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/ Nabarmentzekoak
> Eskaparate bateko produktuen salneurri zehatza 

asmatu behar da “Bota prezioa!” lehiaketan (4. or.)

> Abian da Getxoko “Eskola Bidea” proiektua (4. or.)

> Getxoko 20 enpresa baino gehiago 
profesionalizaziorako eta berrikuntzarako 
laguntzen onuradun (5. or.)

Zinea. Hilaren 8an, asteazkena, “Lo 
mejor de…” film laburren zikloa, 
19:30ean, Muxikebarrin. 5€.

Kontzertua. Hilaren 11n larunbata, Zetak, 
21:00etan, Muxikebarrin. 18€.

* Immaculate Fools talde 
britainiarrak “Stardust 
and Water” aurkeztuko 

du Muxikebarrin 
(3. or.)

Getxophoto abian da, jarduera programa bizi 
batekin

Kultur Etxea PLATEA programan sartu da

Kirol Portuaren 
obrak eta 
ustiapena 

lizitatzeko pleguak
Ekainaren 26ra arte ospatuko den 
Getxophoto Nazioarteko Irudi 
Jaialdiak hasiera eman dio egita-
rau trinkoari.
Jon Uriartek komisariatua, hiru-
garren urtez jarraian, nazioarteko 
20 artista ingururen erakusketak 
izango dira ikusgai Algortako 
erdigunean, Ereaga hondartza-
ko pasealekuan eta Romo Kultur 
Etxean. Aurten, berrikuntza gisa, 
Punta Begoña Galerietan, Algor-
tako Kasinoan eta Portu Zaharre-
ko “Daduena” etxearen fatxadan 
ere bai.

Asteburua
Ostiralean, hilak 3, ikasleentzako 
eta irudiaren profesionalentzako 
Itxialdia izeneko lan eta gogoeta 
jardunaldia izango da Punta Be-
goñan. 19:00etan inaugurazio ofi-
ziala egingo da Areetako Andrés 
Isasi Musika Eskolan, parte hartu-
ko duten artisten presentziarekin.
Apirilaren 4an, larunbata, jaial-
dira egingo den ohiko bisita be-
rezia izango da, 11:00etan San 
Nikolas plazatik irtengo dena, eta 
19:30ean, Clare Strandengo All 
That Hoopla instalazioa inaugu-
ratuko da Algortako Kasinoan.

Igandean, hilak 5, 11:00etan, Pun-
ta Begoñako Galerietan, Open 
weather taldeak Ezinezko estazio 
metereologikoa izeneko jardue-
rarekin esperimentatzeko aukera 
emango du. Informazioa eta izena 
emateko: www.getxophoto.com

El Abra Getxo Kirol Portua SA so-
zietate publikoaren Administrazio 
Kontseiluak administrazio-ema-
kidaren lizitazio-pleguak onartu 
ditu, Getxoko Kirol Portua ustia-
tzeko eta obrak egiteko. Prozedura 
irekiaren bidez esleituko da ema-
kida, eta 15 urterako arautuko da 
(2025eko urtarrilaren 4tik 2040ko 
urtarrilaren 3ra). Pleguak Euskadi-
ko Kontratazio Publikoaren Plata-
forman: https://labur.eus/MT6CL 

Administrazio-emakidaren xe-
dea da kontratistak era guztietako 
obrei buruzko prestazioak egitea, 
barne hartuta lehendik dauden 
eraikinak indartu, zaharberritu 
eta konpontzeko prestazioak, bai 
eta eraikitako elementuak egune-
ratu, kontserbatu eta mantentze-
ko prestazioak ere. Horien truke, 
kontratistak izango duen kontra-
prestazioa izango da soilik Kirol 
Portua ekonomikoki ustiatzeko 
eskubidea. Ustiapen-aldi berrira-
ko, funtsezko bost ardatz defini-
tzen dira:

• Kirol Portua bere errealitatera 
eta ekonomikoki modu iraun-
korrean ustiatzeko gaitasunera 
egokitzea.
• Eraikin eta espazio publikoen 
gaineko erabilera berriak berran-
tolatzea eta aktibatzea, horrela 
ahalbidetzeko portua desestazio-
nalizatzea, baliabideak optimi-
zatzea eta itsas-turismoaren eta 
itsas-bidaien eskaerei erantzutea.
• Kirol Portua biziberritzea irudi 
berrituaz.
• Urbanizazio eta aparkaleku-
gune, eta pantalanen zaharki-
tzeari heltzea osotasunean.
• Kirol Portua batera eta modu 
bateratuan ustiatzea.

Getxoko Kultur Etxea PLATEA 
programara atxikitu da, INAEM, 
Arte Eszenikoen eta Musikaren 
Institutu Nazionalak sustatuta. 
FEMP, Espainiako Udalerrien eta 
Probintzien Federazioarekin lan-
kidetzan sortutako ekimen honek 
diru-laguntzen programa bat jar-

tzen du udalerrien esku, Institu-
tuaren katalogoko ikuskizunak 
kontratatzeko (%65era arteko diru-
laguntzak leihatila-kontrataziora-
ko, diru-bilketa gastuak ordaintze-
ko nahikoa ez bada).
Tokiko entitateetako espazio esze-
nikoetan garatutako arte eszeni-

koen denboraldi egonkorrak man-
tentzen eta jasangarriak izaten 
laguntzea du helburu PLATEAk. 

2022an 169 erakunde bildu dira 
PLATEAra eta 300 konpainia bai-
no gehiago aukeratu dira aipatuta-
ko katalogoa osatzeko.

“NEURAL ZOO” (Sofía Crespo)

www.getxophoto.com
https://labur.eus/MT6CL


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

“Herriak Egiten” funtsaren 
3,4 milioi euroren erabilera 

onartuta

Osoko 
Bilkuraren 
Mozioak

EAJ/PNV, PSE-EE eta PPren 
aldeko botoekin, eta EH-Bil-
du eta Elkarrekin Podemos 
taldeen abstentzioarekin 
onartu zen maiatzeko Oso-
ko Bilkuran Foru Aldundiak 
apirilean onartutako Herriak 
Egiten ezohiko funtsaren 
3.405.000 euroen erabilera 
hurrengoetarako: 1.538.462 
euro udalaren zorra erabat 
ezabatzeko, 1.450.470 euro 
mugikortasun iraunkorreko 
jardueretarako eta 416.068 
euro udal-eraikin batzuk 
eraberritzeko eta egokitzeko. 
Ekintzak urtea amaitu baino 
lehen gauzatuko dira. 
500.000 euro baino gehia-
goko inbertsioa egingo da 
espaloietarako, asfaltatze-la-
netarako eta jolaseko nahiz 
kiroleko zonak egokitzeko; 
450.000 euro, estolderiarako; 
264.000 euro, etxera edateko 
ura hornitzeko; 150.000 euro, 
argiteria publikorako; 35.000 
euro, parke eta lorategieta-
rako; eta 416.000 euro, udal-
eraikinetako barrualdea era-
berritu eta egokitzeko

Ostalaritzako terrazetarako 
hobaria
Bestalde, behin-behinean 
onetsi zen jabari publikoa 
okupatzeagatiko tasa arau-
tzen duen ordenantzaren 
aldaketa; hala, aurten % 
12,05eko ezohiko hobaria 

Osoko Bilkurak testigantza-
izaerako lau mozio onetsi zi-
tuen bere azken saioan. 

*Lehenengoak, PPk aurkez-
tuta eta Elkarrekin Podemos 
taldeak trantsakzionatu-
ta, eskatu zuen bidegorrien 
mantentze-lanak hobetzea, 
eta dauden arrisku-puntuak 
antzeman eta seinaleztatzea. 

*Bigarren eta hirugarren mo-
zioak EH-Bilduk aurkeztu 
zituen. Bata Portu Zaharreko 
egoiliarrei zuzendutako par-
te-hartze izaerako prozesu 
bat ahalik eta arinen abian 
jartzeko San Nikolas kaleko 
23ko udal-eraikinean, Ema-
kumeen Txokoa izenarekin 
ezagutzen den horretan egin-
go diren erabilerak adoste 
aldera. Horren ildotik, udal-
gobernuak adierazi zuen ez 
dela parte-hartze izaerako 
prozesurik aurreikusi epe la-
burrean; izan ere, une hone-
tan eraikina sendotzeko eta 
beharrezkoak diren gutxie-
neko bizigarritasun-baldin-
tzetan jartzeko obrak lehene-
tsi behar dira.
EH-Bilduren beste mozioa-
ren bidez, eskatu zen Udalak 
dagokionari baimena eska-
tzeko Getxoko hondartzaren 
batean itsasoan igeri egiteko 
gune bat mugatu edo ezarri 
ahal izateko.

*Onartu zen azken mozioa 
Elkarrekin Podemosek abia-
tutako batetik heldu zen, Go-
bernu Taldeak (EAJ/PNV eta 
PSE-EE) ordezkatzeko aur-
keztutako emendakina onar-
tu ondoren. Horretan onartu 
zen Udalak administrazio 
eskudunari eskatzea arau-es-
parru bat gara dezala gura-
so bakarreko familia titulua 
arautu eta garatzeko, familia 
mota horientzako berariazko 
babes-politikak eta -neurriak 
garatzeko euskarri izan da-
din, besteak beste. Mozioak 
udal gobernuari eskatu zion 
Getxon egoera ahulean dau-
den familiak babesteko po-
litikak lantzen jarraitzeko 
eta, kontratazio publikoetan 
klausula sozialak txertatze-
ko, ahal den guztietan.

Jendearen eskarien eta gal-
deren txandan, Andra Mari 
Gure Lurra auzo-elkarte-
koak parte hartu zuen, Hiri 
Antolamendurako Plan Oro-
korraren aurrean duen inte-
resen alde.

emango da urteko denbo-
raldia duten ostalaritzako 
terrazetarako. Hobari hori 
iaz taxi-geralekuetarako eta 
terrazetarako emandako % 
100eko hobariari gehitzen 
zaio. “Iaz eta aurreko urtean 
hartutako konpromisoen ildotik, 
proposatzen dugu ez kobratzea 
2022ko terrazen tasa COVID-19 
gaitzaren ondorioz edukiera-mu-
rrizketak indarrean egon ziren 
aldian, hau da, urtarrilaren 1etik 
otsailaren 14ra, 44 egunez. On-
dorioz, bide publikoan dauden 
terrazen urteko tasa % 12,05 
murriztuko da, hots, urteko 365 
egunetatik 44 eguni dagokiona", 
adierazi du Ogasuneko zine-
gotzi den Ignacio Uriartek.

Beste gai batzuk
Osoko Bilkurak baimena 
eman zion Alkatetzari uda-
leko Teknologia eta Admi-
nistrazioa Modernizatzeko 
Plana zuzentzen duen zu-
zendari publiko profesional 
bat aldi baterako hautatzeko 
prozesuan parte hartu ahal 
dezaten bai enplegatu publi-
koek, bai sektore publikoa-
rekin inolako loturarik ez 
duten pertsonek. 

Halaber, LGTBI+fobiaren 
aurkako egunaren harira 
bozeramaileen batzordean 
onetsitako Adierazpen Insti-
tuzionalaren berri eman zen. 

EKAINAK 2 OSTEGUNA

Getxophoto. LOB. Argazki ikasleen 
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. Sarrera: 
20€ (edukiera mugatua). Opening. 
19:30ean Areetako Andrés Isasi Mu-
sika Eskolan. Sarrera dohainik (izena 
aldez aurretik eman behar da). www.
getxophoto.com 

EKAINAK 4 LARUNBATA

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

Kontzertua. “Samurtasuna”, Estíbaliz 
Egea (sopranoa) eta Rafa Acebes (pia-
noa), 19:30ean, Muxikebarrin. 8€.

Kontzertua. 19:45ean, San Nikolas 
Barikoa parrokian, Idoia Pérez (sopra-
noa), Javier Campo (baritonoa), Karme-
le Larrinaga (sopranoa), Mitxel Ibisate 
(baritonoa) eta Pedro Guallarren (orga-
noa) emanaldia. Antolatzailea: Merklin 
Organoaren Lagunen Elkartea.

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

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

AntzerkiGetxo. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Las 
Cervantas”, Teatro Baluarterekin (Astu-
rias). Sarrera: 8€. Erreserbak 610 68 47 
82 telefonoan eta Algortako batzokian. 
Antolatzailea: Itxartu Antzerki Taldea.

Ingurumen aretoa. 10:30ean eta 
12:15ean, Escape Room “Zaborreta 
Doktorea” (8 urtetik aurrera). Izena 
aldez aurretik eman behar da. www.
ingurumenaretoagetxo.eus 

EKAINAK 5 IGANDEA

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

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

Kontzertu solidarioa. 19:00etan, 
Areetako Andrés Isasi Musika Esko-
lan, Miguel Ituarte (pianoa). Sarrerak 
(borondatea) leihatilan: 16:00-19:00. 
Antolatzailea: Txernobil Elkartea, Uda-
larekin laguntzaz.

Getxophoto. Ezinezko estazio me-
tereologikoa. 11:00etan Punta Be-
goñako Galerietan. Dohainik (izena 
aldez aurretik eman behar da). www.
getxophoto.com 

600en XXVI. Eguna. 10:00etan, Portu 
Zaharrean, izena ematea eta partehar-
tzaileei harrera ematea. Ibilbidea uda-
lerriaren barrena eta Areetan gelditzea. 

Ingurumen aretoa. 11:00-13:30. 
Bolueko hezegunetik ibilbide gidatua 
(Ingurumenaren Munduko Eguna). 6 
urtetik aurrera. Izena aldez aurretik 
eman behar da. www.ingurumenare-
toagetxo.eus 

EKAINAK 8 ASTEAZKENA

Zinea. “Lo mejor de…” film laburren 

zikloa, 19:30ean, Muxikebarrin. 5€.

Solasaldia. “Hezkuntza arloan kul-
turartekotasuna lantzeko gakoak”, 
17:00etan, Romo herri ikastetxean. 
Antolatzailea: Zurrumurrurik Ez Es-
trategia. 

EKAINAK 9 OSTEGUNA

Kontzertua. Noranen emanaldia, 
19:30ean, Muxikebarrin. 5€. 

GetxoMEETING. Udalerriko ekintzai-
leen eta enpresen hamabosteroko to-
paketa. Gaia: “Erabakiak hartu behar 
ditut!”. Saioa kalean Getxophotoko 
obra batzuk bisitatzen. 14:30ean. 
Informazioa: https://labur.eus/FwC7r  

EKAINAK 10 OSTIRALA

Antzerkia. ATX Teatroa taldearen 
“Lubaki lainotsua”, 19:30ean, Muxi-
kebarrin. 10€.

Kontzertua. Gari & Maldanberaren 
emanaldia, 21:00etan, Muxikebarrin. 
8€. 

Kontzertua. Bakarka zikloa. Xabi 
Hoo, 19:30ean, Romo Kultur Etxean. 
Sarrera: 5€.

Kalefest. Zinea. “Errementari”, Cam-
pa del loro-n, 22:30ean, Euskaraz. 7 
urtetik gorakonentzat. Sarrera doha-
nik.

Kontularien kluba. 2021/22ko den-
boraldiaren amaiera. 19:00etan, 
Algortako Kultur Aretoan, ipuinak 
entzun edo kontatu nahi dituzten hel-
duen bilera. “Cuentos mínimos”. 

Getxophoto. Gaueko ibilbidea. Ir-
teera 21:30ean (gazteleraz). Prezioa: 
5€ (izena aldez aurretik eman behar 
da). www.getxophoto.com 

EKAINAK 11 LARUNBATA

Kontzertua. Zetak, 21:00etan, Muxi-
kebarrin. Sarrera: 18€.

Kontzertua. Biotz Alai Abesbatzaren 
emanaldia, 19:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: Muxikebarrin eta Romo Kultur 
Etxean jaso beharreko gonbidapenez.

Dantza plaza. 2021/22ko denbo-
raldiaren amaiera. Herri-erromeria, 
19:00etan, Malakate parkean (Andra 
Mari),  Agurra, Berantzagi, Itxartu, 
Itxas Argia eta Zasi Eskola taldeekin. 

Kalefest. Zinea. “Horman erlojua 
duen etxea”, 20:00etan, Campa del 
loro-n. Euskaraz. Adin guztientzat. 
Sarrera dohainik.

Getxophoto. Hamaiketako. Roberto 
Aguirrezabalarekin (artista bisuala) 
Getxophotoren bulegian (Amezti 6, 
5.-5). Prezioa: 5€ (izena aldez aurre-
tik eman behar da). Goizeko bisita. 
Ibilbidea erakusketan ikusteko (gaz-
teleraz). Irteera 11:30ean. Prezioa: 5€ 
(izena aldez aurretik eman behar da). 
www.getxophoto.com 

Zurrumurrurik Ez mapa interakti-
boa. Aurkezpena III. Zurrumurrurik 
Ez urteko III.topaketan, 11:00etatik 
aurrera Romo Kultur Etxean.

EKAINAK 12 IGANDEA

Kontzertua. Goizargi Gospel Choir 
& Andrés Isasi Musikalia Banda, 
19:30ean, Muxikebarrin. 8€.

AntzerkiGetxo. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “¡Nunca 
es tarde si!”, Teatro Tela Marinera tal-
dearekin (Castro). Sarrera: 8€. Erre-
serbak 610 68 47 82 telefonoan eta 
Algortako batzokian. Antolatzailea: 
Itxartu Antzerki Taldea.

Antzerkia. “…Y se hizo la luz”, Eskuz 
Esku antzerki taldearekin, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Gonbidapenak: Wha-
tsappez (677 553 783).

Getxophoto. Familientzako bisi-
ta. Ibilbidea erakusketak ikusteko 
(euskaraz eta gazteleraz). Irteera 
12:30ean. Prezioa: 4€ (izena aldez 
aurretik eman behar da). www.ge-
txophoto.com

www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
https://labur.eus/FwC7r


Getxotar Abesbatzen Eguna

Argazki erakusketa Bizkaia Zubian

Diseinu 
lehiaketa Romo 
eta Pinuetako 

jaietarako

“Rámper, vida 
y muerte de 
un payaso” 

eszenatokira

Immaculate Fools talde britainia-
rrak kontzertua eskainiko du la-
runbatean, ekainak 4, Muxikeba-
rriko Ereaga aretoan, arratsaldeko 
19:30ean Bertan bere azken lana 
aurkeztuko du, Stardust and Water. 
Emanaldirako sarreraren prezioa 
18 eurokoa da.
36 urte dira lehen singlea argitara-
tu zenetik, Kent konderriko talde 
ospetsuari izena eman ziona eta 
britainiar musikaren hits handie-
netakotzat jotzen dena.  Bakarka-
ko hainbat proiekturen ondoren, 
Kevin Weatherill (abeslaria) eta 
Andy Ross (multi instrumentis-
ta) taldearen sortzaileek rock folk 
taldea berpiztu dute, kritikaren 
arabera, bere lanik onenetako bat 
aurkezten duena.
Egun berean, ordu berean, baina 
Arrigunaga aretoan, Estibaliz Igea 
sopranoak, Rafa Acebes pianoan la-
gun duela, Samurtasuna errezitaldia 
eskainiko du “hemengo eta Atlanti-

Romo-Pinuetako jai batzordeak 
diseinu lehiaketa deitu du kami-
setak, zapiak eta liburuxka era-
mango dituzten irudia hautatzeko. 
Jaiak abuztuaren 3tik 7ra izango 
dira. Diseinua originala izango da, 
eta ezingo da modalitate bakoitze-
rako bera aurkeztu.
Kamisetarako, bi kolore erabili 
beharko dira (bata betegarria eta 
bestea trazuak) eta legenda: Romo-
ko Jaiak 2022; zapirako, marrazki 
sinple bat izango da, kolore baka-
rrekoa, eta legenda bera izango du 
eta liburuxkarako, nahi diren ko-
lore guztiak eta Romo eta Pinuetako 
Jaiak 2022 azalean.
Argazkiak, muntaiak eta abar onar-
tuko dira; diseinuak DIN-A4 for-
matuan emango dira eta paperean 
edo euskarri digitalean (300 ppp) 
aurkeztu ahal izango dira ekainaren 
19ra arte. Inskripzio-buletinarekin 
batera aurkeztu beharko dira, Itxaso 
Liburudendan eskuragarri (Aurrez-
ki Kutxa, 24), eta bertan ere entrega-
tu beharko dira. Halaber, erromoko-
txapelketak@gmail.com helbidera 
bidali ahal izango dira (pdf, jpg bec-
torial edo png formatuan).  Hiru ka-
suetan 150 euroko sari bakarra ezar-
tzen da, gehi kamiseta eta zapia. 
Diseinuak Romoko establezimen-
duetan jarriko dira ikusgai, hilaren 
20tik aurrera, eta erabakia herri-boz-
keta bidez hartuko da, ekainaren 
25ean, Gobelondo kalean.

Cancamisa Teatro konpainiak 
Rámper, vida y muerte de un payaso 
antzezlana Muxikebarriko Arrigu-
naga aretora ekarriko du. Antzez-
pena, Imanol Ituiñoren testuarekin 
eta zuzendaritzarekin, Juan Paños 
aktoreak egingo du eta ostiral ho-
netan, hilak 3, ikusi ahal izango da 
21:00etan. Sarreraren prezioa 5 eu-
rokoa izango da.
Rámper 20 eta 30eko hamarkada-
ko pailazorik ospetsuena izan zen. 
Bere aurpegiarekin marrazki bi-
zidun bat zuen, bere ahotsarekin 
grabatutako diskoak, pelikula bat 
eta bere izena zuten anis botilak. 
Baina Gerra Zibila heldu zen, eta 
berak antzezten jarraitu zuen arren, 
ezer ez zen berriro gauza bera izan. 
Ramón Álvarez Escudero, Rámper, 
1952an hil zen Sevillako Biarritz ho-
tel zaharreko gela batean. Egun ba-
tzuk geroago, Circo Prince Antzo-
kian eta Madrilen zuen hil-kaperak 
5.000 pertsona baino gehiago bildu 
zituen, eta gogoratu nahi izan zu-
ten. “Funtzioak, hain zuzen ere, helbu-
ru hori du: gogoratzea, gogora ekartzea, 
gaur, 70 urte geroago, gure pailazo go-
gokoenaren bizitza ospatzen jarrai deza-
gun”, konpainiatik azaldu dutenez.
Bakarrizketa honetan, Rámper eta 
Ramón, bere alter ego-a, pobre eta 
bakarrik hil zena, gaur egun antzer-
kietan zehar dabiltza, bere istorioa 
entzun nahi duen norbait aurkitu 
nahian.  Obra helduentzat da. 

Osasun egoerak eragindako bi ur-
teko etenaldiaren ondoren, Abes-
batzen Eguna itzuliko da, herriko 
elkarteak omentzeko ekitaldia, 
musika korala gure herrian zabal-
tzeko egin duten lan handiagatik. 
10 talde bilduko dira taula gai-
nean, askotariko gai herrikoiak 
biltzen dituen programa inter-

Bizkaia Zubiak Getxon eta Portuga-
leten dituen terrazetan 30 argazkiz 
osatutako erakusketa dago ikusgai. 
Argazki horiek Bizkaia Zubia III. 
Argazki Lehiaketan aukeratu zi-

Familia osoarentzako euskarazko Kantu Kolore ikuskizuna Muxikebarri-
ko Arrigunaga aretoan (harmailarik gabe) izango da igandean, hilak 5, 
18:00etan. 2016an abiatu zen Kantu proiektua, irakaskuntzari lotutako 
zazpi gazteren eskutik. Abesti eta ikuskizun didaktikoen eskutik, herri 
askotan jardun dira arrakasta handiz, beti dibertimenduaren eta balioak 
transmititzen dituzten mezuen alde eginez. Oraingo honetan bere ibilbide-
ko kanturik ezagunenak biltzen dituen lan berria aurkeztuko dute. Sarre-
ren prezioa 6 eurokoa da.

Kantu Kolore dator Getxora

Immaculate Fools talde britainiarrak “Stardust and Water” 
aurkeztuko du Muxikebarrin

Beste kontzertu batzuk Estibaliz Igea sopranoarekin, Rafa Acebesek pianoan lagunduta; Miguel Ituarte pianojolea eta 
Noran taldea

koaren beste aldeko pieza herrikoiekin, 
samurtasuna eragiten dutenak senti-
mendu eta adierazpen eder eta irmo 
gisa”. Sarreraren prezioa 8 eurokoa 
da.
Ekainaren 5ean, igandea, Areeta-
ko Andrés Isasi Musika Eskolan, 
Miguel Ituarte pianista getxota-
rrak Txernobyl Elkartearen alde-
ko piano kontzertu solidarioa es-
kainiko du. 
Errezitaldiaren izenburua Maurice 
Ravel, las obras para dos manos da; 
19:30ean hasiko da eta sarrera pre-
zioa borondatea izango da.
Azkenik, ekainaren 9an, ostegu-
nean, 19:30ean, Muxikebarriko 
Arrigunaga aretoan, Uribe Kostako 
eta Urdaibaiko gazteak biltzen di-
tuen Noran pop-rock-indie taldeak 
bere azken kantuak aurkeztuko 
ditu. Estilo berriekin esperimenta-
tzeko beldurrik gabe, beren energia 
eta dinamismo klasikoarekin aritu-
ko dira. Sarrerak 5 euro balio du.

pretatzeko. Emanaldia igandean 
izango da, hilak 5, 19:00etan, eta 
bertan egongo dira: Biotz Alai, Es-
kuz-Esku, Gizatiar, Ibar Nagusien 
Etxea, Irutasun, Itxartu, Kimetz, 
Lilura, Ondarreta eta Zozoak. 
Sarrera gonbidapen bidez egingo 
da, eta Muxikebarriko leihatilan eta 
Romoko Kultur Etxean jaso daiteke.

ren, Portugaleteko Hiri Noblearen 
700. urteurrena dela eta. Lehiake-
tan 122 lagunek hartu zuten parte, 
jatorri ezberdinekoak, eta guztira 
312 argazki aurkeztu zituzten.

mailto:erromokotxapelketak%40gmail.com?subject=
mailto:erromokotxapelketak%40gmail.com?subject=


Eskaparate bateko produktuen salneurri zehatza 
asmatu behar da “Bota prezioa!” lehiaketan

Agenda 2030 
gaiari buruzko 
mahaingurua 

Getxo Elkartegian

José Ángel Landeta Rodriguez idazle getxotarrak Sol del Norte liburua aur-
keztu berri du Algortan, X. mendeko Europan girotutako kontakizuna, aben-
tura, maitasun eta intrigazko eleberriaren osagaiekin. Narrazioa euskal he-
rrixka lasai batean bikingo bat ezustean agertzen denean hasten da. Bere 
ideia xumeen defentsak aliantza bitxi eta ustekabeko batzuk sortuko ditu, 
borroka epiko batean amaituko direnak. Pertsonaia gehienak bere irudime-
naren fruitu diren arren, “protagonista nagusiaren inspirazioa Jaun Zuria 
Bizkaiko lehen jaunaren elezaharra da, jatorriz nordikoa”.

“Sol del Norte”, eleberri historikoa

“Kaishop, erosi euskaraz Getxon” kanpainaren barruan

Eskaparate bateko produktu guz-
tien prezio zehatza asmatzea  da 
Udalak Kaishop, erosi euskaraz Ge-
txon kanpainaren bigarren fasean 
antolatutako Bota Prezioa! lehiake-
taren helburua. Romo Bizirik, Al-
gortako Dendak eta GetxoEnpresa 
elkarteek babestutako kanpainak 
herriko dendetan eta tabernetan 
euskaraz hitz egitera animatu nahi 
ditu herritarrak eta oraingoan gai-
nera, sari ederra irabazteko aukera 
eskainiko du, Getxoko saltokietan 
euskararen erabilera, bertoko mer-
kataritza eta ostalaritza, eta Euska-
raren Laguna saltokien sarea susta-
tzearekin batera.
Udalak abian jarritako Euskararen La-
guna sarean egun 241 establezimen-
du daude, 141 Algortan, 86 Romo-
Areetan eta 14 Andra Marin (www.
getxo.eus/euskararenlaguna). “Ho-
riek lanean ari dira euskararen presen-
tzia areagotzeko establezimenduetan 
eta bezeroei euskaraz mintzatzeko au-
kera emateko, baita udalarekin sinatu-
tako konpromisoa betetze aldera ere”, 
nabarmendu du Irantzu Uriarte, 
Euskara zinegotziak.  
Bota prezioa! lehiaketaren irabazlea 
izango da produktu sortaren pre-
zioa asmatu edota gehien hurbil-
tzen dena, hori bai, prezio zehatze-
tik pasa gabe. Eskaparatean mota 
ugariko produktu daude, guztiak 

Agenda 2030 lotzeko eragileak: era-
ginaren neurketari buruzko haus-
narketa izango da datorren ekai-
naren 7an, asteartea, 10:00etatik 
13:00etara Getxo Elkartegian 
(Areeta) egingo den mahai-ingu-
ruko gaia, EKI Fundazioak anto-
latuta, Udalaren laguntzarekin. 
“Ekimenaren helburua da hainbat 
eragileren esperientziak biltzea 2030 
Agendaren helburuen hedapenari eta 
aurrerapenari buruz. Espero dugu 
hainbat arlotako profesional ugarik 
parte hartzea, hala nola energiako, 
hezkuntzako edo lankidetzako espa-
rrukoak; izan ere, Getxoko herritarrak 
sentsibilizatu nahi ditugu, besteak 
beste, munduan muturreko pobre-
zia murrizteko energia eskuratzeak 
duen garrantziaz eta eguzki-energia 
fotovoltaikoak horretan duen garran-
tziaz”, azaldu du Carmen Díaz Gi-
zarte Kohesioko zinegotziak.

Mahai-inguruan honako hauek 
hartuko dute parte: Mikel Man-
cisidor Nazio Batuen Ekonomia, 
Gizarte eta Kultura Eskubideen 
Batzordeko kideak; Arantza Acha 
Unesco-Etxeko zuzendariak; 
Arantza Díaz de Olarte Solarpack 
enpresako Iraunkortasun eta Per-
tsonen arloko zuzendariak; Iñaki 
Díaz Knörr Garapenerako Lanki-
detzaren arloko profesionalak eta 
Jaime Bernar Zabalketa GKEko 
kideak.

Interesadunek aurrez aurre edo 
streaming bidez parte hartu 
ahal izango dute, eta izena eman 
beharko dute mezu bat bidaltzen 
info@fundacioneki.org helbide 
elektronikora.

Getxok Eskola Bidea proiektua ja-
rri du martxan, ikasle gazteenek 
eskolara egiten dituzten joan-eto-
rrietan mugikortasun iraunkor eta 
segurua sustatzea helburu duen 
ekimena. Proiektuaren bidez, Ge-
txo umeentzako udalerri atsegina-
goa izatea lortu nahi da, kaleetatik 
modu autonomoan, aktiboan eta 
seguruan mugitu daitezen eta es-
pazio publikoa berreskuratu deza-
ten, “Getxo udalerri osasuntsuago eta 
seguruago bilakatuko duen ekimena da, 
eta ikastetxeen eskaera bati erantzuteaz 
gain, irakasleen, gurasoen eta ikasleen 
laguntzarekin emaitza ziurtatuta egon-
go da eskola-bide horien diagnostiko- 
eta diseinu-fase honetan”, azpimarra-
tu du Joseba Arregi Ingurumeneko 
Hiri Zerbitzuetako eta Ingurume-
neko Kalitateko zinegotziak.
Ekimena Francesco Tonucci pe-
dagogo italiarraren Haurren Hiria 

Euskararen Laguna saltokietan ero-
sita, esate baterako, txirrindula bat, 
erloju bat, Polaroid kamera bat, 
paella bat eskatzeko balea, suda-
dera bat, kolonia edo olioa. Irabaz-
leak eskaparateko produktu guz-
tiak irabaziko ditu.

proiektuan oinarritzen da. Hiriak 
adingabeen ikuspegitik antolatzea 
helburu duen partaidetza proiek-
tua da, eta bere sortzaileak defen-
datzen duen bezala, hiria haurren-
tzako erosoa, segurua eta bizitzeko 
modukoa izatearen alde lan egiteak 
gizarte osoari mesede egiten dio.
Eskola Bidea maiatzean jarri da 
abian, eta ikasturte honen amaie-
ran eta hurrengo ikasturtean 
zehar garatuko da. Momentuz 
ekimena hasierako fasean dago 
eta parte hartuko dutenekin lehen 
kontaktuak izaten hasi dira. Alde 
batetik, batzorde teknikoa sortu 
da, udaleko sail desberdinetako 
ordezkarik osatua dagoena: hez-
kuntza arloa, ingurumen arloa, 
azpiegituren, obren eta zerbitzuen 
arloa, komunikazio arloa eta udal-
tzaingoa. Euren parte-hartzea 
ezinbestekoa izango da proiek-

Lehiaketan 14 urtetik gorako per-
tsonek hartu ahal izango dute par-
te formulario bat betez (https://
labur.eus/1mbJc) edo WhatsAppez 
(641 571 766). Parte hartzeko epea 
datorren ekainaren 12an, igan-
dean, amaituko da.

tuaren arrakasta bermatzeko.
Bestalde, udalerriko lehen hezkun-
tzako 13 ikastetxeekin lehen bilera 
ospatu da, proiektua aurkezteko 
helburuarekin. Laster bilerak be-
rriak egingo dira parte hartzen du-
ten ikastetxeetako Ikasleen Guraso 
Elkarteekin, familiak ere ekimen 
honekin konprometitu daitezen.

Abian da Getxoko “Eskola Bidea” proiektua

www.getxo.eus/euskararenlaguna
www.getxo.eus/euskararenlaguna
mailto:info%40fundacioneki.org?subject=
https://labur.eus/1mbJc
https://labur.eus/1mbJc


DIRUZ LAGUNDUTAKO ENPRESAK ETA PROIEKTUAK
ENPRESA PROIEKTUA ENPRESA PROIEKTUA

ESCUELA NAUTICA DE RECREO ARRILUZE 
https://arriluzenautica.com 

ZERBITZU BERRIEN KOMUNIKAZIOA DISEINA-
TZEA

NOTHINK
https://www.nothink-handbags.com/

SARE SOZIALETAKO KOMUNIKAZIO-PLAN ESTRATE-
GIKOA

PETIT SIESTA
https://www.petitesiesta.com

BEZEROAREN KOMUNIKAZIO-KANALA HOBE-
TZEA

LA GRANJA
https://lagranjaseleccion.es

ECOMMERCERI EGOKITZEKO WEB ORRIA BERRIZ 
DISEINATZEA

BCOMEDIGITAL 
bcomedigital.com ZERBITZU-ILDO BERRIAK KOMUNIKATZEA THE GRAND TOUR

https://www.thegrandtour.travel
SAREETAKO KOMUNIKAZIO-PLANA BERRIZ DISEINA-
TZEA

ITSAS BIODESIGN
PRODUKTU BERRI BAT GARATZEKO PROZE-
SUAREN ETA MARKAREN DISEINUAREN BERRI 
EMATEA

UNIITE TOURISM S.L.
https://www.uniitetravel.com/

HOBEKUNTZAK WEBGUNEAN, BEZEROAREN ESKAE-
RETARA EGOKITZEKO

ONTOUR UP 
https://ontourup.com

BEZEROENTZAKO FUNTZIONALTASUNAK HO-
BETZEA.

URIBE ENEA
uribeenea.com

NEGOZIOARENTZAKO WEBGUNE BERRI BAT SOR-
TZEA

KËNSLA
kensla.com

NEGOZIO-ILDO BERRI BAT GARATZEA ETA JA-
KINARAZTEA

UTOPIAN
https://www.utopiangetxo.com

WEB-ORRIA BERRIZ DISEINATZEA, EGUNGO BEHA-
RRETARA EGOKITUTA

CANELA
WWW.CANELABABY.COM KOMUNIKAZIOA HOBETZEA WORLDPATS 

https://worldpats.com 
WEB-DISEINU BERRIA NEGOZIO-LERRO BERRIAK 
SARTZEKO

MUCHART
www.muchart.es

MERKATURATZEKO SARE SOZIALAK INDAR-
TZEA

ZIRKUN ZIRKO
http://www.zirkun.com/

WEB ORRIAN BEZEROARENTZAKO SERIVIO BERRIAK 
GARATZEA

KIROLAK

Getxoko 20 enpresa baino gehiago, profesionalizaziorako eta 
berrikuntzarako laguntzen onuradun

Udalak 66.000 euro inguru eman-
go ditu udalerriko 20 enpresa bai-
no gehiago profesionalizatzeko 
eta berritzeko. Horretatik, 45.000€ 
Euskadiko lau enpresa-elkarteren-
tzat izango dira, eta Getxoko eta 
Euskadi osoko profesionalentzat 
interesgarriak diren beste hainbes-
te proiektu egingo dituzte. Gaine-
rakoa, 20.978 euro, negozio-lerro 
berrietarako edota produktu eta/
edo merkaturatze berritzaileetara-
ko proiektuak dituzten 16 enpresa 
getxotarrentzat izango da.

Profesionalizatzeko laguntzak
Dinamizazio ekonomikoko jardue-
rak egiteko laguntzen 2. ildoaren 
barruan daude, udalerriko eremu 
estrategikoetako profesionalen eta 
enpresaburuen elkarteei zuzen-
duta. Digitalizazioa, sareko lana, 
sormen-laborategiak eta sormen-
sektoreen eta turismo aktiboa-
ren hausnarketak landuko dira. 
Proiektuak honakoak dira:

- Getxoko sormen- eta kultura-

Getxoko Gimnastika Klubak, 
Getxo Kirolak-ekin elkarlanean, 
igande honetarako, ekainak 5era-
ko, antolatu du Getxoko Gim-
nastika Erritmikoaren VII. Txa-
pelketa Faduran. Banakako eta 
taldekako, eskola-mailakoak eta 
federatuak, eta benjamin eta se-
nior mailen arteko adinekoen 
lehiaketak, 10:00etan hasiko dira 

Julene Eraña gimnasta getxotarra 
Euskadiko Zinta txapelduna izan 
zen joan den asteburuan Gastei-
zen ospatutako taldekako txapel-
keta autonomikoan. Sailkapen 
nagusian, Erañak eta Gimnasia 
Erritmiko Taldeko kideak, Araia 
Salazarrek, bigarren postua lortu 
zuten, zilarrezko dominarekin, 
Arabako Beti Aurreraren atzetik.

J80 klaseko kruzero eta itsasontzien-
tzako proba garrantzitsuenetako bat 
Abrako uretara iritsiko da larunba-
tean, ekainak 4, eta horrek iragarri-
ko du udako puntako bela-lehiake-
tak gertu daudela. 1964an izan zen I. 

industrien digitalizazioa. 11.250 
euroko dirulaguntza Euskadiko 
Telekomunikazio Ingeniaritza El-
kartearentzat, digitalizazio-tres-
nak diagnostikatzeko eta ezartzen 
laguntzeko, aipatutako industrien 
arloan lehiakortasuna hobetze al-
dera. Honako sektore hauek bil-
tzen dituzte: publizitatea, disei-
nua, moda, arkitektura, musika, 
liburuak, bideo-jokoak… Hiru di-
bulgazio-saio: hilak 8, Blockchain, 
hilak 15, Adimen artifiziala eta hilak 
22, 5G. Informazioa eta izenema-
tea: www.icc.teleko.eus, tel: 94 405 
31 69 eta info@teleko.eus

eta 14:30ean amaitzea aurreikus-
ten da. Guztira, 21 euskal klubeta-
ko 240 gimnasta inguru etorriko 
dira Getxora.
Getxoko klubak proba askotan 
izango du ordezkaritza, besteak 
beste, apirilean Espainiako Txa-
pelketan lehiatu ziren 3 gimnas-
tek eta Euskadiko Gazte Txapelke-
tan urrezko domina lortu zuenak.

Eskarra Saria, euskal belaren histo-
ria eta zola handiko txapelketa.
30 bat ontzik parte hartuko dute es-
tropadan, 13:00etan. Oraingoan En-
gels & Völkers I. Trofeoan puntuak 
lortzeko ere balioko du.

- 10 urte sareak sortzen. 11.250 
euroko dirulaguntza Karraskan 
Euskadiko Sormen Esperientzien 
Sareari, sareko eta lankidetzako 
lan-eredu berriak elkarrekin disei-
natzeko ekintza bat aktibatzeko.

- Lab sortzailea. 11.250 euro Eus-
kadin diseinu grafikoa sustatzeko 
Serifalaris elkarteari,  diseinua en-
presaren munduarekin lotu nahi 
duen proiektu baterako. Helburu 
nagusiak hiru dira: diseinuaren 
balioa eta haren erabilgarritasuna 
islatzea, arazoak konpontzeko bi-
tarteko gisa; gaitasun profesional 

berriak sustatzea, tokiko sare pro-
fesionala indartsuagoa eta lehiako-
rragoa izan dadin; eta berriro lotzea 
Serifalaris eta Getxo, proposaamen 
desberdin eta berritzailearen bidez.

- Lehia turismo aktiboan. 11.220 
euroko dirulaguntza AKTIBA-
Euskadiko Turismo Aktiboko En-
presen Elkarteari, bere proiektua-
ren helburuak honakoak izanik: 
lehiaren gaia argitzea eta Turismo 
Aktiboan lehia desleiala saihestea; 
jarduera gauzatzeko beharrezkoak 
diren ezaugarriak definitzea; eta 
enpresen, kluben, elkarteen eta 
erakundeen arteko harremana eta 
komunikazioa hobetzea, lankide-
tza-esparruak bilatuz.

Berrikuntzarako laguntzak
Laguntzak Ekonomia Dinamiza-
tzeko Laguntzen 3. lerroaren ba-
rruan sartzen dira. Hori negozio-
lerro berrien eta/edo produktu eta/
edo negozio berritzaileen merkatu-
ratzea sustatu eta dinamizatu nahi 
duten udalerriko enpresentzat da.

Getxoko VII. Gimnasia Erritmikoaren 
Txapelketa

Julene Eraña, Euskadiko Zinta 
txapelduna

SURNE Estropada-Eskarra Saria Zuzenketa
Getxoberriren aurreko alean, hau da, 1684 zenbakian, Bizkaiko Foru Aldundiak 
oinarrizko kirolari emandako sariei buruzko informazioa agertu zen. Bertan Ge-
txoko pertsonentzako bi sari aipatu ziren, baina ez zen aipatu, akats baten on-
dorioz, saritutako entrenatzailea, Iker-Ekaitz Libano Salas Areetako bizilaguna 
(Piraguismo Egokitua). Zorionak sarituei.

https://arriluzenautica.com
https://www.nothink-handbags.com/
https://www.petitesiesta.com
https://lagranjaseleccion.es
bcomedigital.com
https://www.thegrandtour.travel
https://www.uniitetravel.com/
https://ontourup.com
uribeenea.com
kensla.com
https://www.utopiangetxo.com
WWW.CANELABABY.COM
https://worldpats.com
www.muchart.es
http://www.zirkun.com/
www.icc.teleko.eus
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Udal talde politikoen iritzia
GURE AMETSA GETXO SUSTATZEN JARRAITZEA DA, ETA ZUREA?

Azken osoko bilkuran guraso baka-
rreko familiak aintzatesteko eta babes-
teko gure mozioa onetsi zen. Udal ho-
nek Getxoko familiak zaintzeko duen 
moduak kezkatzen gaitu, eta zehazki 
San Martin eskolako familien egoe-
rak. Eskola itxiko dutela eta Zabala 
eskolara lekualdatuko direla dioten 
zurrumurruengatik kezkatuta daude. 
Umeen kalterako izango litzateke 
hori; izan ere, ikasgelak batzea edo 

jolastokia txikiagotzea eragingo luke. 
Horrez gain, hamabost urte baino 
gehiago daramatzate egiturari lotu-
tako hobekuntzak egiteko eskatzen, 
bai eta aterpe bat jartzeko ere, eguraldi 
txarra dagoenean umeak bertan egon 
daitezen. Alabaina, erakundeek batak 
besteari pasatzen diote eskumenen 
pilota, eta bitartean ziurgabetasun-
egoeran jarraitzen dute familiek. elka-
rrekinpodemos@getxo.eus

Ekainaren 5ean izango den Inguru-
nearen Mundu Egunaren harira, Ge-
txok "Aste Berdea" deritzona egingo 
du laster, eta ekimen horren bitartez 
klima aldaketa gelditzeko eta gure 
ingurune naturala babesteko dugun 
konpromiso sendoa aldarrikatu nahi 
dugu. Izan ere, ingurumenaren ja-
sangarritasuna legegintzaldi-planean 
sustatu genituen hiriko hamar ardatz 
estrategikoetako bat da. Oreka so-
ziala, ekonomikoa eta ingurumene-
koa mantendu behar dugu, udale-
rrian jarraipen jasangarria bermatze 
aldera. Era berean, mugikortasun ja-
sangarriaren esparruan erreferente 
izatearen alde gaude; horretarako, 

isurketa gutxiko guneak sortu ditugu 
eta oinezkoentzako atseginagoak di-
ren espazioak sustatu ditugu. Horrez 
gain, gobernu-taldeko kideok bide-
gorri-sare handi bat sortzeko apustua 
egin dugu, eta garraio publikoaren 
nahiz bizikleten erabilera bultza-
tzen dugu. Tokiko Agenda 2030eko 
ekintza-plana (2020-2023) idaztearen 
garrantzia nabarmendu nahi dugu, 
ingurumen-politikak politika eko-
nomikoak eta sozialak uztartzen di-
tuen plan estrategikoa baita. Alderdi 
sozialistarentzat oso garrantzitsua da 
balio naturalak zaintzea, eta biodi-
bertsitatea nahiz paisaia etengabeko 
erronka dira Getxorentzat.

HAPOREN INGURUKO 
HERRI-KONTSULTA NAHI DUGUMETROA LURPERATZEA GETXON

GETXOKO FAMILIEKIN 
ETA HAURREKIN

INGURUMENAREKIKO ETA TOKIKO 
AGENDA 2030EKIKO KONPROMISOA

Gaur egun, 5 km-ko metroko errailak 
daude Getxo udalerri osoan zehar, 
baita gainazalean dauden lau gel-
toki ere: Gobela, Neguri, Aiboa eta 
Bidezabal. Metroa guztiz lurpera-
tzeko beharrezkoak diren neurriak 
hartzeko unea heldu dela uste dugu. 
Hala, Areetatik Bidezabalera doazen 
metro-erreiek hartzen duten espazioa 
berreskuratuko genuke eta hirigin-
tza-eraldaketa lortuko genuke, plaza 

gehiago, berdegune gehiago, pasea-
leku gehiago, jolastoki gehiago eta 
bidegorri gehiago izateko. Halaber, 
auzoen arteko mugak kenduko lirate-
ke, bai eta gainazaletik doan metrotik 
hurbil dauden biztanleek jasaten du-
ten zarataren eragina ere. Dirua egon 
badago, Next Generation funtsak 
baititugu, baina gobernu-taldeak bo-
rondate politikoa erakutsi behar du. 
#esnatuGetxo

Maiatzeko osoko bilkuran EH Bilduk 
proposatu zuen Hirigintza Antola-
mendurako Plangintza Orokorrare-
kin herri-kontsulta bat antolatzea. 
Izan ere, laster HAPOren aurrerapena 
onartuko du Udalak, eta auzokideok 
aukera izan beharko genuke modu 
zuzenean gai honetaz erabakitzeko, 
bertan gure herriaren etorkizuna 
zehaztuko delako: hirigintza-eredua, 
eraikiko den etxebizitza kopurua, 
mugikortasuna, landagune eta ingu-
ru berdeak...
Baina EAJk eta PSEk gure proposa-
menaren kontra bozkatu zutenez, 
proposamena ez zen onartu. Jakin 
badakigu Udala ez dagoela behartuta 
herri-kontsultak antolatzera HAPO 
onartzeko; baina jakin badakigu ere 
legeak ez duela horretarako trabarik 

jartzen. Borondate politikoa baino ez 
da behar.
Herri-kontsultak antolatzea parte-
hartze ariketarik gorena da. Egia da 
herritarrek hauteskundeetan erabaki-
tzen dutela zein alderdi eta zein pro-
grama bozkatu; baina plan honetan 
agertuko diren alde gehienak ez dira 
alderdi politikoen programetan ager-
tzen, herritarrek ez dute honen ingu-
ruan euren iritzia emateko aukerarik 
izan. Ez diezaiogun beldurrik izan 
herriaren hitzari. Getxoko etorkizuna 
zehaztuko duten planak ezin dira ba-
karrik udal bulegoetan erabaki. He-
rritarren parte-hartzea ezin da mu-
gatu Boletin Ofizialean agertzen den 
informazioari, edota legeak behartu-
ta egiten diren bizpahiru bileretara. 
Presioa egiten jarraituko dugu!

Hiru urte igaro dira jada Getxoko EAJ-
PNVk, Amaia Aguirre buru duen talde 
izugarriarekin, udal-hauteskundeetan 
herritarren babes izugarria jaso zue-
netik. Hiru urte eta mundu-pandemia 
bat igaro ondoren, esan dezakegu Eus-
ko Alderdi Jeltzaleak bere hitza bete 
duela; izan ere, Getxoko EAJ-PNV he-
rritarrekin hartutako konpromisoak 
betetzen dabil, bai eta beharrizan be-
rriei erantzuten ere. 

Lana, konfiantza, zintzotasuna, eran-
tzukizuna, zorroztasuna eta konpro-
misoa gure zerbitzu publikoko egune-
roko ekintzan islatzen ditugun balioak 
dira. Kate baten katebegiak gara, 127 
urte baino gehiagoko alderdi batean.
Getxo, kohesionatua eta sozialki ani-
tza, berdintasunarekiko, zahartze akti-
boarekiko eta, besteak beste, kulturar-
tekotasunarekiko konpromiso argiak 
dituena. Getxo, balio-sorkuntzaren eta 
ekonomia-berrikuntzaren erdigune, 
irristatze-kirolen industrietan arreta 
jartzen duena. Getxo, kirolaren hiria 
Bizkaiko badian, modalitate guztieta-
ko klubekin eta mota guztietako era-
kundeekin elkarlanean aritzen dena. 

Getxo, emozioen eta sormeneko 
abangoardiaren antzoki, Muxikeba-
rri, RKE eta Musika Eskola izanik 
Getxoko nahiz nazioarteko kultura-
eragileen sorkuntzarako eta parte-

hartzerako espazioak.
Getxo, hiri-ingurune segurua, jasanga-
rria eta denok gozatzen dugun inguru-
menarekiko errespetua duena. Getxo, 
mugikortasunari eta irisgarritasuna-

ri dagokienez erreferentea, bidegorri 
eta aparkalekuen aldeko apustu argia 
egiten duena. Getxo, etxebizitzarekiko 
apustu argia egiten duena aurkeztear 
gauden hiri-antolamenduko plan oro-
korrean egindako hiriaren diseinu be-
rriaren bidez. Getxo, gardentasunaren 
eta partaidetzaren eredu etengabe egi-
ten diren prozesuetan, zeinen bitartez 
proiektu berrietan partaide baikara.
Getxo, kosmopolita eta Euskadin erro-
tuta, hiri zoragarria eta ilusio handien 
sorlekua: HAPOa; Thinking Fadura; 
Romoko belaunaldi arteko zentroa; 
ItsaHUb; Muxikebarri, arte, kultura 
eta biltzarren gune; geroz eta iris-
garriagoa den Areeta-Romo berria, 
Zugatzarte etorbidearekin edo etorki-
zuneko Xake plazarekin; beste auzo 
batzuetan egindako aparkalekuak, 
hala nola Gainza eta Ibarbegoakoak; 
eta udala XXI. mendeko abangoardia 
izateko modernizazio-prozesua. Ho-
riek guztiak duela hiru urte Getxoko 
EAJ-PNV taldeak betetzen dituen kon-
promisoak dira. Hitza betetzen dugu-
lako eta urtebete barru etxeko lanak 
eginda aurkeztuko garelako Getxoko 
biztanleen azterketara.
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> Hurbildu Algortako eta Romoko Gaztelekuetara zure aisialdian
> Ludotekarako izenematea zabalik berriro
> Gazteentzako baliabideen foru-gida



* XIV. BizkaIdatz Literatur Saria. Istorioa jarraitzeko prest? ize-
nekoa, Foru Aldundiak deituta. Aurkezten diren pertsonek, euskaraz 
bada, Gotzone Butron idazlearen Nire Sarajevo istorioarekin jarraitu 
beharko dute, eta gazteleraz nahi izanez gero, Mikel Alviraren Los 
imperfectos istorioarekin. Kontakizunak irailaren 9ra arte aurkeztu 
ahal izango dira. 2.000,750 eta 250 euroko hiru sari ezarri dira bi 
modalitateetan. Informazio gehiago: https://labur.eus/N8Gcz

* #RedeSTEAM Lehiaketa, Red Eléctrica Taldeak deituta, Power 
to Code delakoaren laguntzarekin, Lanbide Heziketa Ministerioaren 
“Emakumeen talentuaren aldeko STEAM Aliantza. Neskatoak zutik 
zientzian” arloan. Lehiaketak  erronka egiten die DBHko 3. mailako 
neska ikasleei STEAM diziplinak ikasteko, hau da, Zientzia, Teknolo-
gia, Ingeniaritza eta Matematika Arteekin eta Humanitateekin lotuta. 
Informazio gehiago: https://redesteam.es/

Zer da? Gaztelekua 11 eta 17 urte bitarteko gazteen-
tzako topalekua da, aisialdian nahi dutenean hurbil-
tzeko. Getxon bi daude, bata GAUEGUN (Algorta) 
eta GUREGUNE (Romo). 

Hara joan zaitezke: eskulanak, sukaldaritza taile-
rrak, irteerak (kayak, koltxoneta elastikoak, zinea, 

zirkua, escape room-a) egitera.
Udan zerbitzua goizez eta arratsaldez irekiko da fa-
milia bateragarri egiteko eta aste barruan irteerak 
izango dira.

Nola erabil daiteke zerbitzua?
Familiak eta nerabeak Algortako eta Romoko Gazte-

lekuetara hurbil daitezke, eta talde hezitzaileak azal-
duko dizkiete zertan datzan zerbitzua, hezkuntza-
taldearen aurkezpena, ordutegia eta programazioa.

Zenbat urte daramatzate martxan?
� Algortako Gaztelekua: 2009tik.
� Romoko Gaztelekua: 2017tik.

ZER EGIN DAITEKE BERTAN?
Hainbat gune daude: 
* Topagunea: Berbetan, aldizka-
ri bat irakurtzen edota Play edo 
Wii-an jolasten egoteko tokia. 
* Lantegi-gela: Etxerako-lanak 
egiteko 17:00etatik 18:00etara 
edo mota guztietako tailerrak 
egiteko tokia. 
* Ordenagailu eta mahai-joku 
gela. 
* Ping-pong mahaia, futbolina 
eta filmak ikusteko proiektorea di-
tuen gela. 

NOIZ IREKITZEN DA? 
Astearte-asteazken-ostegunetan, 
17:00etatik 20:00etara 
Ostiral eta larunbatetan, 17:00etatik 
21:00etara 
Igandeeetan, astelehenetan eta abuz-
tu osoan itxita dago.

NON DAGO? 
Urgull Kalea ,4. 3. solairua 
Algorta. 

ARGIBIDE GEHIAGO:
Tel.: 944 66 03 56 
gauegungaztelekua@getxo.eus 
www.getxo.eus

ZER EGIN DAITEKE BERTAN?
Hainbat gune daude:
* Topagunea, berbetan, aldiz-
kari bat irakurtzen, pelikulak 
ikusten edota Play-an jolasten 
egoteko tokia.
* Ordenagailu eta mahai-joku 
gunea.
* Ping-pong mahaia eta futboli-
na eta dituen gela.
* Sukaldea, praktikatzeko eta taile-
rrak egiteko.

NOIZ IREKITZEN DA?
Astearte-asteazken-ostegunetan, 
17:00etatik 20:00etara
Ostiral eta larunbatetan, 17:00etatik 
21:00etara
Igandeeetan, astelehenetan eta abuz-
tu osoan itxita dago

NON DAGO?
RKEn
Santa Eugenia Plaza 1, behea
Romo

ARGIBIDE GEHIAGO:
Tel.: 635 70 65 26 
gauegungaztelekua@getxo.eus 
www.getxo.eus

Hurbildu Algortako eta Romoko Gaztelekuetara zure aisialdian

Algortako Gaztelekua Romoko Gaztelekua

Hilak 3, ostirala: TAILERRA: BIOERAIKUNTZA: BIZI GAREN GUNEAK 
NOLA ETA ZEREKIN ERAIKITZEN DITUGU?
Hilak 4, larunbata: IRTEERA: UR GINKANA
Hilak 8, asteazkena: JOLASA: CONOCIENDO PAISES DEL MUNDO
Hilak 10, ostirala: MASTER CHEF: BROWNIE
Hilak 14, asteartea: JOLASA: SUPER SMASH BROS
Hilak 17, ostirala: MASTER CHEF: HANBURGESA
Hilak 18, larunbata: IRTEERA: KOLTXONETAK + DIBERTIMENDUZKO 
JOKOAK
Hilak 21, asteartea: JOLASA: EXATHLON
Hilak 25, larunbata: IRTEERA: GORLIZKO ITSASADARRA
Hilak 28, asteartea: JOLASA: GUERRA DE GLOBOS

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Ekaina

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Ekaina
Hilak 2, osteguna: EKINTZA: ASAMBLEA UZTAILA
Hilak 4, larunbata: IRTEERA: ZIRKURA
Hilak 7, asteartea: SUKALDARITZA: SUKUAK
Hilak 10, ostirala: TAILERRA: BIO-ERAINKUNTZA
Hilak 15, asteazkena: EKINTZA: NEZESER MARGOTU
Hilak 18, larunbata: IRTEERA: GYNKANA
Hilak 21, asteartea: EKINTZA: ZER DA JANARI BEGANOA?
Hilak 23, osteguna: SUKALDARITZA: JANARI BEGANOA
Hilak 25, larunbata: EKINTZA. URKATUA
Hilak 29, asteazkena: IRTEERA: IGERILEKURA

Ludotekarako izenematea zabalik berriro
Ekainaren 6tik 10era irekiko da berriro Areetako Kukupra-
ka Ludotekak udan eta 2022/2023ko ikasturtean eskainiko 
duen zerbitzuan parte hartzeko izena emateko epea. Fa-
milia interesatuek online bidezko galdetegia bete beharko 
dute umearen datuekin. Inskripzioa/Informazioa: https://
www.getxo.eus/es/euskara/

Bizkaiko Foru Aldundiak lu-
rraldeko 16tik 30 urtera bitar-
teko 155.000 gazteri zuzendu-
tako 114 ekimen eta programa 
biltzen dituen gida aurkeztu 
du. Horren helburua da, bes-
teak beste, enpleguari, diru-
laguntzei, bekei, etxebizitzari 
eta trebakuntzari buruzko 
informazio eguneratua jaso-
tzeko aukera ematea gazteei. 
Gida  egungo ekimenak eta 
programak aldatu ahala egu-
neratzen da.
Informazioa: bizkaia.eus/gaz-
teak.

Baliabideen 
foru gida 

gazteentzat
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