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/ Nabarmentzekoak
> Pertsona Errefuxiatuen Mundu Eguna (2. or.)

> Gaztekomik - Eskola-komiki lehiaketa deitu dute 
(3. or.)

> Getxo Kirolak-ek eta kirol klubek antolatutako 
ikastaroen programazio berriak 5.500 plaza 
eskaintzen ditu datorren denboraldirako (4. or.)

Teatro. “¡Ave, Osos!”, El mono 
habitado taldearekin, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Sarrera: 10€.

Poesia eta musika errezitaldia. “Yo voy 
soñando caminos”,  María Galianarekin, 
19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: 12€.

* Makina berri 
bat instalatu 
da Algortako 
HABean udal 

izapideak 
egiteko 
(5. or.)

Areetako, Santa Anako eta Romoko egoiliarrek TAO hiru 
guneetako edozeinetan aparkatu ahal izango dute

Doctor Deseoren eta Anita Parkerren kontzertuak Ereagako 
hondartzan larunbat honetan, hilak 18

Aparkaleku Arautuko Zerbitzua-
ren (AAZ) ordenantza berria ekai-
naren 1ean sartu zen indarrean; 
zerbitzuaren funtzionamendua az-
tertu ondoren, erabaki da Areetako, 
Santa Anako eta Romoko egoilia-
rrek TAO hiru eremuetako edozei-
netan aparkatu ahal izango dutela, 
gune gorrietan, espres-guneetan, 
izan ezik, horietan derrigorrezkoa 
baita erabiltzaile guztientzako tike-
ta lortzea, 2 orduko denbora-muga 
izanik.
Horrela, hiru eremuetako (2, 3 eta 
4) egoiliarrek, dagokien baimena 
badute eta ordainketa egunean ba-
dute, astelehenetik, ekainaren 20tik, 

Larunbat honetan, hilak 18, 
22:30ean, Francis Díez buru duen 
Doctor Deseo taldeak kontzertua 
eskainiko du Ereagako hondartzan. 
Emanaldia Maketoen iraultza bere 
azken laneko kantuen biran koka-
tzen da, euskara hutsezko kantuen 
bilduma. Aurretik, 21:00etan, Anita 
Parker taldeak, Ane Martínez abes-
laria buru duela, bere azken kantak 
abestuko ditu. Bi emanaldiak doa-
koak izango dira.
Bilbon 80ko hamarkadaren hasie-
ran sortu zen Doctor Deseo, eta 
euskal talde sendoenetako bat da. 
Francis Díez (ahotsa), Josi Jiménez 
(baxua), Luis Javier Saiz Txanpi 

aurrera edozein gunetan aparkatu 
ahal izango dute. Gainera, erabaki 
horren bidez, bete egin da herrita-
rren eskaera, hau da, Areeta-Santa 
Ana-Romo eremu osoan bizi diren 
pertsonek eremu horretan guztian 
aparkatzeko aukera izatea.
Janire Ocio Azpiegitura, Obra eta 
Zerbitzuetako zinegotziak adierazi 
duen bezala, “erabaki horren bidez, 
hiru guneetako aparkalekua oreka-
tu nahi da, datuek erakusten baitute 
Areeta ibilgailuz gainezka dagoela, eta 
Romok eta Santa Anak, berriz, aparka-
tzeko leku libre gehiago dutela. Neurri 
horrek lagundu egingo du egoiliarren 
aparkaleku-presioa arintzen, eta, horre-

(bateria), Raúl Lomas (teklatuak), 
Aitor Agiriano Toro (gitarra) eta 
Joe González (saxoa) dira talde ho-
netako kideak. 17 lan diskografiko 
atzean dituela, taldeak ukitu elek-
troniko eta hunkigarria duen rock 

la, errotazio-eskaintza handiagoa egin-
go da”.
Zonakatzea zerbitzuaren gainerako 
erabiltzaileentzat mantenduko da; 
horrela, adibidez, Santa Ana ingu-
ruan aparkatzen badute eta Areeta-
ra edo Romora ibilgailuz joan nahi 
badute, dagokion tiketa atera behar-
ko dute berriro.

Baimendutako ibilgailu berriak
Udalak salbuespenez baimenduko 
ditu, ordenantzaren arabera, ibil-
gailu mota hauek, araudi horren 
10.2 artikuluan jasotakoaz gain:

— 24 furgoi/BGMko furgoneta < 
3500 kg.

baten aldeko apustua egin du, non 
gai urbanoak eta pertsonalak letre-
tan nagusi diren.
Bestalde, Anita Parker Arrasate, Bil-
bo eta Lakuntza artean jaio zen. Ane 
Martinez abeslaria eta liderra Zango 

— 30 turismotik eratorri
— 31 ibilgailu misto moldagarri, 
10.2 artikuluan hasiera batean sal-
buespen izan direnak.

Kasu horiek urtea amaitu baino 
lehen izapidetuko den Ordenantza-
ren aldaketan sartuko dira.
Orain arte jasotako eskaerak dekre-
tu bidez izapidetuko dira datozen 
egunetan, Ordenantzan ezarritako 
gainerako baldintzak betetzen di-
rela egiaztatu eta akatsak zuzendu 
ondoren, halakorik balego.
Aurkeztu beharreko baimena eta 
dokumentazioa eskuratzeko bal-
dintzak hemen: https://labur.eus/
AonsG

taldeko kide izan zen, eta Olatz An-
dueza (teklatuak eta koruak) eta Mi-
kel Piris (saxoa, ahotsa, sekuentziak) 
hirukoteak osatu zuen. Elektroni-
kak eta swing soinuek markatutako 
estiloa du, besteak beste.

https://labur.eus/AonsG
https://labur.eus/AonsG


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

Pertsona Errefuxiatuen Mundu Eguna

Bilerak 
hirugarren 

sektorearekin

Leku 
enblematikoak 

kolorez 
argiztatuta

Lekualdatze behartua Saharaz 
hegoaldeko Afrikako emakumeen 
eta nesken bizitzan: Kausak eta 
ondorioak erakusketa da, AC-
NURen eskutik, ekainaren 
20a, Pertsona Errefuxiatuen 
Munduko Eguna ospatzeko 
udalerrira iritsiko den erakus-
keta birtualaren izenburua, 
Udalak antolatutako jardueren 
artean, OEEen laguntzarekin. 
Aurten, historian lehen aldiz, 
gatazketatik, indarkeriatik, 
giza eskubideen urraketetatik 
eta jazarpenetik ihes egitera 
behartutako pertsonen kopu-
rua 100 milioitik gorakoa izan 
da, Ukrainako gerrak eta beste 

gatazka batzuek bultzatuta.
Erakusketak Kongoko 5 ema-
kume eta nesken ihesaldiaren 
esperientzia erakusten du, 
haien testigantzen bidez. Ho-
rietako bat Bizkaian bizi da, 
eta FAMEK Kongoko emaku-
meen elkarteko kidea da. Bizi-
tzaren istorio guztien gidaria 
izango da, eta bere oroitzape-
nez, bere herrialdeko egoeraz 
eta emakumeei nola eragiten 
dien azalduko du ekainaren 
22an, asteazkenean, arratsal-
deko 18:30ean, Villamonteko 
Kultur Aretoan egingo den 
aurkezpen ekitaldi irekian. 
Bestalde, hilaren 18an eta 

Udalak udalerriko hiruga-
rren sektoreko elkarteekin 
osatutako mahaia abian jarri 
du berriro, komunikatze-
ko bide gisa. Mahaia pan-
demian jarri zen martxan, 
beharrak koordinatzeko, 
eta orain birritan bildu da 
Ukrainako pertsonentzako 
harrera  aztertzeko. Azken 
saioan hurrengoek hartu zu-
ten parte: Udaleko teknikari 
eta politikari, Pertsonalde, 
Integrando, Gurutze Gorria, 
Sarekide, Sortarazi, San Ni-
kolas zabalik, Caritas, Sus-
pergintza, Fidias, Berdinta-
suna eta Getxoko Etorkinen 
Plataforma Federazioa.

Areetako kaia eta Aiboa, 
Arene, Portu Zaharra eta 
Usategiko igogailuak, ekai-
naren 16 eta 17ko gauetan 
berdez argiztatuko dira, 
hilaren 17an ospatzen den 
Cdkl5 Nahasmenduaren 
Nazioarteko Egunari ikus-
garritasuna emateko. Hila-
ren 18an eta 19an, urdinez 
argiztatuko dira, Errefuxia-
tuen Munduko Eguna dela 
eta, eta ekainaren 20an eta 
21ean, berdez berriro ELA-
ren Nazioarteko Egunagatik 
(ekainak 21). Azkenik, dato-
rren ekainaren 25etik uztai-
laren 2ra, kolore desberdi-
nekin argiztatuta agertuko 
dira, ekainaren 28ko LGBTI 
Harrotasunaren Nazioarte-
ko Eguna ospatzeko.

22 gizarte- eta kultura-erakunde, 4 ikastetxe, 13 saltoki eta 7 
udal-gune agertzen dira aurreko larunbatean RKEan Topake-
tan aurkeztutako Zurrumurrurik Ez Estrategiaren mapa inte-
raktiboan. Saioan 30 bat pertsonak parte hartu zuten, tartean 
C.Díaz, Gizarte Kohesioko zinegotziak. Mapak sendotu egin ditu 
zurrumurruen aurkako estrategiarekiko eta defendatzen dituen 
balioekiko atxikimenduak eta zabalik dago bat egin nahi duten 
pertsona edo erakunde guztientzat: https://labur.eus/chFOQ

Amaia Agirre alkateak eta Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zine-
gotziak Maria Teresa González Pola bisitatu zuten astelehenean, 
ekainak13, eguerdian, bere Algortako etxean, 100 urte bete di-
tuela eta. Asturiasen jaioa, gaztetatik bizi izan da udalerrian. Bi 
seme eta alaba baten amak, ohi bezala, Aixerrotaren oroigarria 
eta lore sorta bat jaso zituen udal agintarien eskuetatik.  

Zurrumurrurik Ez Mapa interaktiboa

Bisita Maria Teresa González Polari bere 
100 urtebetetzean

19an, urdinez argiztatuko 
dira udalerriko hainbat erai-
kin eta toki enblematiko, 100 
milioi iheslari, asilo-eskatzai-
le eta barne-desplazatuen 
egoera ikusarazten lagun-
tzeko, baita hartzen dituzten 
herrialdeetan beren bizitzak 
berregiteko zailtasun handiak 
gainditzen dituztenei ome-
naldia egiten laguntzeko ere.
Herritarrak gonbidatzen dira 
argiztatutako monumentua-
ren argazki bat sareetan parte-
katzera, errefuxiatuen aldeko 
desio edo mezu solidario bate-
kin, #NocheAzul #ConLosRe-
fugiados traolekin batera.

EKAINAK 16 OSTEGUNA
Odola ematea. Areetako Geltokia 
plazan, goizez eta arratsaldez. 

28. getxotar Dantza Eguna. Estudio 
de Ballet Carmen Vera, 19:00etan, 
Muxikebarrin. Sarrera: 3€.

Antzerkia. “Barro rojo”, Javier Liñe-
raren eskutik, 19:30ean, Muxikeba-
rrin. Sarrera: 8€.

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

Literatura-topaketa. 19:45ean, Al-
gortako Kasinoan, Jon Bilbao, “Basi-
lisco” eleberriaren egilearekin. Doan.

Hitzaldia. “Prevención de incendios 
en el hogar”, 18:00etan, Romo Kultur 
Etxean. Hizlaria: Javier Larrea, Bilbo-
ko Udaleko suhiltzaileen zuzendari 
ohia. Antolatzailea: Getxo Lagunkoia.

EKAINAK 17 OSTIRALA
28. getxotar Dantza Eguna. Escuela 
de danza Porté, 19:00etan, Muxike-
barrin. Sarrera: 3€.

Kalefest. Zirkua. “Mikra”, Berdinki-
ren eskutik, 19:00etan, Santa Euge-
nia plazan. Euskaraz. 12 urtetik go-
rakoentzat. Sarrera dohanik. Eguraldi 
txarra badago, Romo ikastetxean.

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

Kontzertu solidarioa. 19:30ean, San 
Inazio parrokian, Ondarreta abesba-
tzaren eskutik. Getxon hartutako per-
tsona ukrainarren alde. Sarrera librea 
(borondatezko dohaintza).

EKAINAK 18 LARUNBATA
Kontzertuak. Doctor Deseo, 
22:30ean, eta Anita Parker, 
21:00etan, Ereaga hondartzako apar-
kalekuan. Sarrera dohainik.

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

Slackline-oreka tailerra. Andra Ma-
riko parkean, 6-12 urte bitartekoen-
tzat. Euskaraz. Sendi programaren 
barruan. Doakoa. Izenematea: 622 
433 085 /sendi@egizu.eus 

Getxophoto. Hamaiketako. David 
Hornback(kazetari grafikoa) Ge-
txophotoren bulegoan (Amezti 6, 5-5). 
5€ (izena aldez aurretik eman behar 
da). Getxophoto por… 19:00etan, 
Ibilbidea Alaia Martin eta Jone Uriaren 
eskutik (bertsolariak). Euskaraz. 5€. 
Goizeko bisita. 11:30ean. ibilbidea 
erakusketan ikusteko (euskaraz). 5€ 
(izena aldez aurretik eman behar da). 

“GetxoNatura: Ezagutu eta zain-
du”: Ibilaldia itsas labarretatik, Xabier 
Buenetxea eta Jokin Álvarez gidekin. 
Irteera 8:30ean, Aixerrotako aurreal-
detik. Izenematea: boluenatura@
gmail.com

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

Kalefest. Dantza bertikala. “Geu-
re[r]a”, Harrobi dantza bertikalaren 
eskutik, 22:30ean, Muxikebarriko 
fatxadan. Sarrera dohanik.

Getxophoto. Goizeko bisita. 
11:30ean, ibilbidea erakusketan 
ikusteko (gazteleraz). 5€ (izena aldez 
aurretik eman behar da Familien-
tzako bisita. 12:30ean, ibilbidea 
erakusketak ikusteko (euskaraz eta 
gazteleraz). 4€ (izena aldez aurretik).   

Corpus. Portui Zaharrean. Meza 
(12:00etan); sardina jana Biotz 
Alai abesbatzarekin (13:00etan); 
“Los cinco bilbaínos”en emanaldia 
(17:00etan) Getxoko Marching Ban-
daren kontzertua  (18:00etan). Anto-
latzailea: Algortako Portu Zaharreko 
Auzoen Elkatea.

EKAINAK 20 ASTELEHENA
Odol-ematea. Bidezabalgo Osa-
sun Zentroaren ondoan. 16:30etik 
21:00etara.

EKAINAK 21 ASTEARTEA
Odol-ematea. Algortako Erreden-
torearen aparkalekuan. 16:30etik 
21:00etara.

Hitzaldia. “Recupera y refuerza 
tu sistema emocional tras el Co-
vid-19”, Gurutze Gorriaren eskutik, 
18:00etan, Romo Kultur Etxeko 3. 
solairuan. Antolatzailea: Getxo La-
gunkoia.

EKAINAK 24 OSTIRALA
Teatro. “¡Ave, Osos!”, El mono habi-
tado taldearekin, 19:30ean, Muxike-
barrin. Sarrera: 10€.

Getxophoto. Gaueko ibilbidea. Ir-
teera 21:30ean (euskaraz). 5€ (izena 
aldez aurretik eman behar da). 

EKAINAK 25 LARUNBATA
Poesia eta musika errezitaldia. “Yo 
voy soñando caminos”,  María Galia-
narekin, 19:30ean, Muxikebarrin. 
Sarrera: 12€.

Kalefest. Dantza. “Qué tienen 
las flores”, Altraste Danzarekin, 
19:00etan, Eskoletako plazan. Adin 
guztiak. Doan. Eguraldi txarra bada-
go, Zabala eskolan.

Kalefest. Dantza bertikala. “Psike”, 
Markeliñe taldearekin, 22:00etan, 
Santa Eugenia plazan. Euskaraz. 
Helduentzat. Doan. Eguraldi txarra 
badago, Romo ikastetxean. 

Getxophoto. Hamaiketako. Elssie 
Ansareo(artista) Getxophotoren bu-
legoan (Amezti 6, 5.-5). 5€ (izena 
aldez aurretik eman behar da). Ge-
txophoto por… 19:00etan, ibilbidea 
Toti Martinez de Lezearen eskutik 
(idazlea). Gazteleraz. 5€. Goizeko bi-
sita. 11:30ean, ibilbidea erakusketan 
ikusteko (gazteleraz). 5€ (izena aldez 
aurretik eman behar da).

EKAINAK 26 IGANDEA
Antzerkia. “Negra sombra”, QuéjAr-
te! talderekin, 19:0etan, Romo Kultur 
Etxean. 5€.

Kalefest. Antzerkia-Dantza. Algor-
tako San Nikolas plazan, 13:00etan, 
“GenEroa”, Kimua dantza konpainia-
ren eskutik. Euskaraz. Adin guztien-
tzat. Doan. Eguraldi txarra badago, 
Zabala eskolan.

Kalefest. Antzerkia. Algortako San 
Nikolas plazan, 19:00etan, “Bidea-
ren amaieran”, Hortzmuga Teatroa-
rekin. Euskaraz. Adin guztientzat. 
Doan. Eguraldi txarra badago, Zabala 
eskolan.

Antzerkia. “Soy yo”, Eskuz Esku 
antzerki taldearekin, 19:30ean, Mu-
xikebarrin. Gonbidapenak: Whatsap-
pez (677 553 783). 

Getxophoto. Goizeko bisita. 
11:30ean, ibilbidea erakusketan 
ikusteko (gazteleraz). 5€ (izena aldez 
aurretik eman behar da Familien-
tzako bisita. 12:30ean, ibilbidea 
erakusketak ikusteko (euskaraz eta 
gazteleraz). 4€ (izena aldez aurretik).

https://labur.eus/chFOQ
mailto:boluenatura%40gmail.com?subject=
mailto:boluenatura%40gmail.com?subject=


Corpus jaia 
Portu Zaharrera 

itzuliko da

San Juan jaia 
eta “Balkoitik 

Balkoira”

Kultura Etxeak Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzako 3. eta 4. mai-
lako ikasleei zuzendutako Gazte-
komik lehiaketaren lehen edizioa 
deitu du.
Gazteek ikastetxeen bitartez edo 
beren kabuz parte hartu ahal 
izango dute.  Irakasleek komi-
ki bat sortzea proposatuko diete 
ikasleei, Kultur Etxeak emandako 

Muxikebarriko fatxadan Geu-
re(r)a dantza bertikaleko ikuski-
zuna izango da igande honetan, 
hilak 19, 22:30ean. 
Ekitaldia Kalefest programazioa-
ren barruan kokatzen da (aurre-
kontu parte-hartzaileetatik sor-
tua), eta naturaren, poesiaren, 
dantzaren eta bideo-mappinga-
ren arteko elkarrizketa gisa plan-
teatzen da. Juantxo Etxepitiaren 
musikak, Toti Martínez de Le-
zea idazlearen bertsoek eta Paco 
Gramajeren proiekzio animatuek 
aberastu egiten dute bi dantzarik 
egindako koreografia esekia.

Igandean, ekainaren 19an, Corpus 
tradiziozko festa ospatuko da berri-
ro Algortako Portu Zaharrean. Pan-
demiak eragindako murrizketen 
ondoren, auzoko bizilagunen elkar-
tea biziki lanean aritu da gure uda-
lerrian, batez ere Algortan, hainbes-
te maitatua den eta sustraitzen den 
ospakizun hori berreskuratzeko.
12:00etan, Etxetxu plazan, meza 
izango da. 13:00etan, sardina jana 
izango da eta Biotz Alai abesbatza 
algortarrak alaituko du giroa kantu 
tradizionalekin. 17:00etan, eszena-
toki berberan, Los cinco Bilbaino-
sek Bilbainadak eta ohiko abestiak 
eskainiko dituzte eta 18:30ean, jai 
egunari amaiera emateko, Getxoko 
Marching Bandak kontzertua es-
kainiko du.

Ostegunean, ekainak 23, 18:30etik 
aurrera, San Juan jaia ospatuko 
da Algortako San Nikolas plazan, 
ALBE, Bizarra Lepoan, Egizu, Ha-
ria eten barik, Itxartu, Abian Kul-
tur Elkarte eta San Nikolas Zaba-
lik taldeek antolatuta, Udalaren 
laguntzarekin.
Umeentzako tailer, txotxongilo eta 
zirku-ikuskizunaren ondoren, txo-
kolate jana, bertsolariak eta kon-
jurua helduko dira, umeentzako 
suaren inguruan 23:00ak arte. 
Hauxe eta udalerriko beste ohiko 
tokietan izango diren ospakizu-
nak zaintzeko ohiko garbiketa eta 
prebentzio neurriak ezarriko dira.
Bestalde, hurrengo egunean, osti-
ralean, ekainak 24, 21:30ean, Balkoi-
tik Balkoira bertso saioa izango da 
Portu Zaharreko Etxetxu plazan. 
Bertsolariak Unai Iturriaga eta Ne-
rea Elustondo izango dira.

Gaztekomik - Eskola-komiki lehiaketa deitu 
dute

Dantza bertikala 
Muxikebarriko fatxadan

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleei zuzenduta dago

bineta hartuta. Aipatutako bineta 
(argazkian) Paco Roca artistak di-
seinatu eta marraztu du, 2008ko 
Komiki Sari Nazionala. Honako 
web esteka honetan egongo da es-
kuragarri: www.getxo.eus/salon-
delcomic 
Proposamenak 2022ko irailaren 
16ra arte aurkeztu ahal izango 
dira. Sari bat egongo da, 10 hazbe-

“Helburu nagusia euskal kulturaren 
mitologiaren iruditeria eta historiak 
ikusarazten eta berreskuratzen la-
guntzea da, helburu hori errealitate 
batean oinarrituz: istorio horiek de-
sagertzen ari dira” Harrobi Dantza 
Bertikala antolatzaileek, adierazi 
dutenez. Ikuskizunerako sarrera 
dohainik izango da.

Pandemiak eragindako bi urteko etenaldiaren ondoren, larunbat honetan, hi-
lak 18, 18:30ean, Algortako San Martin de Tours parrokian, Getxo Txiki Kanta 
haur eta gazteentzako abesbatza lehiaketa ospatuko da berriro. Bosgarren edi-
zioan, eta gazteak kantatzera motibatzeko helburuarekin, gure udalerrian hain 
errotuta dagoen jarduera honetan belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko, 
honako talde hauek hartuko dute parte: Elizondoko abesbatza (Nafarroa), Gaz-
tetxo Easo (Donostia), eta Lilura Abesbatza haur abesbatza getxotarra. Inter-
pretatu beharreko programa askotarikoa izango da eta sarrera doakoa.

V. Getxo Txiki Kanta Algortan
Cristina Pascual idazleak bere lehen eleberria aurkeztu berri du, Romo Kul-
tur Etxean: El Boulevard de las despedidas, hain zuzen ere. Sinopsiak aurre-
ratzen duenez, El Boulevard ehun urtetik gorako kafetegia da, non ezer ez 
den dirudiena; egunez bizi bizirik dago, baina Antiguako kanpaiek gauerdia 
iragartzen dutenean, bere aurpegi ezkutuaren ateak irekitzen dira. Bakarrik 
Carlosek, kafe ezagunaren jabeak, ezagutzen du sekretua eta zaintzen du. 
Hala ere, bere kezkak areagotu egiten dira lagun zahar bat, Laura, arazo 
hodei batean bilduta hirira itzultzen den gauean.

“El Boulevard de las despedidas”

teko tablet bat, ikastetxeen moda-
litaterako eta modalitate librerako 
(euskaraz zein gaztelaniaz).
Informazio gehiago eta lehiake-
taren oinarriak: www.getxo.eus/
kulturadeialdiak

Itxas Argiaren 
oharra

Itxas Argia-k Paellen ospakizuna-
ri buruz honako hau jakinarazi du: 
“Udalaren Babes Zibiletik, 2019an 
bezala, antolakuntzak koadrilei 
ematen dien toldoak suaren kontra-
ko ehungintzaren baldintza betetzea 
(C-s3, d0) exijituko du. Ez da gauza 
bera eskatuko perimetroa itxi ahal 
izateko erabiliko diren materialen-
tzako; izan ere, legeak espazio itxie-
tarako aurreikusten du arau hau, eta 
Paelletako espazioa aire librean eta 
zabalik dago”. Sute-saio posible bati 
aurre egiteko, su-itzalgailuak jarriko 
dira, ikusgarriak eta seinaleztatuak, 
parte-hartzaileen eskura. Nolanahi 
ere, “parte-hartzaileek Itxas Argiak 
eta kanpoko larrialdi-zerbitzuek egi-
ten dituzten segurtasun-neurri eta 
-ohar guztiak bete beharko dituzte”.

www.getxo.eus/salondelcomic
www.getxo.eus/salondelcomic
www.getxo.eus/kulturadeialdiak
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Getxo Kirolak-ek eta kirol klubek antolatutako ikastaroen programazio 
berriak 5.500 plaza eskaintzen ditu datorren denboraldirako

Getxo Kirolak-ek Fadurako udako 
igerilekuak ostiralean irekiko ditu

Inskripzio-epea ekainaren 27an zabalduko da eta 45 modalitate ezberdinen ikastaroak dakartza

Tailerrak, kirol-jarduerak, bisita 
gidatuak, hitzaldiak eta zinema-
emanaldiak izango dira Zahartze 
Aktiboa-Getxo Lagunkoia udako 
programako jarduerak. Ekimen 
anitzak izango dira 60 urtetik gora-
koentzat, udan udalerrian geratzen 
badira laguntzeko. 

Aire zabaleko programa
Iazko udako arrakastaren ondoren, 
Gimnasia kostaldean itzuliko da ekai-
naren 20tik irailaren 30era, 10:00eta-
tik 11:00etara, astelehen eta asteaz-
kenetan, Txurruka parkean; astearte 
eta ostegunetan, Ereagako parkean, 
eta ostiraletan, La Bola parkean.
Udan hurrengo bisitak izango dira: 
Bolue ezagutzen (dohainik, ekai-
naren 17an, uztailaren 15ean eta 
irailaren 15ean), Punta Begoña (2€, 

Getxo Kirolak-ek denboraldi hone-
tarako diru-laguntza lerro bi nagu-
sienak eman dizkie udalerriko kirol 
entitateei: 675.000€ baino pixka bat 
gehiago banatu dira klubetara eta 
banakako kirolariengana zuzendu-
tako laguntzetan, eta 232.000€ kirol 
oinarriaren garapenerako.
Txapelketa kirolari dagokionez, 
zenbateko nagusienen hartzaileak 
izan dira Arenas Club (84.000€), 
Getxo Rugby Taldea (74.999,85€), 
Club Baloncesto Getxo (70.000€), 
Club Balonmano Romo (49.999,77€), 
Club Atletismo Getxo (49.000,32€), 
Getxo Igeriketa (45.000€), C.D 
Getxo (27.000,12€), Bizkerre F.T. 
(38.999,60€), Punta Galea Txirrin-
dulari Elkartea (32.000€), Jose Luis 
Ugarte Bela Eskola (20.000€), Getxo-
ko Euskal Pilota Taldea (18.999,90€), 
C.D.F. Artaromo Getxo (18.000,30€), 
Getxoko Aixerrota Boleibol K.T. 
(18.000€) eta Raspas del Embarca-
dero Arraun Elkartea (18.000€).
Kirol oinarria sustatzeko diru-la-
guntzak honako moduan bana-
tu dira: Getxo Futbola Fundazioa 
(88.999,88€), Arenas/Romo F.C. 

Getxo Kirolak-ek Fadurako kanpo-
ko igerilekuak irekiko ditu ostiral 
honetan, hilak 17, irailaren 18ra arte. 
Osasun-egoera hobetuz gero, ez da 
beharrezkoa izango aldez aurretik 
erreserba egitea, eta abonatutako 
pertsonek 07:30etik 21:30era erabili 
ahal izango dituzte igerilekuak
(berdeguneak eta solarium-gu-

Getxo Kirolak-ek eta udalerriko 
kirol klubek jada itxi dute datorren 
denboraldirako ikastaroen eta kirol 
jardueren programazioa. Guztira 
45 kirol modalitaterako 5.500 pla-
za inguru eskainiko dira, jarduera 
fisikoaren behar guztiak eta adin 
guztiak kontuan hartuta. Horrela, 
eskaintzak kirol klub getxotarren 
eskutik antolatutako haur eta gaz-
teentzako ikastaro eta jarduera ez-
berdinak bereizten ditu; pertsona 
helduentzako ikastaroak, Getxo 
Kirolak-ek antolatuak; eta adineko 
pertsonentzako eskaintza, zahartze 
aktiboaren programarekin (Getxo 
Lagunkoia) koordinatuta; honek 
barne hartzen ditu Getxo Kirolak-
ek tokiko kirol elkarteekin elkar-
lanean antolatutako ikastaroak eta 
bestelako jarduerak.
Ikaskuntza zikloko ikastarotan 
matrikulatuta egoteagatik plaza 
erreserbatzeko eskubidea duten 
pertsonengana zuzendutako ize-
na emateko lehen epea amaitzean, 
inskripzio berrietarako epea ekai-
nak 27an hasi eta uztailak 27an 
amaituko da. Jarraian plazak zoz-
keta bidez esleituko dira aurkeztu-
tako eskaerak kontuan hartuta eta 
abuztuaren 8tik aurrera inskripzio 
askerako epe berri bat zabalduko 
da, eskainitako plaza guztiak osa-
tu artekoa. Izena emateko Getxo 
Kirolak-eko harpidedun karneta 
derrigorrezkoa izaten den ikastaro 

ekainaren 24an, uztailaren 8an eta 
irailaren 16an), eta Jauregiko arroken 
istorio  sekretuak (3€, uztailaren 3an, 
6an eta 20an eta irailaren 15ean).

Jarduerak RKEn
Astelehenero Lagunarteko kafea, Nola 
egin mendigozale bat eta Adimenerako 
Erronkak izeneko tailerrak egingo 
dira; astearteetan Irakurketa erraza, 
eta asteazkenetan Crochet. Gainera, 
uztailaren 12an, 11:00etan, Jubilazio 
Aktiboa tailerra izango da. 
Gai interesgarriei buruzko hitzal-
diak eta Zineadin zikloa ere izan-
go dira. 
Izenematea: tailerretarako ekai-
naren 22ra arte eta gainontzekoe-
tarako udan osoan Romo Kultur 
Etxean. Tel.:94 466 00 22/3269 lu-
zapena.

(65.000,06€), Club Balonmano 
Romo (25.429,97€), Getxo Arraun 
(21.705,20€), Getxo Rugby Taldea 
(20.000,80€) eta Getxoko Euskal Pi-
lota Taldea (10.999,85€).  

Beste 1,2 milioi
Gainera, laster gainerako lagun-
tza-lerroak ebatziko dira, besteak 
beste, ospakizunen antolamendura 
(225.830€) hala nola Bertako kirole-
tara (40.000€), Kirol femeninoaren 
sustapenera (25.000€), Txapelketa 
aurreikusi gabetara (22.830€), Mu-
turreko kirol modalitatetako kiro-
lariengana (1.000€) eta Udalerriko 
jaietarako kirol jardueretara (500€).

neak 10:30ean irekiko dira). Kafe-
tegia egunero egongo da zabalik, 
11:00etatik 20:00etara. Aurreko 
urteetan bezala, Gobelako kirol-
degia abuztuan itxiko da, eta An-
dra Mari kiroldegiko ordutegia, 
ekainaren 20tik irailaren 19ra, 
08:30etatik 15:30etara eta 17:30eta-
tik 21:30etara izango da.

Zahartze Aktiboko jardueren 
programazioa udarako

900.000 euro baino gehiago banatu 
zaizkie kirol-klub eta -erakundeei

guztietan, inskripzioa berriz ere 
Fadurako eta Gobelako kirolde-
gietako jendearen arretarako bu-
legoetan eta kirolen udal entitatea-
ren webgunean zentralizatuko da.  

Eskaintzari dagokionez, haur eta 
gazteen kirol programazioan Getxo 

Kirolak-eko harpidedun karneta de-
rrigorrez eskatzen duten ikastaroak 
bereizten dira (esaterako tenisa, ige-
riketa, erritmikoa eta karate) beste 
jarduera batzuetatik zeinetan ins-
kripzioa ordainduko den baina ur-
teko harpidetza egin beharrik gabe. 
Azken kasu honetan, futbola, errug-

bia, atletismoa, saskibaloia edo esku-
baloia bezalako diziplina ospetsue-
nez haratago nabarmentzekoak dira 
badminton, arku-tiroa, bela, irrista-
keta artistikoa, txirrindularitza, bo-
leibola, triatloia, boxeo, areto-futbola, 
piraguismoa, arrauna, mahai-tenisa, 
belar-hockeya, patin-hockeya, kirol 
egokitua, xakea eta euskal pilota 
bezalako hain ohikoak ez diren mo-
dalitateak. Pertsona helduentzako 
programazioaren kasuan, nobedade 
nagusiena da indoor zikloko kla-
seak Fadurako eta Gobelako fitness 
muskulazioko gimnasiotan emango 
direla eta kalistenia entrenatzeko 
saioak eskainiko direla Ereaga eta 
La Galea parketan. Pertsona hel-
duen proposamena gimnasia, pila-
tes, yoga, tenis, padel, aquagym eta 
igeriketa klaseekin osatzen da.   
Adineko pertsonentzako kirol es-
kaintzari dagokionez, hainbat jar-
duera Fadurako eta Gobelako ki-
roldegietan emango dira eta beste 
batzuk Romo Kultur Etxean eta 
udalerriko hainbat parketan, ba-
tzuk txartelarekin eta beste batzuk 
dohainik. Jarduera nagusienen ar-
tean daude aquagym, walking fut-
bola, bela eta parketako gimnasia. 
Nobedade bezala, defentsa pertso-
nalerako jarduera bat antolatuko da 
60 urtetik gorako pertsonentzat.
Liburuxkak eskaintzarekin: Fadu-
ran eta Gobelan eta www.getxoki-
rolak.eus webgunean

www.getxokirolak.eus
www.getxokirolak.eus


KIROLAK

Dora Díez Burzako (argazkian eskuinean) argazkilari getxotarrak irabazi 
du Algortako Dendak-ek, Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, 2022ko Ge-
txophoto Nazioarteko Irudigintza Jaialdiaren barruan antolatu duen Erakus-
leihoen Ibilbidea lehiaketa. Zuk hala uste baduzu izeneko argazkiarekin, 
100 euroko saria eskuratu du elkarteko saltokietan kontsumitzeko. Aurten, 
nazioarteko partaidetza handia izan da, eta proposatutako gaia jorratzen 
duten ehundik gora irudi jaso dira, hots, Imajinatu. Aukeratutako 37ak ekai-
naren 26ra arte egongo dira ikusgai Algortako Dendak-eko saltokietan. Lan 
finalisten izenburuak eta egileak eta horiek ikusteko saltokiak biltzen di-
tuen gida bat argitaratu da.

Dora Díezek irabazi du Algortako Dendak-eko 
“Erakusleihoen ibilbidea” lehiaketa

Makina berri bat instalatu da Algortako 
HABen udal izapideak egiteko

Udalak udal izapideak egiteko 
makina berri bat jarri du Torre-
neko Herritarrei Arreta emateko 
Bulegoan, Algortan. Autozerbitzu-
rako kioskoa esaten zaio. Baliabide 
berri hori lotzen da udal-bulegoe-
tan eskaintzen den aurrez aurre-
ko arretarekin, Call Centerren te-
lefono bidezko arretarekin (94 466 
00 00) eta Administrazio Elektro-
nikoaren Bulegoaren telematika-
rekin (AEB).
Amaia Agirre alkateak adierazi 
duenez, “makina berri hau instala-
tzea beste urrats bat da administra-
zioa herritarrengana gehiago hurbil-
tzeko eta izapide ofizialen kudeaketa 
errazteko. Horrela, administrazioaren 
oinarrizko zerbitzuak modernizatze-
ko eta hobetzeko planean aurrera egi-
ten jarraitzen dugu”.

Javier Olaizola entrenatzaile do-
nostiarra aukeratu dute Arenasen 
aulkia betetzeko. Olaizola-Vadillo 
tandemak 2021ean utzitako aho 
zapore ona datorren denboraldian 
errepikatuko da. Anbizio handi-
ko profil bat bilatzen zen klubak 
duela aste batzuk ikutu zuen lehen 
RFEFera igotzeko.
Olaizolak bere arrastoa utzi zuen 
Historikoko bere bigarren den-
boraldian, non, talde zail batean, 
taldea lehen RFEFan sartzeko pun-
tua. Entrenatzailea 2019ko uztai-
lean iritsi zen, kanpaina batean, eta 
konfiantza hartu zuen harengan, 
taldeari abiatzea kosta zitzaion 
arren, eta ondoen zegoenean, igoe-
ra betean, pandemia iritsi zen, eta 
dena geldiarazi zuen. 2020-21 den-
boraldi arrakastatsuaren ondoren, 
entrenatzaileak Tudelano entrena-
tu zuen RFEFko 1. mailan, baina ez 
zuen bukatu. Jokalari profesional 
gisa, Mallorca, Burgos, Eibar eta 
Toulouse taldeetan aritu zen. 
Entrenatzaile gisa Mallorca B tal-
dean, Bermeoko lehen taldean eta 
Atletico Levanten aritu zen lehen 
aldiz Arenasera joan aurretik.

Julio Caro Baroja institutuko DBHko laugarren mailako Gorka Santamarta 
ikasleak jaso zuen aurreko astean Irauntzu Uriarte Euskara zinegotziaren 
eskutik ikasketak euskaraz egiten jarraitzera ikasleak animatzen dituen 
2022ko Nahi dudalako! kanpainaren zozketaren lehen saria den ordenagai-
lu portatila. Kanpaina, matrikulazioaren garaian, Bizkaiko 16 udalerritan, 
tartean Getxokoan, eta bi mankomunitatetan eraman zen aurrera, Foru Al-
dundiaren, Alkarbide (Bizkaiko Euskara Zerbitzuek osatuta) eta EUDELekin 
elkarlanean. Ekimenaren webgunearen inkesta bete zuten gazteen artean 
hainbat sari zozketatu ziren, horien artean aipatutako ordenagailua. Guztira, 
Bizkaiko 461 gaztek bete zuten inkesta, horietatik 49 getxotarrek.

“Nahi dudalako!” kanpainaren zozketaren lehen 
sariaren irabazlea

Nola erabiltzen den
Torreneko HABen sarreran ins-
talatutako makina astelehenetik 
ostiralera erabil daiteke. Zenbait 
udal-izapide modu erraz eta in-
tuitiboan egiteko aukera ematen 
du, besteak beste honako hauek:

- errolda-agiriak eta errolda-
ziurtagiriak lortzea (banaka-
koak, familiakoak, kolektiboak, 
historikoak).
- Udalaren ordainagiriak or-
daintzea, “Ordainketa-Gu-
tun”aren bidez 
- edo eskaerak eta komunika-
zioak aurkeztea Udaleko Erre-
gistro Orokorrean.

Interesdunak hiru urrats erraz 
egin behar ditu: 1) eskatu nahi 

den izapidea; 2) identifikatu 
-NANa eskaneatuz edo ziurtagi-
ri elektronikoaz- eta 3) aukeratu 
dokumentuaren irteera-formatua 
(e-mailez edo inprimakiz). 
“Ordainketa Gutun”aren bidezko 
ordainketen kasuan, Ordainagi-
riaren Ordainketa Gutuna izanik, 
eta identifikatu beharrik gabe, 
datuak sar daitezke eskuz edo ba-
rra-kodeen irakurgailuaren bidez 
-bankuen kutxazainen antzeko 
sistemaz-. 

Administrazio Elektronikoaren 
Bulegora sartzeko, ziurtagiri 
elektroniko bidezko identifika-
zioa behar da. AEBk eskaintzen 
dituen zerbitzuak hemen kon-
tsulta daitezke: https://labur.
eus/bGIwU

Javier Olaizolak 
Arenas zuzenduko 

du berriro

https://labur.eus/bGIwU
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Udal talde politikoen iritzia
GETxO, KOSMOPOLITA ETA EUSKADIN SUSTRAITUA

Elkarrekin Podemosek babes osoa 
ematen diogu eta bat egiten dugu 
Nagusien Etxea eraistearen aurkako 
manifestazioarekin.
Gobernuak alde bakarreko eraba-
kiak hartzeari utz diezaiola eskatzen 
dugu, auzoak kontuan hartu gabe, 
eta arreta eman diezaiela bizitza erdi-
gunean jartzeko eta pertsonei entzu-
nak izateko borrokan ari diren kolek-
tiboei. Kalean ikusiko dugu elkar.

Ekainean TAO sistema berria inda-
rrean sartu da Areetako, Algortako 
eta Romoko kale askotan. Guztira, 
aldaketaren ostean 3.875 aparka-
leku egongo dira araututa, aurretik 
zeudenak baino 2.445 gehiago. TAO 
eremuak handitzea PSE-EEk gure 
Hauteskunde Programan sartu zuen 
proposamena da. Proiektu hori uda-
lerritik kanpoko ibilgailuen etorrerak 
gehien eragiten dien auzoetan zen-
tratzen da bereziki, kanpoko aparka-
leku-eskaera handia duten eremue-
tan. Izan ere, erregulazio-sistema 
honi esker, dauden aparkaleku asko 
arindu ahal izango ditugu, eta, ho-
rrela, Getxoko bizilagunentzako apar-

kalekuak babestu eta bermatu. Orain, 
martxan jarri ondoren, sistemaren 
bilakaera ondo aztertu behar dugu, 
eta hura hobetzeko beharrezkoak eta 
egokiak diren aldaketak ezarri behar 
ditugu, hala nola 2., 3. eta 4. eremuak 
alde bakar batean egituratzea eta an-
tolatzea, edo hautematen diren beste 
alderdi batzuk. Gainera, TAOari es-
ker, mugikortasuna hobetuko da eta 
gure hondartzak gehiago eta hobeto 
erregulatuko dira, uda sasoi honetan 
bisita asko hartzen dituztelako. Es-
pero dugu herritarren ekarpenak jaso 
dituen ordenantza parte-hartzaile 
honek tokiko merkataritza dinamiza-
tzen ere lagunduko duela.

GETxOKO ONDARE HISTORIKOA 
BABES DEZAGUN

KAFETEGIA ETA TERRAZA NEGURIKO 
GELTOKIRAKO  

¡NO AL DERRIBO! ERAISKETARI EZ!

TAO, AURRERAPENA ETA AUKERA 
GETxORENTZAT

Neguriko geltokia zaharberritu on-
doren, premiazkoa da martxan jar-
tzea, bertako bizilagunen beharrak 
asetzeko erabilera emanda. PPk an-
tzinako Taberna berreskuratzea pro-
posatzen dugu, eta terrazadun kafe-
tegi bat hartuko duen espazio berria 
prestatzea eta egituratzea. Gune hau 
komun publikoz eta turismo bulego 
batez hornitu nahi dugu, bertara hur-
biltzen den bisitari kopurua handia 

delako eta Metroaren  geltokitik ger-
tu dagoelako. Barruan, gainera, ira-
kurketarako eta ordenagailuetarako 
gune bat egongo litzateke. Ezin dugu 
itxaron denbora igaro eta eraikina 
lehengo utzikeria egoerara itzuli arte. 
Gure proiektua berrikuntza handia 
egiteko beharrik gabe gauzatu lite-
ke, ekimenaren abiapuntua eraiki-
naren egitura aprobetxatzea baita. 
#despiertagetxo

ETSk Neguriko tren geltokiko lanak 
amaitu berri ditu eta laster bere erabi-
leraren zerbitzua lizitatuko du. Gure 
ustez, eraikinaren erabilera auzokideek 
erabaki beharko lukete, eta, beraz, es-
katuko dugu kontuan hartzeko auzoan 
bizi direnen iritzia. Edozelan ere, pozten 
gara, azkenean denon presioari esker 
lortu dugulako eraikina eraberritzea.
Tamalez, beste eraikin batzuek ez dute 
zorte berbera izan gurean: Ollarretxe, 
Arrigunagako jaitsierako eraikinak, 
Maidagan... Hurrengo hilabeteetan ze-
rrendara gehituko dira Villa Amparo 
eta Villa Fernanda (Algortako Haurte-
gi ohia, Eusko Jaurlaritzaren txostena-
ren kontra gainera) eta Romoko Lope 
de Vega kaleko eraikin historikoak.
Azken kasu hau bereziki mingarria 
da, bertan dagoelako Nagusien Etxea 

eta erabat eredugarria delako bertan 
egiten ari diren lana: zahartze aktiboa, 
konpromisoa, autokudeaketa, komuni-
tatearen saretzea... Agian horrek kezka-
tzen ditu EAJ eta PSE, euren kontroletik 
kanpo antolatzen ari direlako euren 
burua. Gogora dezagun, gainera, PSEk 
hauteskunde-kanpainan esan zuela 
eraistearen kontra zegoela, muga gorria 
izango zela eurentzat. Gezurra esan 
nuen etxean, ni baino lehenago kalean. 
Ekainaren 22an 20:00etan Lope de 
Vegako eraikinak eraistearen kon-
trako mobilizazioan parte hartuko 
dugu, beste behin ere. Neguriko tren-
geltokiak bezalaxe, Romoko eraikin 
historiko hauek ere merezi dutelako 
babestea eta zaintzea, are gehiago gai-
nera jarduerez josita baldin badaude, 
Nagusien Etxearen kasuan bezala.

Hau da duela 3 urte Eusko Alderdi 
Jeltzaleak Getxon gure herriko bizila-
gunekin hartu zituen 10 konpromiso 
nagusietatik hamargarrena. “Munduari 
irekia eta Herriarekiko konpromiso han-
diarekin, euskararekiko, gure kulturare-
kiko eta tradizioekiko konpromisoa. Gero 
eta globalagoa den mundu honetan, Getxo, 
euskal erakundeekin lankidetzan, nortasun 
propioarekin ager dadin lan egingo dugu”.  
Argi eta garbi ikusten diren ekintza 
eta egitateen bidez, konpromiso horren 
ardatzak egunez egun betetzen ari ga-
rela baieztatu dezakegu. Getxo eredu-
garria da euskal kulturaren tradizioa 
eta adierazpen bikainak balioesteko 
orduan. Dantza Plaza, Getxo Kantari, 
bertsolaritzaren arloko era askotako  
proposamenak, Muxikebarriko pro-
gramazioa, RKEn edo urte osoan zehar 
Getxoko kaleetan egiten diren ema-
naldietan. Korrika edo Euskaraldia, 
euskararen erabilerarekiko konpromi-
soaren adierazgarri direnak; Euskara 
Sustatzeko Plana, ESEP, udal barruko 
eta kanpoko tresna gisa; udalekuak eta 
ludoteka haurrentzat; egunero euskara 
edo Euskal Kultura gozatzeko, ikaste-
ko eta irakasteko programak, ekintzak 

eta guneak eskaintzen dituzten era-
kunde eta elkarteei laguntzea, altxor 
handi horren etorkizuna bermatze-
ko. Egitate horiek baieztatu egiten 

dute, argi eta garbi, gure hitza betetzen 
ari garela. Getxoko EAJ-PNVren hau-
teskunde programaren konpromisoa, 
10ekoa, Amaia Aguirrek gidatua, Ge-

txo mundura eta bertako jendearen-
gana zabaltzea azpimarratzen duena. 
Konpromiso horiek udaleko arlo as-
koren lan partekatuaren ardatz izaten 
ari dira, bai kirolak, kultura, euskara, 
mugikortasuna, bai sustapen ekono-
mikoaren arloa. Eta, aldi berean, sus-
perraldi ekonomikorako Next Gene-
ration funtsak Getxotik aurkeztutako 
proiektu askotan geratzea ahalbidetu 
duen ardatzetako bat. Europako eta 
nazioarteko irizpideekin lan egiten 
delako. Izan ere, aurrera egiteko beha-
rrezkoa da nazioarteko abangoardian 
egotea eta, aldi berean, sustraiak eta 
tradizioak mantentzea. Jakin behar du-
gulako eta oso argi izan behar dugula-
ko gure aurretik egon zirenen iragana 
eta historia Getxoko orainarekin eta 
etorkizunarekin bateragarri bihurtu 
behar dugula, hau guztia nola uztartu. 
Eta horrela aurkeztu ginen, eta hala ja-
rraitzen dugu: Josean Artze poeta eta 
musikariak esan zuen bezala, “Iturri 
zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti 
berri den ura, betiko iturri zaharretik" (De 
la vieja fuente bebo, bebo el agua nue-
va, el agua que siempre es nueva, de la 
fuente que siempre es vieja).


