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/ Nabarmentzekoak
> Zetak taldearen musika elektronikoko 

kontzertua euskaraz (3. or.)

> Ekainaren 15etik 19ra Dantzaren Eguna 
ospatuko da (3. or.)

> Areetako Andres Isasi Musika Eskolaren 
fatxada zaharberritzeko obrak (4. or.)

Liburu-aurkezpena. Hilaren 15ean, 
asteazkena, Romo Kultur Etxean, 
19:00etan, “La frontera lleva su nombre”, 
Elena Moreno Scheredre egilearen eskutik. 

Kontzertuak. Hilaren 18an, larunbata, Doctor 
Deseo, 22:30ean, eta Anita Parker, 21:00etan, 
Ereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan, 
edukiera bete arte.

* “Gidabaimena euskaraz” kanpainaren 
13. edizioa abian 

(2. or.)

200 enpresa baino gehiago atxiki zaizkio 
Getxobonoko kanpaina berriari

86.500 € lau merkataritza- eta ostalaritza-elkarterentzat

Borondatezko 
epea ireki da 

aldizkako zergak 
ordaintzeko

Uztailaren 1era arte zabalik egon-
go da borondatezko epea Getxoko 
Udalak 2022ko ekitaldiari dagoz-
kion aldizkako zergak ordaintze-
ko. Aurten, berritasun gisa, helbi-
deratuta ez dauden ordainagiriak 
ere Herritarren Arretarako Bule-
goetan eta Call Centerren (94 466 
00 00) eskuratu ahal izango dira.

Hauek dira Getxoko Udalaren al-
dizkako ordainagiriak: 

• Ondasun Higiezinen gaineko 
Zerga (OHZ)
• Trakzio Mekanikoko Ibilgai-
luen gaineko Zerga (TMIZ)
• Egoiliarren TAO
• Ibilgailuen pasabideak espa-
loietan zehar
• Kioskoak
• Kutxazain automatikoak
• Autotaxiak 

Ekainaren hasieran ere, Udalak, pos-
taz, helbideratu gabeko erreziboak 
bidaliko ditu subjektu pasiboaren 
helbide fiskalera. 2022. urtean hel-
bideratuta ez dauden ordainagiriak 
premiaz behar izanez gero, Herrita-
rren Arretarako Bulegoetan eskatu 
ahal izango dira, aurretiko hitzor-
dua eskatu beharrik gabe. 

Zergaren subjektu pasiboa izanez 
gero, ordainagiriak jaso aurre-
tik, bertaratzen denak bere burua 
identifikatu beharko du NAN edo 
AIZ agiria aurkeztuz. Eskatzai-
lea erreziboaren subjektu pasiboa 
ez bada, haren baimena aurkeztu 
beharko du Ordezkaritza Emate-
ko Dokumentu Normalizatuaren 
bidez (DN190), agiri hori Udalaren 
web-orrian dago eskura helbide 
honetan: https://labur.eus/1JB4w 
baita aurkeztu beharreko doku-
mentazioa ere.

Udalerriko 200 enpresa baino 
gehiagok bat egin dute Getxobono-
ko kanpaina berriarekin, eta dato-
rren astelehenean, ekainaren 13an, 
hasi eta uztailaren 30era arte iraun-
go du. 16 urtetik gorako pertsonak 
trukatu ahal izango dituzte; beraz, 
NANaren, AIZaren edo pasapor-
tearen bidez egiaztatu beharko dira.

Udalerriko merkataritza eta ostalaritza sektoree-
tako lau elkartek Udalak 2022. Urtean Dinamiza-
zio Ekonomikorako Laguntzen 1., 5. eta 6. lerroe-
tara bideratzen duen 86.500 euroko diru-laguntza 

Getxobonoak zuzenean aplikatuko 
dira erosketa-unean atxikitako es-
tablezimenduetan. 20 eurotik gora-
ko erosketa-zenbateko bakoitzeko 
5 euroko deskontua aplikatuko da, 
eta 40 eurotik gorako erosketa-zen-
bateko bakoitzeko 10 euroko des-
kontua. Erosketa bakoitzean gehie-
nez 4 bonu pilatu ahal izango dira.

banatuko dute. Algortako Dendak 19.508 euro ja-
soko ditu, Getxoko Ostalarien elkarteaASOHGEk 
9.057 euro, GetxoEnpresak 49.040 euro eta Romo 
Bizirik 8.893 euro. 

Saltokiek ez dute eskudirurik itzu-
liko; beraz, erosketen gutxieneko 
zenbatekoa adierazitakoa izango 
da. Gehienez 5 deskontu-bonu (5€) 
eta 5 deskontu-bonu (10€) erabili 
ahal izango dira pertsona bakoi-
tzeko aldi bakoitzean. Informazio 
gehiago eta atxikitako establezi-
menduak hemen: www.getxo.eus

1. ILDOA. Hainbat motatako jarduerak dituzten merkatari-
tza-ardatzak ikusarazteko, sustatzeko eta dinamizatzeko 
ekintzak babesten dituzten laguntzak.

ALGORTAKO DENDAK

BERTOKO DENDAK GURE KALEETAN 8.720,00 €

GOZA-TU, EZAGU-TU, DISFRUTA-TU, OSPA-TU 4.640,00 €

 GETXO ENPRESA

ESTABLEZIMENDUEN ARTEKO LANKIDETZA 12.880,00 €

ERAKUSLEHIOEN XXXII. LEHIAKETA 6.240,00 €

BEZEROEI BALIOA EMATEA 10.088,00 €

ROMO BIZIRIK

ROMOTIK MUNDURA 7.424,00 €

GUZTIRA 50.000,00 €

5. ILDOA. Funtzionamendu-gastuei laguntzeko.

ALGORTAKO DENDAK 3.448,60 €

ASOHGE 7.557,40 €

GETXO ENPRESA 17.524,67 €

ROMO BIZIRIK 1.469,33 €

GUZTIRA 30.000,00 €

6. ILDOA. Asoziazionismoa mantentzeko eta sustatzeko.

ALGORTAKO DENDAK 2.700,00 €

ASOHGE 1.500,00 €

GETXO ENPRESA 2.300,00 €

GUZTIRA 6.500,00 €

https://labur.eus/1JB4w
www.getxo.eus


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

EKAINAK 9 OSTEGUNA

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

EKAINAK 10 OSTIRALA

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

Kontzertua. Gari & Maldanberaren ema-
naldia, 21:00etan, Muxikebarrin. 8€. 

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

Kalefest. Zinea. “Errementari”, Campa del 
loro-n, 22:30ean, Euskaraz. 7 urtetik gora-
konentzat. Sarrera dohanik.

Kontularien kluba. 2021/22ko denbo-
raldiaren amaiera. 19:00etan, Algor-
tako Kultur Aretoan, ipuinak entzun edo 
kontatu nahi dituzten helduen bilera. 
“Cuentos mínimos”. 

Getxophoto. Gaueko ibilbidea. Irteera 
21:30ean (gazteleraz). Prezioa: 5€ (izena 
aldez aurretik). www.getxophoto.com 

EKAINAK 11 LARUNBATA

Kontzertua. Zetak, 21:00etan, Muxikeba-
rrin. 18€.

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

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

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

Getxophoto. Hamaiketako. Roberto Agui-
rrezabalarekin (artista bisuala) Getxopho-
toren bulegian (Amezti 6, 5.-5). 5€ (izena 
aldez aurretik eman behar da). Getxophoto 
por… Ibilbidea Yogurinha Borovaren esku-
tik (artista, abeslaria, performer). Euskaraz 
eta gaztelaniaz. Irteera 19:00etan. 5€. Goi-
zeko bisita. Ibilbidea erakusketan ikusteko 
(gazteleraz). Irteera 11:30ean. 5€ (izena 
aldez aurretik).  www.getxophoto.com 

Zurrumurrurik Ez mapa interaktiboa. 
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 taldearekin 
(Castro). 8€. Erreserbak 610 68 47 82 tele-
fonoan eta Algortako batzokian. Antolatzai-
lea: Itxartu Antzerki Taldea.

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

Getxophoto. Goizeko bisita. Ibilbidea 
erakusketan ikusteko (euskaraz). Irteera 
11:30ean. 5€ (izena aldez aurretik eman 
behar da). Familientzako bisita. Ibilbi-
dea erakusketak ikusteko (euskaraz eta 
gazteleraz). Irteera 12:30ean. 4€ (izena 
aldez aurretik eman behar da).  www.
getxophoto.com

EKAINAK 13 ASTELEHENA

Odol-emate. Algortako Geltokia plazan, 
goizeko eta arratsaldeko ordutegian.

Hitzaldia. 19:00etan, “Inmigración y De-
rechos Humanos”. Hizlariak: Edith Ulloa 
(psikologoa, gizarteko esku-hartzean adi-
tua) eta Roland Tchamba (FP, Iturritekeko 
langilea). Romo Kultur Etxean eta online: 
https://labur.eus/2022sinope6. Antolatzai-
lea: Asociación Cultural Sínope.

Irakurle kluba. Euskara errezean. Mi-
kel Garcíuaren “Pape Niang. Hasiera 
berri bat”, Lizar Begoñak dinamizatuta.  
19:30ean, Villamonteko Kultur Aretoan, 
Egizuk antolatuta.

Mendi-ibilaldirako inskripzioak. 
9:30etatik aurrera, hilaren 21ean Pagoe-

tara joateko izen-ematea, Lope de Vega 
kaleko 12an, Romon. Antolatzailea: Ibar 
Nagusien Etxea Elkartea.

EKAINAK 14 ASTEARTEA

Odol-emate. Areetako Bizkaia Zubiaren 
plazan, 16:30etik 21:00etara.

EKAINAK 15 ASTEAZKENA

28. getxotar Dantza Eguna. Anne Mar-
koartu, 19:00etan, Muxikebarrin. 3€.

Liburu-aurkezpena. Romo Kultur Etxean, 
19:00etan, “La frontera lleva su nombre”, 
Elena Moreno Scheredre egilearen eskutik. 

EKAINAK 16 OSTEGUNA

Odola ematea. Areetako Geltokia plazan, 
goizez eta arratsaldez. 

28. getxotar Dantza Eguna. Estudio de 
Ballet Carmen Vera, 19:00etan, Muxike-
barrin. 3€.

Antzerkia. “Barro rojo”, Javier Liñeraren 
eskutik, 19:30ean, Muxikebarrin. 8€.

Ipuinaren ordua. Romo Kultur Etxearen 
haur liburutegian, 18:00etan, “Ipuinak jo 
eta musikak kontatu”, Badut Taldearekin. 
4-10 urte. 

Literatura-topaketa. 19:45ean, Algortako 
Kasinoan, Jon Bilbao, “Basilisco” elebe-
rriaren egilearekin. Doan.

Hitzaldia. “Prevención de incendios en el 
hogar”, 18:00etan, Romo Kultur Etxeko 3. 
solairuan. Hizlaria: Javier Larrea, Bilboko 
Udaleko suhiltzaileen zuzendari ohia. An-
tolatzailea: Getxo Lagunkoia.

EKAINAK 17 OSTIRALA

28. getxotar Dantza Eguna. Escuela de 
danza Porté, 19:00etan, Muxikebarrin. 3€.

Kalefest. Zirkua. “Mikra”, Berdinkiren 
eskutik, 19:00etan, Santa Eugenia pla-
zan. Euskaraz. 12 urtetik gorakoentzat. 
Sarrera dohanik. Eguraldi txarra badago, 
Romo ikastetxean.

Getxophoto. Gaueko ibilbidea. Irteera 
21:30ean (gazteleraz). 5€ (izena aldez 
aurretik eman behar da). www.ge-
txophoto.com 

Kontzertu solidarioa. 19:30ean, San 
Inazio parrokian, Ondarreta abesbatzaren 
eskutik. Getxon hartutako pertsona ukrai-
narren alde. Borondatezko dohaintza.

Mendi-irteera hilaren 19ra arte. Peña 
Prieta (2.539m) eta Coriscao (2.234m). 
Kantabria. Ostatua Llánaves de la Reinan. 
Antolatzailea: Etorkizuna Mendi Taldea. 
Inskripzioak irteeraren aurreko asteazke-
neko 24:00ak arte: etorkizunamt@gmail.
com eta tel.: 606 637 128.

EKAINAK 18 LARUNBATA

Kontzertuak. Doctor Deseo, 22:30ean, 
eta Anita Parker, 21:00etan, Ereaga hon-
dartzako aparkalekuan. Sarrera dohainik, 
edukiera bete arte.

28. getxotar Dantza Eguna. Dantzarte, 
12:00etan, eta Utopian-Conchi Salinas, 
19:30ean, Muxikebarrin. 3€.

Slackline-oreka tailerra. Andra Mariko 
parkean, 6-12 urte bitartekoentzat. Eus-
karaz. Sendi programaren barruan. Doa-
koa. Izenematea: 622 433 085 /sendi@
egizu.eus 

Getxophoto. Hamaiketako. David Horn-
back(kazetari grafikoa) Getxophotoren 
bulegian (Amezti 6, 5.-5). 5€ (izena aldez 
aurretik eman behar da). Getxophoto 
por… Ibilbidea Alaia Martin eta Jone Uria-
ren eskutik (bertsolariak). Euskaraz. Irteera 
19:00etan. 5€. Goizeko bisita. Ibilbidea 
erakusketan ikusteko (euskaraz). Irteera 
11:30ean. 5€ (izena aldez aurretik eman 
behar da). www.getxophoto.com 

EKAINAK 19 IGANDEA

28. getxotar Dantza Eguna. Ana Lara 
Dantza Eskola, 12:00etan; Estudio Danco, 
16:30ean, eta Escuela Flamenca de Las 
Arenas, 19:30ean, Muxikebarrin. 3€.

Kalefest. Dantza bertikala. “Geure[r]
a”, Harrobi dantza bertikalaren eskutik, 
22:30ean, Muxikebarriko fatxadan. 

Getxophoto. Goizeko bisita. Ibilbidea 
erakusketan ikusteko (gazteleraz). Irteera 
11:30ean. 5€ (izena aldez aurretik eman 
behar da Familientzako bisita. Ibilbidea 
erakusketak ikusteko (euskaraz eta gazte-
leraz). Irteera 12:30ean. Prezioa: 4€ (izena 
aldez aurretik eman behar da). www.ge-
txophoto.com  

Mendi Irteera. 9:30ean. Atxarre-Akorda 
ibilbidea, adin guztientzat (10 € helduek 
eta 7 € umeek). Euskaraz. Izenematea: 
622 433 085 /sendi@egizu.eus

BERRILABURRAK
* "Pandemia, Migratu-
tako emakumeak eta 
Zaintzak". Datorren os-
tegunean, hilak 16, 11:30etik 
13:45era, Pandemia, Migratu-
tako emakumeak eta Zaintzak 
diagnostikoaren emaitzen aur-
kezpena izango da Getxo Elkar-
tegian (Ogoño, 1, Areeta). Parte 
hartzeko aldez aurretik izena 
eman behar da: interculturali-
dad@getxo.eus

* “Dakini Pop Up”. Igan-
de honetan, hilak 12, 10:30etik 
aurrera Igeretxe Hotelean “Da-
kini Pop Up” merkatua izango 
da, hurrengoekin: bitxigintza, 
osagarriak, diseinua, serigrafia, 
zeramika, ehungintza-artea, 
arropa, kosmetika naturala...

“Gidabaimena euskaraz” kanpainaren 13. 
edizioa abian

Udako Berbalagunarako 
izenematea zabalik

Alconzaren egoerari buruzko 
Adierazpen instituzionala

Udalak, beste urte batez, 17 eta 
23 urte bitarteko gazteak ani-
matzen ditu,  gidabaimenaren 
azterketa teorikoa euskaraz 
egitera, Gidabaimena Euskaraz 
kanpainaren bidez. Hori, Biz-
kaiko hainbat udalekin elkar-
lanean, ALKARBIDE, Euskara 
Zerbitzuen Bilgunearen, EU-
DELen,  Foru Aldundiaren eta 
Eusko Jaurlaritzaren laguntza-
rekin, jarri du abian, baita uda-
lerriko hainbat autoeskolen 
kolaborazioarekin ere. 
Ohiko 100 euroko diru lagun-
tzarekin batera, berritasun 
gisa, aurten udal web gunean 
(www.getxo.eus/eu/euskara) 
test ofizialak euskaraz eskai-

Udan zehar abian izango diren EGIZU elkar-
teak antolatutako Berbalaguna eta Guraso-
laguna taldeetan parte hartzeko edo Bidela-
guna izateko izena emateko epea ekainaren 
20ra arte egongo da zabalik. Lehenengo bie-
tan euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak 
eta mintzapraktika egin nahi duten pertso-
nak bilduko dira gustuko jarduerak egiteko. 
Hirugarrena da Berbalagun taldeetan bide-
lagun figura. Ekimenetan parte hartzaileak 
astean behin bilduko dira, uztailaren 1etik 
31ra eta irailaren 1etik 30era. Izenematea: 
https://egizu.eus/berbalaguna/

Udaleko Bozeramaleen Batzordeak adie-
razpen instituzional bat onartu zuen aho 
batez aurreko astean Berangoko Alconza 
Irizar Group enpresak planteatutako Enple-
gua Erregulatzeko  Espedientearen aurrean, 
egungo plantilla %40 murriztea planteatzen 
duena. Adierazpenean esaten da “EEEk lan- 
eta gizarte-mailan eragin negatiboa izan lezakela 
gure eskualdean…Langileekiko elkartasun osoa 
adierazten dugu, beraien aldarrikapenak babes-
ten ditugu eta gure laguntza izango dute beren 
lanpostuak defendatzeko”. Adierazpen osoa: 
https://labur.eus/3oGYT

niko dira eta liburu teoriko 
eguneratua opatuko zaie es-
katzen duten gazteei. “Gaz-
teentzako laguntza  eta ekintza 
hauekin, Udalak euskararen era-
bilera sustatu nahi du eguneroko 
jardueretan, eta aldi berean, gida-
baimena euskaraz egin ahal izate-
ko dagoen diskriminazioari aurre 
egitea ere, hori nahi duten gazteek 
zailtasunez betetako bidea aurki-
tzen baitute”, aipatu du Irantzu 
Uriarte Euskara zinegotziak. 
Orain arte 400 bat gazte ge-
txotarrek egin dute azterketa 
teorikoa euskaraz.
Kanpainaren 13garren edi-
zio honetan Udalak 756 gazte 
getxotarri bidaliko die kan-

Irati Intxausti: “Ikasketak euskaraz 
egin eta gero, gidabaimena ere eus-
karaz ateratzea zentzudunena iruditu 
zitzaidan. Gure hizkuntza sustatzeko 
ekimen polita da”.

Oihan Maguregi: “Eroso sentitzen naiz 
euskaraz ikasten. Txikitatik ikasi dut 
euskaraz; beraz, erraza izan da niretzat 
gidabaimena euskaraz egitea”.

Jone Esteibarlanda: “Gazte euskal-
dunok euskaraz aritzeko eta euskara 
sustatzeko tentazioa izan beharko 
genuke, tentazioetako bat gidabaime-
na euskaraz egitea da”.

Luz Divina Arana auzokide getxotarrak jaso zuen asteazke-
nean, Amaia Agirre alkatearen eta Carmen Díaz Gizarte Kohe-
sioko zinegotziaren bisita bere Algortako etxean, 100 urte bete 
dituela eta.  Barakaldon jaioa, 20 bat urte eman ditu udalerrian 
bizitzen. Hiru seme eta bi alabaren ama, Aixerrotaren oroigarria 
eta lore sorta bat jaso zituen udal agintarien eskuetatik.

Bisita Luz Divina Aranari bere 100 
urtebetetzean

Orain arte 400 bat gazte getxotarrek egin dute azterketa teorikoa euskaraz 

painari buruzko informazioa 
etxera eta, aurrekoetan be-
zala, 100 euroko hiru txartel 
zozketatuko ditu gasolina 
erosteko. 
2021ean, 17  gazte getxotarrek 
jaso zuten 100 euroko diru 
laguntza gida-baimenaren az-
terketa teorikoa euskaraz egin 
ondoren eta gasolina erosteko 
100 euroko txartelak Irati In-
txausti, Oihan Maguregi eta 
Jone Esteibarlanda gazteentzat 
izan ziren. Hirurek azpima-
rratu dute ikasketak euskaraz 
egin ondoren gidabaimena ere 
egitea erabaki zutela, normal-
tasunez, eta euskararen erabi-
lera sustatzeko ere.

https://labur.eus/2022sinope6
www.getxophoto.com
www.getxophoto.com
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
mailto:sendi%40egizu.eus?subject=
mailto:sendi%40egizu.eus?subject=
mailto:sendi%40egizu.eus?subject=
mailto:interculturalidad%40getxo.eus?subject=
mailto:interculturalidad%40getxo.eus?subject=
www.getxo.eus/eu/euskara
https://egizu.eus/berbalaguna/
https://labur.eus/3oGYT


Atx Teatroa ostiral honetan, hi-
lak 10, iritsiko da Getxora Lubaki 
lainotsua obrarekin. Izenik gabeko 
gerra baten lubaki batean soldadu 
beterano bat dago, bakarrik, beste 
garai bateko gerlaria; baldintzarik 
gabeko militantzia eta diziplina 
zorrotza. Aspaldian ez dago ez ba-
tailarik ez etsairik, badirudi dena 
bare dagoela. Bat-batean, mezu-
lari gazte baten gutunak hankaz 
gora jarriko du bere mundua. 
Emanaldia Muxikebarrin izango 
da, 19:30ean, eta sarreraren pre-

Udalerriko eskola eta akademietako 
900 ikaslek baino gehiagok ospatuko 
dute Dantzaren Eguna. Ekainaren 
15etik 19ra bitartean, Muxikebarritik 
zortzi ikastetxetako ikasleak pasako 
dira, eta estilo askotako koreogra-
fiak erakutsiko dituzte: garaikidea, 
klasikoa eta neoklasikoa, flamen-
koa, saltsa, zumba, dantza akrobati-
koa, klakea eta hip-hopa. 
Asteazkenean, hilak 15, Anne Mar-
koartu akademiak irekiko du pro-
grama; ostegunean, hilak 16, Car-
men Vera ballet estudioaren txanda 
izango da, eta Porté Dantza Esko-
lako ikasleek kontzertua emango 
dute ostiralean, hilak 17. Hiru ema-
naldiak 19:00etan izango dira. 

Zetak talde nafarrak kontzertua es-
kainiko du Muxikebarriko Arrigu-
naga aretoan larunbatean, 21:00etan.  
Bertan, euskarazko musika elektro-
nikoko diziplina anitzeko proiektu 
artistikoa erakutsiko du.
Pello Repáraz (Ska taldeko kide 
ohia) da Zetak taldeko buru, eta, 
besteak beste, honako hauek parte 
hartzen dute: Gorka Pastor (sin-
tetizadoreak) eta Leire Colomo 
eta Iban Larreburu (perkusioa). 
2019an, izen bereko lehen lana 
argitaratu zuten, eta 2020an, kon-

Ostiralean, ekainak 10, Muxike-
barrin, Gari kantari gipuzkoarrak 
eta Maldanbera bere taldeak Dena 
da gezurra eta egia aurkeztuko dute. 
Proiektu musikal berri honetan 
iragana eta oraina orekatu eta bere 
bakarkako ibilbidearen testigantza 
utzi nahi du, ofizioz landutako eta 
leundutako gaiekin. Ikuskizuna 
21:00etan hasiko da eta sarreraren 
prezioa 8 eurokoa da.  
Bere ibilbidea hasi eta lau hamar-
kada geroago, Gari eszenatokietara 
itzuli da abentura honekin. Aben-
tura horretan, hiru musikari eskar-
mentudun bildu ditu ondoan: Mi-
guel Moyano (gitarra, teklatuak eta 
koruak), Oier Aldekoa (baxua, te-

Datorren ostiralean, hilak 17, 19:30ean, Ondarreta 
abesbatzaren kontzertu solidarioa izango da, Ge-
txon hartutako pertsona ukrainarren alde. Iñaki 
Morenok zuzendutako emanaldirako sarrera doa-
koa izango da (borondatezko dohaintzarekin) eta 
0 ilara bat ezarri da ES8501820040850011512284 
zenbakian (San Inazio parrokiaren kontuan). Zu-
zenenean eskainiko da  Facebook@parroquiasa-
nignacioalgortak.

Igandean, hilaren 12an, 19:30ean hasita, Goizargi 
Gospel Choiraren errezitaldia izango da Musike-
barrin. Euskadiko hamabi ahots bikainak biltzen 
dituena Ramón Escalék zuzentzen du. Oraingoan 
Musikalia bandarekin batera arituko da, Ane Lega-
rretak zuzenduta. Kontzertuaren egunean bertan, 
baina 12:00etan, entsegu irekia izango da (sarre-
ra gonbidapenarekin, eta Muxikebarrin eta Romo 
Kultur Etxean eska daitezke.

Biotz Alaik kontzertua eskainiko du larunbatean, 
hilak 11, 19:00etan, Muxikebarrin. Suitzako Joux 
Haraneko Nazioarteko Topaketan parte hartuko 
du J. Díaz Emparanzak zuzentzen duen abesba-
tza algortarrak, eta horretarako euskal folkloreko 
pieza herrikoiez (Iparragirre, Sorozabal) eta ope-
raz (Mozart, Verdi) osatutako errepertorioa pres-
tatu du. Sarrerak: RKEn eta Muxikebarrin (gonbi-
dapenak).

Ondarreta abesbatzaren 
ongintzazko kontzertua Gospel Goizargi eta Musikaliarekin

Biotz Alaik “Kanta Berriak” 
eskainiko du

“Lubaki lainotsua” eta “Barro 
rojo”, bi hitzordu antzerkiarekin

Ekainaren 15etik 19ra 
Dantzaren Eguna ospatuko da

Zetak taldearen musika 
elektronikoko kontzertua euskaraz

Garik eta Maldanberak euren 
proiektu berria aurkeztuko dute

zioa 10 eurokoa da. 
Gainera, ostegunean, hilak 16, Ja-
vier Liñera getxotarrak Barro rojo 
antzezlana taularatuko du. Lan 
honek, bidaia moduan, Europako 
kontzentrazio-esparru batean eta 
Francoren espetxeetan giltzape-
tutako homosexual baten istorioa 
kontatzen du, bere ilobak, Amelia 
transformistak, kontatua. Egile 
errebelazioaren eta Indifest 2016 
Jaialdiko Ikuskizun Onenaren XX. 
Max Sarirako hautagaia izan da, 
eta 8 euroko sarrera-prezioa du.

Larunbatean, hilak 18, Dantzarte 
izango da goizeko saioaren pro-
tagonista, 12:00etan, eta 19:30ean 
Utopiango ikasleak arituko dira. 
Azkenik, igandean, hilaren 19an, 
saio hirukoitza izango da: 12:00etan, 
Ana Lara Dantza Eskola; 16:30ean, 
Estudio Danco taldearen txanda 
izango da, eta, Dantzaren Asteari 
amaiera emateko, 19:30ean Areeta-
ko Flamenko Eskola dantzatuko da.

finamenduaren ondorioz, sorme-
na bideratu zuten, eta, azkenean, 
bigarren lana egin zuten: Zeinen 
ederra izango den, “leherketa argitsu 
bat bezala iritsi zela, ia arraroa arnasa 
mantentzen zuen mundu batentzat”. 
2021ean Musika Independentearen 
MIN saria lortu zuten euskarazko 
albumik onenari. Sektoreko sari 
garrantzitsuenak dira eta estatuko 
ekoizpen independenteen sorkun-
tza, aniztasuna eta kalitate artis-
tikoa aitortzen dituzte. Sarreraren 
prezioa 18 eurokoa da.

klatuak eta koruak) eta Alex Alon-
so (bateria). 27 urteren ondoren, 
bere bakarkako ibilbideko lehen 
zuzeneko diskoa grabatu berri du.



Eusko Jaurlaritzak Kode Etikoari atxikitako Getxoko 32 enpresa eta erakun-
deren konpromisoa aitortu du (horien artean Udaleko Turismo Bulegoa); Bas-
quetourrek sustatutako lehiakortasun-programa honen helburua da  euskal 
enpresak eta helmugak lehiakorragoak, etikoagoak eta iraunkorragoak izan 
daitezen, turismo arduratsu bat lantzeko. Ekainaren 10era arte atxiki daitezke 
interesa duten udalerriko enpresak.

Turismoaren Kode Etikoa

Areetako Andres Isasi Musika 
Eskolako fatxadan zaharberritze 
zientifikoa egiteko obrak hasi dira, 
eta eraikina hobetzeko xedeare-
kin pixkanaka-pixkanaka egiten 
ari diren jarduketen planaren bai-
tan daude. Lan horien inbertsioa 
134.638 eurokoa da (BEZa barne), 
eta hiru hileko egikaritze-epea au-
rreikusi da lanak gauzatzeko; hor-
taz, 2022/2023ko ikasturte-hasiera-
rako amaituta egotea espero da. 
Euskal Kultur Ondareari eta Espai-
niako Ondare Historikoari buruzko 
legeetan ezarritako araudiari jarrai-
tuz egingo da jarduketa. Titulazio 
ofizial espezializatua duten langile 
kualifikatuek osatuko dituzte lan-
talde teknikoak eta adituak izango 
dira fatxada berezietan. Frogatuta-
ko materialak, egokiak eta kultura-
ondasunarekin bateragarriak dire-

Getxoko biztanleen %84k eremu 
lasaietako  zarata-mailak ditu, 
Udalak hasieran onartutako Zara-
taren Mapa Estrategikoaren egu-
neratzearen arabera. Une honetan, 
hilabeteko epea ireki da plan ho-
rri alegazioak aurkeztu ahal izate-
ko, behin betiko onartu aurretik. 
Mapa hori kaleetako zirkulazioa-
ren, errepideetako trafikoaren, 
trenbide-zirkulazioaren eta in-
gurumen-zirkulazioaren zarata-
mapek osatzen dute, lau metroko 
altueraraino iristen diren inguru-
men-igorle akustiko guztietarako. 
“Getxok ibilbide luzea darama zarata 
kontrolatzen eta kudeatzen, 2009an 
egin baitzuen lehen mapa, eta orain 
2015ekoa eguneratu dugu. Horren 
helburua da jarraian ekintza-planak 
egin ahal izatea, udalerriko kutsadu-
ra akustikoa murrizten jarraitzeko”, 
azaldu du Joseba Arregi, Inguru-

Juan Bautista Zabala, Larrañazubi, Romo, San Ignacio, Zubileta, Azkorri, 
San Nikolas Ikastola, Santísima Trinidad, Aixerrota, eta Madre del Divino 
Pastor ikastetxeetako ikasleek egin dute bere urteroko topaketa Udalarekin, 
Eskola Foroaren esparruan. Bertan, hartutako konpromisoen berri (fruituak 
dituzten zuhaitzak eskoletan landatzea, eskolara modu ekologikoan joatea, 
lorategietan zaborra ez uzteko eskatzeko kartelak ipintzea…) eman zuten 

eta udal-agintariei egiten diz-
kieten proposamenen berri ere 
(berdeguneetako belarra altua-
go uztea animalientzat babes-
lekua izateko eta lore gehiago 
izateko, jolas guneak eraikitzea 
elementu naturalekin edota 
materiala ekologikoarekin, ze-
lai batzuetan baratzeak eraiki-
tzea edo metroko fosteritoetan 
loreak eta landareak jartzea…).

meneko Hiri Zerbitzuetako eta In-
gurumen Kalitateko zinegotziak.

Mapa berriak ezartzen duenez, 
Getxoko biztanleen %84k egune-
ko bizitegi-eremuetarako ezarrita-
ko kalitate akustikoko helburuak 
baino zarata-maila txikiagoa dute, 
eta %0,5ek zarata-maila handia-
goa. Bizkaiko Garraio Partzuer-
goaren mendeko trenbide-zir-
kulazioak (metroak) eragiten du 
gaur egun eragin handiena udale-
rrian (batez ere trenbidetik hurbi-
len dauden fatxadetan, hala nola 
Negubide, B.Domingo Iturrate 
kaleetan eta Trenbide etorbidean), 
2015ean ez bezala, orduan kalee-
tako trafikoa izan baitzen foku 
nagusia. Ildo horretan, egiaztatu 
da behera egin dela kale-trafikoak 
eragindako biztanleria, % 10etik 
% 1era, batez ere trafikoa baretze-

nak erabiliko dira, eta konponketa 
zientifikoa egiteko egokiak diren 
teknikekin landuko dira elementu 
arkitektonikoak. 
Obra horren ostean beste jardu-
keta batzuk egingo dira: ingurua 
hobetzea, kanpoaldea berrurba-
nizatzearen ondorioz; irisgarrita-
suna hobetzea, hala nola barruko 
igogailu bat jarriz; eraikinaren 
energia-efizientzia hobetzea (zu-
rajeak aldatuz –2. fasea– eta argi-
teria LED erabiltzen duen sistema 
integralarekin ordezkatuz); des-
karbonizazio-jarduketak, gasolioa 
energia berriztagarriarekin ordez-
katuz; eta eszena-ekipamenduan 
hobekuntzak. Esku-hartze horiek 
guztiak jada egindakoei gehitu-
ko zaizkie; besteak beste, honako 
hauek egin dira: zurajeen aldaketa 
(1. fasea) eta estalkia birgaitzea.

ko neurriak ezarri direlako, hala 
nola zirkulazio-abiadura 30 km/
h-ra mugatzea, ia bide-sare osoan. 
Nolanahi ere, Bidezabal, Ollarre-
txe, Euskal Herria edo Makaleta-

Areetako Andres Isasi Musika Eskolaren fatxada zaharberritzeko 
obrak 

Zarataren Mapa estrategikoaren eguneratzearen hasierako onarpena

“Hiri eta komunitate jasangarriak” 
izeneko Eskola Foroa

Eraikina hobetzeko xedearekin pixkanaka-pixkanaka gauzatuko diren jarduketen planaren baitan daude

Hilabete bateko epea alegazioak aurkezteko

ko hiribidea dira bide-zirkulazio 
handiena duten kaletako batzuk.
Bestalde, foru-errepideen eragi-
na mugatua da, biztanle gehien 
dituzten eremuetatik urrun dau-
delako. Adibidez, Uribe-Kostako 
korredorearen afekzioa oso ko-
katua dago eta errepidera begira 
dauden fatxadetara mugatzen da.

Alegazioak
Plana kontsultatu nahi dutenek 
Ingurumen Sailaren bulegoetan 
(Foru kalea 8, Algorta) egin de-
zakete, astelehenetik ostiralera, 
10:00etatik 14:00etara, eta uda-
laren webgunean https://www.
getxo.eus/eu/area-prensa/abi-
suak/1526). Planari alegazioak 
aurkezteko epea uztailaren 2an 
amaituko da, Erregistro Elektro-
nikoaren bidez, HABetan edo le-
gez aurreikusitako lekuetan.

https://www.getxo.eus/eu/area-prensa/abisuak/1526
https://www.getxo.eus/eu/area-prensa/abisuak/1526
https://www.getxo.eus/eu/area-prensa/abisuak/1526

