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Kalefest. Hilaren 25ean, larunbata, 
eta hilaren 26an, igandea, antzerkia eta 
dantza herriko hainbat eszenatokitan.

Getxophoto. Jaialdiaren azken ekintzak 
ekainaren 24tik 26ra.

Melissa Aldana saxofoi jotzaile txiletarrak irekiko du Getxo 
Jazz jaialdia

Ordainezko kontzertuei dagokie-
nez (guztiak 21:00etan, Muxike-
barrin), asteazkenean, hilak 29, 
Melissa Aldana saxofoi jotzaileak 
emango dio hasiera jaialdiari. 
Jazzeko handiekin batera, bere 
aita, Marcos Aldana, Joe Lova-
no edo Greg Osby ikasi zituen. 
2013an, Thelonius Monk Na-
zioarteko Lehiaketa irabazi zuen 
lehen instrumentista bihurtu 
zen kontinentearen hegoaldean, 
eta 2020an Grammy sarietarako 
izendatu zuten, Jazz arloko Solo 
Inprovisado Onenaren kategorian, 
Elsewhere, Visions (2019) albu-
mean sartutako konposizioetako 
bat, arrakasta handia lortu zue-
na. Getxon, laukote formatuan 
joko du Lage Lund (gitarra), Pa-
blo Menares (baxua) eta Kush 
Abadeyrekin (bateria) batera.

Hurrengo egunean, hilaren 
30ean, osteguna, Cyrille Aimée 

Melissa Aldanak (1988; Santiago, Txile), Hego Amerikako jazzeko 
figuretako bat, zabalduko ditu Getxo Jazz jaialdiaren 45. edizio-
ko kontzertu nagusiak, nazioarteko artisten itzulerak markatuta 
eta datorren asteazkenetik, ekainaren 29tik, uztailaren 3ra, igan-
dea, egingo dena. Programazioan Cyrille Aimée abeslaria, Fred 
Hersch piano-jotzailea eta Ron Carter kontrabaxu-jotzaile enble-
matikoa daude, eta horiei jazz afro-kubatarraren erreferentzia na-

gusietako bi gehitu behar zaizkie: Gonzalo Rubalcaba eta Aymée 
Nuviola. Ohikoa denez, Talde Lehiaketako banda gazteen ema-
naldiak, Hirugarren Milurtekoa atala eta familientzako kontzer-
tuak gehitu behar dira. Aurten, berrikuntza gisa, Amaia abesla-
riaren kontzertua izango da, uztailaren 2an, Ereaga hondartzako 
aparkalekuan. Getxo Jazzek jam sessions eta argazki erakusketa 
ere hartuko ditu.

(1984, Fontainebleau) izango da, 
proiekzio handiena duen aho-
tsetako bat eta nazioarteko sari 
bilduma zabala. Inprobisaziora-
ko joera handiarekin, azken ur-
teotan musika-arlo formaletan 
murgildu da, Stephen Sondheim 
musikagile eta musikalen letra-
gileari eskainitako Move On-A 
Sondheim Adventure eta Adonis 
Rose eta The New Orleans Jazz 
Orchestrak lagundutako Petite 
Fleur lanetan bezala.

Ostiralean, uztailak 1, Fred 
Hersch (1955, Cincinnati) aritu-
ko da. Artista estatubatuarrak 
musika inprobisatuaren piano 
estilo pertsonal eta adierazko-
rrenetako bat du. Hiru hamarka-
da baino gehiagoko ibilbideare-
kin, Art Farmer, Joe Henderson, 
Charlie Haden eta Stan Getz 
bezalako artista handiekin hasi 
zena, bere belaunaldiko artista-

rik berritzaileenetako bat izan 
zen. Neo bop ortodoxiaren or-
dezkaria, sari ugari jaso ditu 
eta Grammy sarietarako hamar 
izendapen ditu. Getxon John 
Hébert kontrabaxu jotzailea eta 
Eric McPherson bateria jotzailea 
izango ditu lagun.

Larunbatean, hilak 2, jaialdiak 
Ron Carter (1937; Fermdale, 
Michigan) hartuko du, azken sei 
hamarkadetako generoko artista 
ospetsuekin aritu den baxu-jo-
tzailerik bikainenetako bat. Arra-
kasta Miles Davisen boskote bi-
kainean (1963-68) sartzean iritsi 
zitzaion, eta taldea utzi ondoren, 
berrogeita hamar disko baino 
gehiago grabatzeko aukera eman 
dion ibilbide pertsonal bati ekin 
zion. Muxikebarrin Rene Rosnes 
(pianoa), Jimmy Greene (saxoa) 
eta Payton Crossleyrekin (bate-
ria) batera arituko da.

Melissa Aldana Cyrille Aimée Fred Hersch Trio

Uztailaren 3an, igandea, Gonzalo 
Rubalcabaren (1963) eta Aymée 
Nuviolaren (1973) erritmo kuba-
tarrek agur esango diote publi-
koari. Viento y tiempo aurkeztuko 
dute, El manisero, Bembá colorá eta 
Lágrimas negras bezalako klasi-
koak berrikusiko dituen tributoa.

Talde handien aurretik, Taldeen 
Lehiaketako finalera iritsi diren 
Europako lau bandak arituko 
dira. Bestalde, doako eskain-
tzan Algortako Geltokia plazako 
Hirugarren Milurtekoa ataleko 
kontzertuak (19:00etan), Lucía 
Fumero piano-jotzaile eta abes-
laria, Sensei Plays Avishai proiek-
tua eta Gaur, Latitude eta Sum-
rirá bandak bilduko dira. Horiei 
familientzako kontzertuak gehi-
tu behar zaizkie (Algortako 
Geltokia Plaza, 12:30), Jazzbana 
Ensemble eta Kids Band Seda-
jazzen eskutik.

Jaialdiaren 45. edizioak 18 emanaldi hartuko ditu ekainaren 29tik uztailaren 3ra

* “Yo voy soñando 
caminos”, errezitaldi 

poetiko-musikala 
María Galianarekin 

(3. or.)



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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Salgai izaren sortak, 135 eta 
90ko ohetarako. Merke. Tel.: 
94 612 91 48 ó 653 72 24 20.

-  Mutil bat, 27 urtekoa, adine-
koak zaintzeko lan bila dabil. 
Tel.: 665 29 48 22.

-  Lan bila nabil lanaldi osokoa 
edo ordukakoa, garbiketa egi-
teko, edo adinekoak edo umeak 
zaintzeko. Tel.: 632 411 553.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazko-
tasunaren erantzule izango.

EKAINAK 23 OSTEGUNA
San Juan ospakizunak. Jarduera 
ezberdinak 18:30etik San Nikolas 
plazan; 19:00etatik, Malakate par-
kean, eta Zubilletako jaiak 26ra 
arte (egitaraua www.getxo.eus 
webgunean).

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 
Galianarekin, 19:30ean, Muxikeba-
rrin. 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. Egu-
raldi txarra badago, Romo ikaste-
txean. 

Getxophoto. Hamaiketako. Els-
sie Ansareo(artista) Getxophotoren 
bulegoan (Amezti 6, 5.-5). 5€ (ize-
na aldez aurretik eman behar da).  
Getxophoto por… 19:00etan, 
ibilbidea Toti Martinez de Lezea-
ren eskutik (idazlea). Gazteleraz. 
5€. Goizeko bisita. 11:30ean, 
ibilbidea erakusketan ikusteko 
(gazteleraz). 5€ (izena aldez aurre-
tik eman behar da).

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

Kalefest. Antzerkia-Dantza. Algor-
tako San Nikolas plazan, 13:00etan, 
“GenEroa”, Kimua dantza konpai-
niaren eskutik. Euskaraz. Adin guz-
tientzat. Doan. Eguraldi txarra bada-
go, Zabala eskolan.

Kalefest. Antzerkia. Algortako San 
Nikolas plazan, 19:00etan, “Bidea-
ren amaieran”, Hortzmuga Teatroa-
rekin. Euskaraz. Adin guztientzat. 
Doan. Eguraldi txarra badago, Zaba-
la 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  Fa-
milientzako bisita. 12:30ean, 

ibilbidea erakusketak ikusteko 
(euskaraz eta gazteleraz). 4€ (izena 
aldez aurretik). 

EKAINAK 29 ASTEAZKENA
Getxo Jazz. “Hirugarren milurte-
koa”. 19:00etan, Algortako Geltokia 
plazan “Lucía Fumero” (dohainik). 
Ordainezko kontzertuak. Muxike-
barrin, 21:00etan, Talde Lehiaketa: 
“Archipíelagos”. Ondoren “Melissa 
Aldana”. Sarrera: 12€. Informazioa 
eta sarreren salmenta: https://labur.
eus/htWZa 

Versadas. Olerki-kluba (2021-
2022 denboraldiaren amaiera).  
19:00etan, Algortako Kultur Etxean. 
Sarrera dohainik.

EKAINAK 30 OSTEGUNA
Getxo Jazz. “Hirugarren milurte-
koa”. 19:00etan, Algortako Geltokia 
plazan, “Gaur” (dohainik). Ordai-
nezko kontzertuak. Muxikebarrin, 
21:00etan, Talde Lehiaketa: “Filippo 
Deorsola Group”. Ondoren “Cyrille 
Aimée”. Sarrera: 12€. 

Informazioa eta sarreren salmenta: 
https://labur.eus/htWZa  

Erakusketa. Romo Kultur Etxean, 
uztailaren 26ra arte, “En clave de 
Jazz” (argazkiak).

UZTAILAK 1 OSTIRALA
Getxo Jazz. “Hirugarren milurte-
koa”. 19:00etan, Algortako Gelto-
kia plazan, “Sensei plays Avishai” 
(dohainik). Ordainezko kontzer-
tuak. Muxikebarrin, 21:00etan, Tal-
de Lehiaketa: “Loek Van Den Berg 
Quintet”. Ondoren “Fred Hersch 
Trio”. Sarrera: 12€. Informazioa eta 
sarreren salmenta: https://labur.
eus/htWZa 

UZTAILAK 2 LARUNBATA
Getxo Jazz. Familiarako saioa. 
12:00etan Algortako Geltokia pla-
zan, Jazzbana Ensemblek “Bidaia 
on, amona Braulia” aurkeztuko du 
(dohainik). “Hirugarren milurte-
koa”. 19:00etan, Algortako Gelto-
kia plazan, “Latitude” (dohainik). 
Ordainezko kontzertuak. Muxike-
barrin, 21:00etan, Talde Lehiaketa: 
“Simbiosis 5”. Ondoren “Ron Carter 
Quartet”. Sarrera: 25€. Kontzer-
tua Ereagan. 22:00etan Amaia 
abeslariaren emanaldia (dohainik). 
Informazioa eta sarreren salmenta: 
https://labur.eus/htWZa  

Mendi irteera. Uztailak 2, 3 eta 4, 
Burgos, Soria eta Errioxako hainbat 
menditara. Antolatzailea: Etorkizu-
na Mendi Taldea. etorkizunamt@
gmail.com, tel.: 606 63 71 28.

UZTAILAK 3 IGANDEA
Getxo Jazz. Familiarako saioa. 
12:00etan Algortako Geltokia pla-
zan, Kids Band Sedajazz (dohai-
nik). “Hirugarren milurtekoa”. 
19:00etan, Algortako Geltokia pla-
zan, “Sumrrá” (dohainik). Ordai-
nezko kontzertuak. Muxikebarrin, 
21:00etan, Talde Lehiaketaren ira-
bazlearen emanaldia eta, ondoren, 
Gonzalo Rubalcaba eta Aymée Nu-
viola Band. Sarrera: 20€. Informa-
zopa eta sarreren salmenta: https://
labur.eus/htWZa

Jatorri atzerritarreko pertsonei 
buruzko ikerketa berria argitaratuta

Zaintza sektore justua bermatzeko lan egitea, 
“Pandemia, Emakume Migratuak eta Zaintzak” 

diagnostikoaren ondorioetako bat

Mendira 
Bizilagunekin 

Ikuspegik udalerriko jatorri 
atzerritarreko pertsonei bu-
ruz egindako 2021eko iker-
keta argitaratu du Udalak 
webgunean. Datuen arabera, 
Getxok 8.892 atzerritar eta/
edo atzerrian jaiotako pertso-
na ditu erroldatuta (biztan-
leriaren % 11,5), feminizazio-
tasa handiarekin (%55 baino 
gehiago, batez ere jatorri lati-
no-amerikarrekoa) eta, neurri 

handi batean, adin aktiboan 
(%73 eta tokiko biztanleria-
ren %48,8), zeinak zerbitzu 
pertsonalen, etxekoen unita-
teen zaintzaren, adinekoen 
eta haurren zaintzaren lan-
nitxoetan lan egiten baitu.
Atzerritar jatorriko pertso-
nen artean, 15 nazionalitate 
nabarmentzen dira, horien 
artean zazpi latino-amerikar 
(Paraguai, Bolivia, Nikara-

Zaintzaren sektorean lan 
egiten duten emakumeen 
(gehienak migratuak eta Lati-
noamerikako herrialdeetatik 
iritsitakoak) lan-eskubideak, 
berdintasuna eta ahaldun-
tzea bermatzeko lan egitea da 
Udalak Getxo Ekinez 2021 pro-
gramaren barruan egindako 
Pandemia, Emakume Migratuak 
eta Zaintzak Diagnostikoaren 
ondorioetako bat. Iaz abian 
jarritako programa hori uda-
lean ordezkaritza duten al-
derdi politikoek sustatu zu-
ten, pandemiari aurre egiten 
laguntzeko. 

Bakearen alde ibiltzen leloarekin, Getxotik abiatu zen aurreko 
ostiralean Transpirenaica Social Solidaria zeharkaldia, Pertso-
nalde elkarteko hiru gazteren partaidetzarekin, hainbat hezi-
tzailerekin batera, eta Udalaren laguntzarekin, beste entitate 
askoren artean. Izen bereko elkarteak antolatuta, mendian gi-
zartearen eraldatze soziala egiteko erronka da ekimena, bazter-
keta-arriskuan dauden gazteek aukera gehiago izan ditzaten.

Irantzu Uriarte Euskara zinegotziak Bota prezioa! lehiaketaren 
eskaparatearen artikuluak eman dizkio Lorea Martiarena ge-
txotarrari, berak botatako prezioa 2.575 euro izan zelako eta 
benetako prezioa 2.576,78 euro zen. Euskaraz erostea susta-
tzen duen Kaishop! kanpainaren barruko lehiaketan 601 eran-
tzun jaso dira. 

Transpirenaica Social

Bota prezioa! lehiaketaren irabazlea

gua, Honduras, Kolonbia, 
Peru eta Venezuela), bost 
europar (Errumania, Italia, 
Frantzia, Alemania eta Erre-
suma Batua), bi asiar (Filipi-
nak, Txina) eta bat afrikarra 
(Maroko). “Datuek diotenez, 
Getxok zainketa-eskaera han-
dia du; izan ere, gure biztanle-
ria gero eta zaharragoa da, eta 
enplegu-nitxo horrek garrantzi 
berezia du udalerrian, femini-
zazio-tasa handiarekin. Gure 
gizartea gero eta anitzagoa da 
eta aniztasuna aberastasuna da. 
Beharrezkoa da aniztasuna ku-
deatzeko politika publikoen al-
deko apustua egiten jarraitzea, 
kultura arteko hiriak eta kohesio 
sozial handiagokoak eraikitze-
ko”, Carmen Díaz Gizarte 
Kohesioko zinegotziak na-
barmendu duenez. 
Atzerrian jaiotako biztanle-
riaren kopuruak gora egin 
du 2018ko azken panorami-
katik, %10,3tik %11,5era pasa 
delako. 
Ikerketa: https://labur.
eus/1pj6V

Getxo Elkartegian aurreko 
astean egindako diagnosti-
koaren ondorioen aurkezpe-
nean egiaztatu zen zaila dela 
jakitea gaur egun etxeko eta 
zaintzen sektorean zenbat 
emakume dauden lanean, 
baita bertan harrera politike-
tatik esku hartzeko beharra 
ere, begirada feminista eta 
intersekzionalarekin. 
Diagnostikoa egiteko 356 
inkesta, hiru talde fokal eta 
bederatzi elkarrizketa sakon 
egin dira etxebizitzaren, en-
pleguaren eta indarkeriaren 
aldagaien inguruan. Horiek 

emandako datuen arabera, 
zaintzak feminizatuak, pri-
batizatuak eta prekariza-
tuak daudela egiaztatu da; 
pertsonen etorrerak behera 
egin duela, logikoa denez, 
mugikortasunaren murriz-
ketengatik, eta ondorio na-
gusien artean barneko edo 
kanpoko erregimenean lan 
egiteak baldintzatzen duela 
gainontzekoa. Aldagai hori 
oso esanguratsua izan da, 
eta gainerako baldintzetan 
eragina du. Inkestatutako 
emakumeen %96k udale-
rrian lan egiten zuen, eta 
%62 bertan bizi zen.
Diagnostikoa: https://labur.
eus/p6ABQ

Kulturak batzen dituen Bi-
zilagunak Mendira Urduñako 
Nerbioi ur-jauzira joango da 
uztailaren 10ean, igandean, 
9:00etan. Euskal Herriko eta 
munduko ipuin eta kondairak 
partekatuko dira. Izenematea: 
https:labur.eus/mendira22, 
622433085/ 655603809 edo ge-
txobizilagunak@gmail.com.
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“Yo voy soñando caminos”, errezitaldi 
poetiko-musikala María Galianarekin

Desert Rose 
taldearen 

kontzertua

San Lorentzoko 
postuetarako 

deialdia

Yo voy soñando caminos izeneko 
errezitaldi poetiko-musikala Muxi-
kebarrira iritsiko da larunbat hone-
tan, hilak 25, 19:30ean, Maria Galia-
na aktore maitearen eskutik, nork 
jarriko die ahotsa bere bizitzan 
eragin handiena izan duten egi-
leei. Besteak beste, Jorge Manrique, 
Mario Benedetti, Antonio Macha-
do, León Felipe eta Amado Nervo-
ren testuak errezitatuko ditu. Hori 

Datorren asteartean, hilak 28, El 
silencio telesaileko hainbat eszena 
filmatzen ari direla eta, Bizkaia 
Zubiak ibilgailuei eta bidaia-
riei sarrera itxiko die 06:00etatik 
17:00etara. Hori dela eta, oinez-
koentzako eta zikloturistentzako 
txalupa zerbitzua indartuko da. 
Udaltzaingoak trafikoa bideratu-
ko du, eta Tomas Olabarri kaletik 
Gobela kaleraino itxita egongo da, 
bi noranzkoetan.

El mono habitado konpainiak 
¡Ave, osos! antzezlana taularatuko 
du ostiralean, hilak 24, 19:30ean 
Muxikebarrin. 
Sinopsiaren arabera, obretan da-
goen etxe batean “hartz” bikote 
bat bizi da, berrogeialdia gainditu 
duten bi gay. 
Leihotik ustekabeko bisita bat da-
tor, mesias berri baten gurasoak 
izateko aukeratuak direla iragar-
tzen dien usoa. 
Asmo, mirari eta haurdunaldi 
psikologikoen artean, pertsonaiek 
gizarte-eredu berri bati buruz, fa-
miliaren kontzeptuari buruz eta 
sakrifizioaren ideiari buruz ezta-
baidatzen dute. Hori guztia umo-
rez inguratua, topikoez haraindi. 
Sarrerak 10 euro balio du.
Muxikebarri beste antzezlan ba-
ten eszenatokia ere izango da, Soy 
yo, kasu honetan, igandean, hilak 
26, 19:30ean, Eskuz Esku elkartea-
ren antzerki taldearekin.

“Negra sombra” RKEn
Bestalde, igande honetan, hilak 
26, arratsaldeko 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean, Negra sombra ikusi 
ahal izango da QuéjArte! konpai-

Desert Rose taldeak kontzertua 
eskainiko du igande honetan, 
ekainak 26, 20:00etan Muxikeba-
rrin. Sade taldearen soula, Stin-
gen dotorezia eta Toto taldea-
ren rock-andra uztartzen dituen 
ikuskizuna da. Zazpi lagunek 
osatzen dute taldea, eta Smooth 
operator, King of pain, Every breath 
you take, Africa eta Rosanna, ema-
kumezko bi ahots nagusirekin 
(Laura eta Lorea) joko dute. Sa-
rrerak 7 euro balio du.

Kultur Etxeak San Lorentzo Azo-
kako postuak eta txosnak eslei-
tzeko deialdia ireki du, pandemia 
dela eta azken bi urteetan ezin 
izan baita egin. 
Azoka abuztuaren 10ean itzuli-
ko da, ohikoa denez, Algortako 
San Nikolas eta Biotz Alai plaze-
tara, eta 60 salmenta postu jarri-
ko dira bertan.
Eskaerak jasotzea: ekainaren 6ra 
arte. Informazio gehiago: www.
getxo.eus/kulturadeialdiak 

Bizkaia Zubia itxiko da, “El 
silencio” seriearen filmaketagatik

El Mono Habitadok “¡Ave, osos!” 
lana aurkeztuko du  Muxikebarrin

Andra Mari eskolako 5.mailako ikasleek, Olatz Garcia irakasleak gida-
tuta, egindako proiektuak irabazi du Repsol Zinkers lehiaketaren EAEko 
saria, Getxoko eraikin publikoak eta haien inguru sozio-espaziala tran-
tsizio ekologikorantz diseinatzeagatik, maketen bidez, gure herria ber-
deago eta jasangarriago izateko. Ikasleek, gainera, proiektua ingelesez 
burutu dute eta horrek aipamen berezia izan du. Lehiaketan, estatuko 
2000 ikastetxeren izenean, 70.000 ikasle baino gehiagok hartu dute par-
te eta 34 sari banatu dira, Erkidego bakoitzeko Lehen eta Bigarren Hez-
kuntzetan.  

Andra Mari herri ikastetxea sarituta 
jasangarritasunean

Elena Moreno Scheredre idazle getxotarrak (Aixe Getxo saria jaso zuen 
2014an) bere eleberri berria aurkeztu du Romo Kultur Etxean: La frontera 
lleva su nombre. Isilean sentitzera ohituta dauden emakumeen lau be-
launaldiren kontakizuna da.  XIX. mendearen amaieratik XX. mendearen 
erdialdera arte, Nafarroako eta Aragoiko Pirinioetako aranetako gazte xu-
meenek oinez zeharkatzen zituzten mendiak, alde frantseseko abarketa-
fabriketan lan egiteko. Hirondelle deitzen zieten, zeren eta, enarak bezala, 
urrian joan eta udaberrian itzultzen baitziren, ilusioz beterik eta etorkizu-
neko ezkontzarako oihal eta tresnez beterik.

“La frontera lleva su nombre”, Elena Morenoren 
eleberri berria

guztia Victor Carbajoren akonpai-
namendu sotilarekin, pianoan, eta 
Luis Santana baritonoaren ahots 
handiarekin. Proiektu honek ezau-
garri komunik ez duten testuak 
interpretatzeko desio pertsonala 
du, baina egileen eta interpretearen 
arteko sentimendu partekatuak na-
barmentzen ditu, Maria Galianak 
ikuskizunarekin duen inplikazio 
emozionala dela eta. Sarrera: 12€.

El silencio Aitor Gabilondok sor-
tutako Netflix telesail berria da, 
eta Aron Piper aktorea du prota-
gonista. “Isiluneak eta esan gabeko 
hitzak sortzen dituzten munstroei bu-
ruzko thriller psikologikoa da”. Pro-
dukzioaren zuzendaritzak Getxo 
aukeratu du hainbat eszenatara-
ko. Ekainaren 13an Andra Marin 
(hilerria) filmatu zuen, 28an Biz-
kaia Zubian eta 29an Barinatxe 
hondartzan (La Salvaje).

niaren eskutik. Sarrerak 5 euro ba-
lio du, eta bizitza osoko hiru lagu-
nen istorioa kontatzen du. Urteak 
igaro arren, uda guztietan fabrika 
zaharrean aurkitzen dira, herria-
ren kanpoaldean. Berriz elkartzea 
desberdina izango da, izan ere, 
haietako batek kontatu beharreko 
sekretu bat du, eta horrek betiko 
aldatuko du guztion bizitza.

Antzerkia eta dantza Kalefest-
arekin
Gainera, Kalefest euskarazko 
kaleko arteen jaialdiak hainbat 
antzerki eta dantza ikuskizun 
eskainiko ditu asteburu honetan  
(www.getxo.eus).

Datorren asteartean, hilak 28, 06:00etatik 17:00ak arte

www.getxo.eus/kulturadeialdiak
www.getxo.eus/kulturadeialdiak
www.getxo.eus


Udalak Gorabide elkarteko kide diren erabiltzaile, 
profesional, familia eta boluntarioei omenaldia 
eskaini zien aurreko astean, bere 60. urteurrena 
dela eta, Osoko Bilkuren aretoan. Gorabide iraba-
zi-asmorik gabeko elkartea da, Bizkaiko adimen-
desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei 
bizi-kalitatea hobetzeko lan egiten duena. Alka-
teak eta alderdi politikoetako ordezkariek berta-
ratutako elkarteko 30 kideri eskertu zieten egiten 
duten lana. 

Etorkizuna Mendi Taldeak Etorki Mendi Trail las-
terketan bildutako 1.000 euroak eman dizkio “Go 
Maialen. Síndrome Dohanue” elkarteari, Maialen 
Aulestia 11 urteko neska bilbotarrak duen gaixo-
tasun arraro hau ikertzen laguntzeko. Bere ka-
sua bakarra da Europan eta munduan hiru per-
tsona baino ez daude, bera bezala, sendabiderik 
ez duen eta etorkizun hurbilean izango ez duen 
gaitz hau pairatzen dutenak. Informazio gehiago 
eta dohaintzak: www.gomaialen.com

Omenaldia Gorabide elkarteari 
udaletxean

Etorkizuna M. T.ren diru-bilketa 
solidarioa

“Ikusgarritasuna, Harrotasuna eta Memoria”, LGTBI+ kanpainaren leloa, 
topaketarako, hausnarketarako eta jai-aldarrikapenerako guneekin

Ikusgarritasuna, Harrotasuna eta Me-
moria da LGTBI+ Sexu Askapena-
ren eta Harrotasunaren Nazioar-
teko Eguna ospatzeko, Udalak 
antolatutako kanpainaren leloa. 
Programak topaketarako eta haus-
narketarako guneak eskainiko ditu, 
elkarteen eta aktibisten lankidetza-
rekin abian jarritako jardueren bi-
dez. Horien bidez, iraganean egin-
dako lana eta etorkizunera begira 
aurre egin beharreko erronkak az-
tertuko dira. LGTBI artistak ikusa-
raztea eta babestea ere bultzatuko 
da azken urteotan lortutakoa ospa-
tzeko, jaietako aldarrikapen-Harro-
tasuna bultzatzeko, askotariko pro-
grama inklusibo batekin. “Udaletik 
gure konpromisoa erakusten jarraitzen 
dugu LGTBI+ kolektiboarekiko alda-
rrikapen eta elkartasun egun honekin, 
kolektiboko kide izateak diskriminazioa, 
indarkeria eta gizarte-bazterketa era-
giten jarraitzen baitu LGTBIfobiaren 
jarreren aldetik. Gorrotoaren aurrean, 
ikusgarritasuna, harrotasuna eta me-
moria sustatzeko lanean jarraitu behar 
dugu, kolektibo horretako pertsonen 
benetako berdintasuna lortze aldera”, 
adierazi du Carmen Díaz Gizarte 
Kohesioko zinegotziak.

Duela urtebete munduko txapeldu-
norde izan zen Jose Azquetaren Bio-
bizz taldea bigarren postuan geratu 
zen, Javier Padronen Newind Foods-
en ostean, Santanderren ospatu 
zen J80 klaseko Espainiako Kopan. 
Abrako Itsas Klubeko tripulazioa 
Santanderko Itsas Klubeko ontzi ira-
bazlearengandik sei puntura geratu 
zen. “Pena izan da, lehen egunean oso 
ondo joan ginelako, baina akats batzuk 
izan genituen eta Newind Foods urrun-

Bizkerre FTren batzarrak  kluba 
emakumezkoen futbol-klub bihur-
tzea onartu du eta, aldi berean, 
Getxo Futbola Fundazioak bultza-
tu nahi duen gizonezkoen futbola 
bateratzeko proiektuarekin bat egi-
tea. Bertaratuek hainbat ikuspuntu 
partekatu zituzten, baina bat etorri 
ziren esatean Bizkerre emakumeen 
klub bihurtzeak hazkunde-gaitasu-
nak handituko zuela, bai kirolaren 
arloan, bai antolaketa- eta ekonomia-

Autismoa duten ehun gaztek baino gehiagok 
parte hartu zuten joan den ostiralean, hilak 17, 
Faduran, APNABI Autismo Bizkaiak Getxo Kiro-
lakekin eta udalerriko zazpi kirol klubekin el-
karlanean antolatutako Bizitza osasungarriari 
buruzko beste jardunaldi batean. Amaia Agirre 
alkatea haiekin egon zen bertan.  Gazteek mini-
golfa, esku pilota, futbola, padela, saskibaloia, 
eskubaloia, kalistenia eta mahai tenisa egiteko 
aukera izan zuten.

Topaketa Faduran APNABIren 
eskutik

Egitaraua
Ostiralean, ekainak 24, drag queen 
ikuskizuna izango da Divina Diva 
eta Sally Show transformistekin, 
San Nikolas plazan, eta hurrengo 
egunean, larunbatean, Pumara 
eta Charlotte trans artisten musi-
ka emanaldia izango da Areeta-
ko Geltokia plazan. Bi jarduerak 
19:00etan hasiko dira, eta doakoak 
izango dira.
Bestalde, Villamonteko Kultur 
Etxean, asteazkenean, ekainak 29, 

19:00etan, Ikusgarritasunari, memo-
riari eta oraina gaiari buruzko hitzal-
dia izango da, Aldarte elkartearen 
partaidetzarekin, Lesvisibles lesbia-
nismo eta feminismoari buruzko 
dokumentala aurkeztuko duena. 
Ondoren, Iñigo Lamarca ekintzai-
leak homofobiari eta indarkeria 
politikoari buruzko La suerte de 
Regi liburua aurkeztuko du. Unai 
Izquierdo kazetari eta aktoreak gi-
datuko du ondorengo solasaldia.
Beste batzuetan bezala, ekainaren 

25etik uztailaren 2ra bitartean uda-
lerriko hainbat leku eta eraikin en-
blematiko kolorez argiztatuko dira, 
hala nola Areetako kaia eta Aiboa, 
Arene, Portu Zaharra eta Usategi-
ko igogailuak. Gainera, ekainaren 
28an, LGBTI Harrotasunaren Na-
zioarteko Egunean, kolore anitzeko 
bandera jarriko da hainbat eraiki-
netan, hala nola udaletxean, Santa 
Klaran, San Nikolas liburutegian, 
Andres Isasi Musika Eskola eta Biz-
kaia Zubian.

Biobizz, J80 Espainiako Kopako 
txapeldunordea Santanderren

Bizkerre taldeak emakumeen klub 
baterantz igarotzea onartu du

du egin zen. Bigarren egunean nabiga-
zioa deuseztatu zen ondo gindoazenean. 
Hirugarrenean, azken txanda irabazi 
dugu, eta bigarrenean, berriz, bigarren 
postuan amaitu dugu. Nahiko maila ona 
egon da uretan zazpi munduko txapelke-
ta dituen proba batean. Txapeldunordeak 
gara hainbeste ontzi indartsuen artean, 
eta hori oso ondo dago”, nabarmendu 
zuen Azquetak estropadaren amaie-
ran. Gainera, J80 Sailing seriesetara-
ko puntuagarria izan zen.

arloan. Zuzendaritza Batzordeak 
gogorarazi zuen duela urtebete, hau-
teskundeetara aurkeztean, progra-
mako puntuetako bat Bizkerre erre-
ferente bihurtzea zela emakumeen 
futbolean Bizkaian, Euskal Herrian 
eta Estatu osoan. Nolanahi ere, al-
daketa ez da berehalakoa izango, 
eta Getxo Futbola Fundazioak bere 
proiektua gauzatzeko erritmoetara 
egokituko da. Inor ez da geratuko  
talderik gabe edo jolastu gabe.






