeziak kopaz 
kopa arrastatzen dituzte, erdipur-
dikeriatik ihes egin eta bizirik sen-
titzeko aukera emango diena aurki-
tzeko. Amaia eta Terra ezagutuko 
dituzte, beren bizitzak desorekatu-
ko dituzten emakume independen-
te, ekintzaile eta tenperamentalak.

Nazionala eta Meritu Zibilaren 
Gurutze Handia.
Muxikebarrin Chopinen piezak 
interpretatuko ditu lehen zatian, 

eta Liszt, Rachmaninov, Grana-
dos eta Albenizenak bigarrenean. 
Emanaldirako sarreren prezioa 15 
eurokoa da.

Ainhoa Aierbe, Asier Hormaza, Asier Sota eta Ainara Ortegak interpretatuko dute euskaraz

duen pertsona izateko duen esku-
bidearen alde borrokatzen duen 
neska irribarretsu eta adimentsua.
Ribadaviako 2021eko Nazioarteko 

37. antzerki-erakustaldian, Publikoa-
ren 1. Saria lortu zuen, eta Palmako 
2021eko 38. Arte Eszenikoen Azo-
kan, Epaimahaiaren Sari Berezia.

Aurtengo hitzaldiei dagokienez, 
maiatzaren 31n eta ekainaren 2an 
egingo dira, Landare osasungarriak 
2 eta Getxoko basa-landareak izenbu-
ruen pean, hurrenez hurren. Algor-
tako Kultur Aretoan egingo dira (Vi-
llamonte 8), 19:30ean.  
Informazio gehiago Basozaleak 
egoitzan (Karitate kalea 1, Algorta), 
astelehenetik ostegunera, 19:00etatik 
20:30era; http://www.basozaleak.
com eta web@basozaleak.com.

https://itxas-argia.com/eu/
https://itxas-argia.com/eu/
https://www.getxo.eus/eu/cultura/aula-cultura/subvenciones-aula-cultura
https://www.getxo.eus/eu/cultura/aula-cultura/subvenciones-aula-cultura
https://www.getxo.eus/eu/cultura/aula-cultura/subvenciones-aula-cultura
http://www.basozaleak.com
http://www.basozaleak.com
mailto:web%40basozaleak.com?subject=


Algortako San Martin kaleko udal-eraikinean Osakidetzaren 
Osasun Mentaleko Zentro bat lekutuko da

Agirre alkatearen eta Rementeria 
ahaldun nagusiaren bisita udal egoitzara

Nahasmendu mentala duten pertsonei 
laguntza emateko zerbitzu berria

Udalak eraikina doan lagako dio Eusko Jaurlaritzari 75 urterako

Tokiko Gobernu Batzarrak onar-
tu egin zuen aurreko astean Al-
gortako San Martin kaleko 17. 
zenbakian lekututako eraikina 75 
urterako zuzenean eta doan laga-
tzea Eusko Jaurlaritzari, Osakide-
tzaren Bizkaiko Osasun Mentale-
ko Sarean integratutako Osasun 
Mentaleko Zentro berri bat sortze-
ko Uribe eskualderako.
Osakidetzak bere gain hartuko 
ditu eraikin horretako espazioak 
egokitzeko obren gastuak, lagun-
tza-sistema gisa egokitzeko. “Uda-
la pozik dago euskal osasun sailarekin 
lortutako akordioarekin, batez ere 
osasun mentalari eskainitako gunea 
izango delako. Getxo erreferentzia da 
osasun mentalarekin lotutako ekime-

Argia Fundazioak, udalaren, Car-
men Gandarias Fundazioaren eta 
Gondra Barandiarán Fundazioaren 
laguntzarekin, Kabia jarri du mar-
txan, nahasmendu mentala duten 
pertsonei laguntza emateko zerbitzu 
berria. Helburua komunitatean bizi-
tzen uzten jarraitzea da eta, horreta-
rako, fundazioko etxebizitza batean 
aldi baterako atseden-plazak eskai-
niko zaizkie, bai eta euren etxeetan 
etxeko laguntza ere, beren egunero-
kotasuna bizitzen jarraitu dezaten. 
Nahasmendu mentalen bat duten 
eta bakarrik edo beren familiekin 
bizi diren pertsonek, horrela jarrai-
tu nahi izanez gero, aukerak eta 
laguntzak behar dituzte komunita-
tean bizitzeko eskubidea gauzatzen 
jarraitzeko. Hala eta guztiz ere, be-
ren osasun-zentroak ematen dien 
beharrezko laguntzaz gain, hain-
bat arazori egin behar diote aurre, 
hala nola etxebizitzari nahiz horren 
kudeaketari, harremanei, bizikide-
tzari eta aisialdiaren gozamenari 
lotutakoak. Egoera horiei erantzu-
na emateko beharrizana oinarri 

Amaia Agirre alkateak eta Unai 
Rementeria ahaldun nagusiak  Je-
susen Bihotza udal egoitzako bi-
zikidetza unitateak bisitatu zituz-
ten aurreko astean. Sergio Murillo 
Gizarte Ekintzako diputatua izan 
zuten lagun bisitan, eta Agirrek 
gogorarazi zuen “Udal egoitza el-
karbizitzarako unitate txikien eredua-
rekin erakunde osoan lan egiten duen 
lehena dela Bizkaian, arreta pertsona-
rengan jartzen”. 
Aldundia aurrera ari da egoitze-
tan 25 pertsona arteko bizikide-

nak, terapiak eta errekuperazio-proze-
suak behar dituzten pertsonei arreta 
emateko programetan. Eta lagapen-
akordio horretatik abiatuta, Getxoko 
osasun mentalarekin zerikusia duten 
pertsonei eta egoerei arreta emateko, 
normalizatzeko eta zaintzeko konpro-
misoan sakontzen da”, nabarmendu 
du Álvaro Gonzálezek, Kontrata-
zio, Ondare eta Etxebizitzako zi-
negotziak.
San Martin kaleko eraikinak hiru 
solairu eta 338 m2 izango ditu. 
Udalak lurzoruaren titulartasuna 
gordeko du, eta lagapen-epea bete 
ondoren, itzuli egingo zaio, baita 
egindako obrak eta instalazioak 
ere, inolako kalte-ordainik jaso 
beharrik izan gabe.

hartuta, Kabia jaio da, dibertsitate 
funtzionala baliotzat jotzen duen 
zerbitzua, zeinak hainbat progra-
matako sinergiak aprobetxatzen 
baititu laguntza behar duen pertso-
nak beharrizan zehatzak asetzeko 
laguntza espezializatua jaso dezan, 
inguru seguruan atseden hartze-
ko aukera izan dezan, gaitasunak 
garatu ditzan, eta modu esangura-
tsuan denbora emateko, parte har-
tzeko eta beste pertsona batzuekin 
erlazionatzeko aukera izan dezan.
Argia klub sozialarekin eta elka-
rri laguntzeko eragileekin sen-
dotu da proiektua; nahasmendu 
mentalaren esparruan esperien-
tzia duten eta haiek bizi izandako 
egoera berean dauden beste per-
tsona batzuk laguntzen dituzten 
pertsonak dira eragileak.

tza-unitateak garatzeko bultzada 
irmoan, arreta pertsonalizatua-
goa izan dadin, etxekoen unita-
tearen antzekoena izan dadin, eta 
laguntza behar duten pertsonen 
premia, nahi eta itxaropenei eran-
tzuna eman diezaieten.
Ahaldun nagusiak eskerrak eman 
zizkien adinekoei etxeko ateak ire-
kitzeagatik eta pozik ikusi zituz-
tela aitortu zuen. Eskerrak eman 
zizkien Getxori eta zentroa amaitu 
duten eraldaketa-prozesuan parte 
hartu duten profesionalei ere.

APUNTA ZAITEZ ORGANIKORA ETA BIRZIKLATU
Areeta-Romon eta Algortan bizi bazara eta organikoa briziklatzeko eta edukiontzi marroia erabiltzeko kita zure etxean jaso ezin izan ez baduzu gerturatu zaitezke hurbilen duzun

gune ibiltarira eskatzeko. Kanpaina ekainean Negurira eta Andra Marira helduko da eta orduan, han kitak etxean jaso ahal izango dira edo gune ibiltarietara joan hartzera. 

Telefonoz ere eska daitezke 94 466 00 00 zenbakian baita  organikoa@getxo.eus eta www.getxo.eus ere.

GUNE IBILTARIAK
Asteartetik ostiralera:  09:00-13:00 eta 16:00-19:00

Larunbatetan: 10:00-14:00 eta  16:00-19:00

Areeta-Romo
Andrés Larrazabal eta Nagusi kaleen elkargunea
Romoko Santa Eugenia plaza

Algorta
Geltokia plaza
Ollarretxe eta Salsidu kaleen elkargunea

Neguri
Gernika parkea
San Inazio plaza

Andra Mari
Malakate parkea
Borobia parkea

maiatzaren 10, 12, 14, 25 eta  27an
maiatzaren  18, 20  eta 31n, eta ekainaren 2 eta  4an

maiatzaren 11, 13, 24, 26 eta  28an
maiatzaren 17, 19 eta 21ean, eta ekainaren  1 eta  3an

ekainaren 7, 9 11, 22 eta 24an
ekainaren 15, 17, 28 eta 30ean,  eta uztailaren  2an

ekainaren 8, 10, 21, 23 eta  25ean
ekainaren 14, 16, 18 eta 29ean, eta uztailaren 1ean

mailto:organikoa%40getxo.eus?subject=
www.getxo.eus


GETXOKO BALKOIAK 
ETA LEIHOAK 
APAINTZEKO                  

VI. LEHIAKETA
Parte hartzeko, bidali mezu elektroniko bat 

getxoasteberdea@gmail.com helbidera, zure izena, telefono-
zenbakia eta etxebizitzaren helbidea adieraziz, eta lehiaketan parte 

hartuko duten balkoi edo leihoetako argazkiak erantsiz. Izena 
emateko egiaztagiria aurkeztuta, apaindutako balkoia edo leihoak 

ikusarazteko erabiliko duzun bereizgarria jasoko duzu. Horrela, 
epaimahaiaren bozketa-prozesua erraztuko dugu.

LEHEN SARIA 300€
BIGARREN SARIA 150€
Sariak lorezaintzako produktuekin trukatu 

ahal izango dira Getxoko saltokietan. 

IZEN-EMATEAK 

uztailaren 1era arteHAUR BAT, ZUHAITZ BAT

ESKAERAK KUDEATZEKO 
INFORMAZIOA

ingurumena@getxo.eus
www.getxo.net/asteberdea   

Getxoko Udaleko Ingurumen arloak eta lorezaintza 
zerbitzuak bultzatutako “Haur bat, zuhaitz bat” 

ekimenaren helburua udalerrian jaiotako edo adoptatutako 

ume bakoitzeko zuhaitz bana landatzeko konpromisoa 

hartzea da, jaioberriak “landare-bikia” izan dezan. Ekimena 

gurasoak eskatuta gauzatuko da. Eskaera jaso ondoren, 

zuhaitza landatu eta etiketatuko dugu, eta ziurtagiri bat emango 

diogu familiari. Ziurtagiri horretan, besteak beste, zuhaitzaren kokapen zehatza, 

espeziea eta landatze-data adieraziko dira.

ZURE LANDAREAK ADOPTATZEN DITUGU

ATXIKI ZAITEZ ORGANIKORA

Andres Larrazabal (Kale Nagusiarekin) ........... Maiatzak 10, 12, 14, 25 eta 27

Santa Eugenia plaza ........................ Maiatzak 18, 20 eta 31 - Ekainak 2 eta 4

Algortako Geltokia plaza .................................. Maiatzak 11, 13, 24, 26 eta 28

Ollarretxe (Salsidurekin)  ................. Maiatzak 17, 19 eta 21 - Ekainak 1 eta 3

Gernika parkea ....................................................... Ekainak 7, 9, 11, 22 eta 24

San Inazio plaza ................................... Ekainak 15, 17, 28 eta 30 - Uztailak 2

Malakate parkea ................................................... Ekainak 8, 10, 21, 23 eta 25

Borobia parkea ..................................... Ekainak 14, 16, 18 eta 19 - Uztailak 1

Aldaketaren parte izan nahi baduzu, zatoz informazio-puntuetara 
zure kit-a jasotzera. Asteartetik ostiralera: 09:00 - 13:00               

eta 16:00 - 19:00. Larunbatetan: 10:00 - 14:00 eta 16:00 - 19:00

Ez dakizu zer egin etxeko loreontzietan duzun landareekin? Guztioi 

gertatu zaigu askotan, baina orain irtenbide bat dugu. Getxoko 
Udaleko Ingurumen arloak eta lorezaintza zerbitzuak bultzatutako 

“Landareek zaintzen gaituzte; gure txanda da orain” ekimenari esker, 

etxean sartzen ez zaizkizun edo zaintzen jarraitu ezin dituzun landare 

edo zuhaixka horiek guri emateko aukera eskaintzen dizugu. Landare 

edo zuhaixkak Getxoko berdegune batean birlandatuko ditu Udalak.

Informazioa: getxoasteberdea@gmail.com
Oinarriak: www.getxo.net/asteberdea   



ASTE BERDEKO JARDUERAK
Erraz lor daitezkeen osagai naturalekin aurpegiko krema 
hidratatzailea egiten ikasiko dugu. Tailerra amaitu ondoren, 
krema etxera eramateko aukera izango duzu.

HONDAKINEN BILKETA KAYAKEAN
10:30etik 12:30era - Kirol-portua 
Zaborrak eta mikroplastikoek gure hondartzetan eta itsasoan dituzten 
ondorioak kayak batetik antzemateko aukera izango dugu. Garapen 
Jasangarrirako 12. eta 14. helburuak landuko ditugu (ekoizpen 
eta kontsumo arduratsuak eta urpeko ura, hurrenez hurren).

HODEI MAGOA. Uraren sekretuak
18:00etatik 19:00etara - Romo Kultur Etxea 
80 ikastetxe baino gehiagotan antzeztu ondoren, Hodei 
magoarekin primeran pasako dugu Getxoko Aste Berdean. 
Magia-ikuskizun hezitzailea da, publikoaren parte-
hartzearen bidez uraren zikloa, garrantzia eta erabilerak 
ulertzeko aukera emango diguna. Familientzako jarduera. 

“SUKALDEAN HONDAKINIK EZ” TAILERRA 
18:00etatik 20:00etara - Areetako Geltokia plaza

MINDFUL EATING: ELIKADURA KONTZIENTEA 
9:30etik 11:30era - Aixerrotako errota 

KALEKO IKUSKIZUN MUSIKALA
19:00etatik 20:00etara - San Nikolas plaza 

Familientzako tailer praktiko honetan sukaldean sortutako 
hondakinak murrizten ikasiko dugu, baita normalean 
botatzen ditugun barazkien zatiak erabiltzen ere. Gainera, errezeta 
bat prestatu eta dastatuko dugu.

Kaleko ikuskizun honetan estilo guztietako musikaz gozatzeko aukera izango 
dugu. Erabilitako tresna guztiak hondakin-materialak birziklatuz edo 
berrerabiliz fabrikatu dira.

UPCYCLING PINTURAREKIN: EMAN BIZITZA 
BERRI BAT ARROPARI 
18:00etatik 19:00etara - Algortako Geltokia plaza
Oihal gainean margotzeko hainbat teknika aztertuko 
ditugu. Ekarri berritu nahi duzun arropa, eta margo ezazu 
estilo eta balio berriekin.

OSTEGUNA 02 
“BOTIKIN NATURALA” TAILERRA
18:00etatik 19:30era - Algortako Geltokia plaza
Sendabelarrak eta olio esentzialak erabiliko ditugu 
erabilera anitzeko ukendu bat egiteko. Ukendua 
oso lagungarria da espektoratzaile gisa edo ziztadei eta 
sudurreko kongestioari aurre egiteko.

ASTEAZKENA 01 PLANETAREN ALDEKO TRUKEA
12:00etatik 13:00etara - Algortako Geltokia plaza
PET plastiko birziklatuzko poltsak doan banatuko ditugu berriz ere 
plastikoaren truke.

OSTIRALA 03 ITSASONTZIAN IRTEERA
17:00etatik 18:00etara - 18:00etatik 19:00etara
Ontziratzea kirol-portuan 
Igo “Bote Tours” ontzian eta ezagutu Abrako 
badiaren ingurumen-historia Imanol López Díaz 
geologoaren eskutik (Ekobideak). Bi irteera. 
Familientzako jarduera.

BI 
IRTEERA

LARUNBATA 04 HEGAZTIEN ERAZTUNKETA

LARUNBATA 04 MENDI-IBILBIDEA

9:00etatik 12:00etara - Bolueko hezeguneko ponpa-etxea 
Eraztunketa nola egiten den ikusiko dugu, harrapatutako 
hegaztiak gertutik behatuko ditugu, eta haien biologiari, 
ezaugarriei eta Bolueko hezegunean duten presentziari buruz 
mintzatuko gara. Jarduera bertan behera utziko da 
eguraldi txarra egiten badu.

Arreta osoko, gorputz-pertzepzioko eta erlaxazioko teknikak jarriko 
ditugu praktikan, ondoren gure gorputzak janari motaren arabera nola 
jokatzen duen jakiteko. Horretarako, zapore gaziak, garratzak, azidoak 
eta gozoak tartekatuko ditugu, baita plater hotzak eta beroak ere, eta egoera 
txarretan gorputzak jateko duen premia kontrolatzeko teknikak landuko ditugu. 
Gomendioak: jantzi arropa erosoa; ekarri ura, estera eta toalla bat; etorri baraurik. 

10:00etatik 13:00etara - Algortako Geltokia plaza 
Mendi-ibilbide zirkularra Getxon zehar, Itxartu Mendi Klubaren eskutik. Algortatik 
atera eta Martiartu eta Boluetik igaroko gara, Algortara berriz itzuli aurretik.

10:00etatik 12:30era - Aixerrotako errota 

22:00etatik 00:00etara - Fadurako aparkalekua 
Argi frontal bat emango dizugu mendi-ibilaldi erraz bat (maila 
guztietarako aproposa) egiteko udalerriko bide eta zidorretan 
barrena, izarrez eta naturaren gaueko soinuez gozatzen dugun bitartean.

ARGAZKI-GINKANA
12:00etatik 14:00etara - Areetako Geltokia plaza
Familia edo lagunartean primeran pasatzeko ginkana, Getxoko historia, jauregiak, 
geografia eta abar arakatzen ditugun bitartean. Antzinako argazki-kamerak 
erabiliko ditugu udalerriko toki nabarmenen irudiak ateratzeko. Aurkituko 
dituzue pistak? Eta saria?

12:00etatik 14:30era - Algortako Geltokia plaza
BIRZIKLATZE-JOKOAK

Etorri etxeko txikiekin jolas egitera, ingurumenarekiko 
sentsibilizazioa eta kontzientziazioa sustatzea helburu duten 
jolasen bidez. Jolas-bideak lau geldialdi izango ditu eta bakoitzean 
haurrek ondo pasatzeko eta ikasteko aukera izango dute.

ASTELEHENA 30 KOSMETIKA NATURALEKO 
TAILERRA 18:00etatik 19:30era - San Nikolas plaza

IGANDEA 05

Tailerra eta ibilketa nordikoa Getxoko kostaldean 
zehar, hain leku ederrean ibiliz gozatzen dugun bitartean 
praktika honen funtsezko alderdietan trebatzeko.

IBILKETA NORDIKOA KOSTALDETIK

GETXO ALDEKO PLANTAK
11:00etatik 12:30era - Algortako Geltokia plaza
Irteera honetan, inguruko landareak eta haien erabilerak (kulturalak, 
sendagarriak, gastronomikoak edo kosmetikoak) aztertuko ditugu. Jarduera 
amaitzeko, ibilbidean identifikatutako espezie batzuk dastatuko ditugu. Ez 
ahaztu libreta eta boligrafoa ekartzea herbarioa egiteko.

11:00etatik 13:00etara - Azkorriko hondartzako aparkalekua 
Geoibilbidea. Azkorriko iraganaren aztarna

Itsaslabarrez eta harea beltzez inguratutako Azkorri hondartzaren ezaugarri 
nabarmenenak ezagutzeko ibilbide geologikoa.

PERTSONAIA BIRZIKLATUEN 
ERAKUSKETA ASTE OSOAN ZEHAR. 
Romo Kultur Etxean, Fadura eta Gobela kiroldegietan 
eta Udaletxean egongo da ikusgai. Leku bakoitzean 
Iñaki Aguinaga Pascual artistak euskal kostaldeko 
hondartzetan aurkitutako materialekin egindako 
eskultura bana jarriko da.

PET plastiko birziklatuzko poltsak doan banatuko ditugu 
plastikoaren truke. Botilak, plastikozko poltsak, esne- edo zuku-
brikak eta abar karparen ondoan jarritako edukiontzi horian utzi 
besterik ez duzu egin behar. 

ASTEARTEA 31 PLANETAREN ALDEKO TRUKEA 
12:00etatik 13:00etara - Areetako Geltokia plaza

GAUEKO MARTXA

 
Telefonoz: 605 74 90 64 (lanorduetan). 

E-postaz:  getxoasteberdea@gmail.com 
helbidera idatzi, hautatutako jarduera, izen-abizenak 

eta telefono mugikor zenbakia adieraziz. Jarduera 
guztiak doakoak dira. Euria egiten badu, jarduerak lekualdatuko dira. 

Kokapen berriaren berri www.getxo.eus/asteberdea webgunean emango da.

SARRERA DOAN PLAZAK AGORTU 
ARTE

EZINBESTEKOA DA IKUR HAU DUTEN 
JARDUERETAN IZENA EMATEA:

IBILBIDEA BIZIKLETAZ - 20:00etatik 21:30era - Bizkaia Zubia
Eman izena bizikleta bidezko tour erraz eta irisgarri honetan parte hartzeko. 
Gure itsasertzaz modu osasungarri eta jasangarrian gozatuko dugu.


