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> The One, Gabi Jogeix eta Rick Estrin and The 
Nightcats taldeen kontzertuak Muxikebarrin (3. or.)

> Getxon izango da asteburu honetan Espainiako 
Ultimate Frisbee Txapelketa (4. or.)

Getxoarte. Hilaren 15etik 17ra arte, 
ostiraletik igandera, Punta Begoñako 
Galerietan.

Antzerkia. Hilaren 16an, larunbata, 20:00etan, 
Muxikebarrin, “Campeones de la comedia”. Fun Fun 
Comedyrekin. 18€.

30.000€ Ukrainan lan egiten duten hiru GKErentzako diru 
laguntzetarako: UNICEF, ACNUR eta Alboan

Atzerako kontaketa 77. txirrindulari Zirkuituarentzat

Udalak 30.000 euro banatuko ditu 
Ukrainan lan egiten duten hiru 
Gobernuz Kanpoko Erakunde-
rentzat (UNICEF, ACNUR eta 
Alboan), Ekintza Humanitarioko 
laguntzen kapituluaren barruan, 
krisi-egoerak arintzeko. Gober-
nu-taldeak aparteko ekarpen ho-
rrekin agerian utzi du, berriz ere, 
bere eta gizarte getxotarrak Giza 
Eskubideekiko duten konpromi-
soa. “Gerraren ondorioz oraindik 
ere egoera larrian daudenez, eta inor 
atzean ez uzteko asmoz, aparteko hiru 
diru-laguntza hauekin Ukrainako 
herriarekiko babes eta konpromiso 
mezua berretsi nahi dugu”, bat egin 
dute azpimarratzean Amaia Agi-
rre alkateak eta Carmen Díaz Gi-
zarte Kohesioko zinegotziak. 

UNICEF Comité País Vasco/UNI-
CEF Euskal Herriko Batzordeak 
10.000 euroko diru-laguntza ja-
soko du Ukrainako tokiko osa-
sun-zentroetan osasun- eta nu-
trizio-zerbitzuak berriz martxan 
jartzeko, komunitateetako lehen 
mailako arreta eta osasun- eta 

nutrizio-ekipo mugikorrak barne. 
10.000 pertsonari zerbitzua ema-
tea aurreikusten da. 
Bestalde, ACNUR Euskal Batzor-
deak kopuru bera jasoko du he-
rrialde mugakideetako errefuxia-
tuei nazioarteko babesa emateko 
prozesuan laguntzeko, oinarrizko 

77. Txirrindulari Zirkuitua-Otxoa 
anaiak Memoriala lasterketaren 
antolakuntza atzerako kontake-
tan sartu da. Edizio berri hau bere 
ohiko egunean ospatuko da, San 
Inazio egunean, uztailaren 31n, 
eta Bilbotik abiatuko da, iaz beza-
la, Guggenheim Museotik. World 
Tourreko Movistar, Cofidis, Bora, 
Education First, UAE, Lotto, Trek 
eta Israel bezalako taldeek eta Pro 
Continental mailako Euskaltel-
Euskadi, Caja Rural, Kern Phar-
ma, Burgos, Arkea, Eolo, Drone 
Hopper, Human Powered eta To-
talEnergies taldeek parte hartuko 
dutela baieztatu dute.

premien zerbitzuetarako sarbidea 
ziurtatuz. 5.000 errefuxiatu artatu 
ahal izatea espero da. 
Eta, azkenik, Alboan fundazioak 
10.000 euro eskuratuko ditu ga-
tazka armatuak eragindako la-
rrialdiaren ondorioz mugitzera 
behartuta dauden pertsona ukrai-

narrei laguntzeko. Interbentzioa 
250 familiara iristea espero da, 
eta Ukraina barruan lekualdatu-
tako biztanleei arreta, harrera eta 
laguntza eskaintzera bideratuta 
dago, baita mugak zeharkatu di-
tuzten eta Hungarian eta Erru-
manian dauden errefuxiatuei ere.

Irteeraren ondoren, tropela Getxo-
ra abiatuko da, eta bertan, Punta 
Galea Txirrindulari Elkarteak an-
tolatutako lasterketaren ezaugarri 
den hiri-zirkuitu klasikoa berres-
kuratuko da. Ibilbideak Pike Bide-
ko igoera barne hartzen du, %20
ko desnibeleko aldapa ikusgarrie-
kin, eta aurten ere azken itzulian 
errepikatuko da, Algortako Fue-
ros kaleko Arkotxako horman da-
goen helmugara iritsi aurretik.

Udalerrirako sarbideak itxita 
egongo dira lasterketa baino lehen 
eta ondoren ere bai (ordutegia, gu-
txi gorabehera: 12:00-17:00h.).

Aurten ohiko datara itzuliko da, San Inazio egunera

* LXVII. Nazioarteko Paella Lehiaketa 
egiteko Itxas Argiaren jarraibideak 

(4. or.)



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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Ingelesa. Irakasleak eskolak 
ematen ditu udan. Romon. Tel.: 
687 00 06 50. Puri.

-  Neska behar da pertsona na-
gusi bat zaintzeko, 3 ordu 
egunean, igandeetan izan ezik. 
Tel.: 650 740 110.

-  Berreskuratu zure argazkiak, 
bideoak eta familiaren peliku-
lak. Pasatu DVD formatora. Tel.: 
630 26 58 75.

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

UZTAILAK 7 OSTEGUNA
Zinea. Gaurik laburrena. Mu-
xikebarriko Arrigunaga aretoan, 
21:00etan, gaztelaniaz, film la-
burrak. Sarrera: Muxikebarri eta 
Romo Kultur Etxean jaso beharreko 
gonbidapenez.

UZTAILAK 8 OSTIRALA
Musika. The One, 21:00etan, Mu-
xikebarriko Arrigunaga aretoan. 
Harmaila barik. Sarrera: 8€.
Kalefest: Zirkua. “Aukerak” ikus-
kizuna, The Funes Troup taldea-
rekin, 19:00etan, Areetako Esko-
letako plazan. Testu barik. Adin 
guztientzat. Doan.
Kalefest: Zinea. “Erlauntza” 
proiekzioa, 22:30ean, Bosgarre-
na kale ondoko zelaigunea (Andra 
Mari). Euskaraz. 16 urtetik gora-
koentzat. Doan.

UZTAILAK 9 LARUNBATA
Musika. “Meanwhile in New Or-
leans”, Gaby Jogeixen eskutik, 
21:00etan, Muxikebarriko Arrigu-
naga aretoan. Harmaila barik. 8€.
Kalefest: Familiako zinea. “Char-
lie eta txokolate fabrika” proiekzioa, 
20:00etan, Bosgarrena kale ondo-
ko zelaigunea (Andra Mari). Euska-
raz. Adin guztientzat. Doan.
Bisita gidatua eta antzeztutakoa. 
Portu Zaharra bere sustraietatik. 
11:30. 6€. Informazio gehiago: 
Turismo bulegoa: 94 491 08 00 / 
infoturismo@getxo.eus
Ingurumen aretoa. 10:15, 10:30, 
10:45 eta 11:00etan. Bolueko he-
zegunetik Ginkana 2.0 autogidatua. 
8 urtetik aurrera. Ekintza guztietan 
beharrezkoa da izena ematea. Tel: 
688 88 35 96 edo info@ingurume-
naretoagetxo.eus

UZTAILAK 10 IGANDEA
Musika. Rick Estrin and The Night-
catsen emanaldia, 21:00etan, 
Muxikebarriko Arrigunaga aretoan. 
Harmaila barik. Sarrera: 8€.
Bisita gidatua eta antzeztutakoa. 
Erregeen bide zaharretik. 11:30. 
4€. Informazio gehiago: Turismo 
bulegoa: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30 
Helduentzako tailerra, “Sukalda-
ritza landare basatiekin”. Ekintza 
guztietan beharrezkoa da izena 
ematea. Tel: 688 88 35 96 edo 
info@ingurumenaretoagetxo.eus

UZTAILAK 13 ASTEAZKENA
Bertso Jaialdi Mundiala. 
19:00etan, Muxikebarrin. Sarrera 
gonbidapenarekin (Muxikebarrin 
eta Romo Kultur Etxean jaso ahal 
izango dira). 

UZTAILAK 15 OSTIRALA
Getxoarte. Punta Begoñako Ga-
lerietan. Erakusketa. Inaugura-
zioa, 12:00etan, eta aurkezpena, 
19:00etan,  hautatutako 10 artisten 
eskutik. Ibilbide gidatuak Getxo-
ko arte publikotik. 19:00etan, 
“De abrazo a abrazo” Arantza 
Peredaren eskutik (gazteleraz). 
Irteera “Homenaje a la industria” 
eskulturatik (Eduardo Coste kalea). 
“In memoriam”, Ibon Markaidaren 
eskutik (euskaraz). Irteera “Algor-
ta” eskulturatik (Algortako Geltokia 
plaza).Izena aldez aurretik eman 
behar da: getxoarte@getxo.eus  
Ikuskizun musikala. Bakarka 
zikloa. 19:30ean., Romo Kultur 
Etxean, “Demode quartet”. 5€
Kalefest. Zinema. 22:30ean, Por-
tu Zaharreko zelaigunean, “Akela-
rre”ren proiekzioa (euskaraz). 12 
urtetik gora. Sarrera dohainik. 

UZTAILAK 16 LARUNBATA
Getxoarte. Punta Begoñako Gale-
rietan. Bisita gidatua erakuske-
tara. 12:30ean, Arantza Peredaren 
eskutik (gazteleraz). Topaketa 
artistekin. 12:30ean, Kepa Garra-
za, Oier Iruretagoiena eta Maider 
Lópezekin. Ibilbide gidatuak Ge-
txoko arte publikotik. 19:00etan, 
“De abrazo a abrazo” Ibon Markai-
daren eskutik (euskaraz). Irteera 
“Homenaje a la industria” eskul-
turatik (Eduardo Coste kalea). “In 
memoriam”, Arantza Peredaren 
eskutik (gazteleraz). Irteera “Algor-
ta” eskulturatik (Algortako Geltokia 
plaza).Izena aldez aurretik eman 
behar da: getxoarte@getxo.eus  
Kalefest. Familiarako zinea. 
20:00etan, Portu Zaharreko zelai-
gunean, “Little Miss Sunshine”ren 
proiekzioa (euskaraz). 7 urtetik 
gora. Sarrera dohainik. 
Antzerkia. 20:00etan, Muxikeba-
rrin, “Campeones de la comedia” 
Fun Fun Comedyrekin. 18€.
Kontzertua. 18:00etan, Erreden-
torearen parrokian, 40. Koru Zu-
zendaritza Akademiako ikasleen 
azken kontzertua. Sarrera dohainik 
(edukiera bete arte).
Bisita gidatua eta antzeztuta-
koa. Portu Zaharra bere sustraie-
tatik. 11:30ean. 6€. Informazio 
gehiago: Turismo bulegoa: 94 491 
08 00 / infoturismo@getxo.eus

UZTAILAK 17 IGANDEA
Getxoarte. Punta Begoñako Gale-
rietan. Marrazketa kolektiboko 
praktika. 12:30ean, “Dibujatolra-
tosinparar”. Bisita gidatua era-
kusketara. 13:00etan, Arantza 
Peredaren eskutik (gazteleraz). Ize-
na aldez aurretik eman behar da: 
getxoarte@getxo.eus Kontzertua. 
13:00etan, “Txaranga Urretabiz-
kaia”. Sarrera dohainik, edukiera 
bete arte. 
Musika  eta dantza. 20:00etan, 
Muxikebarrin, Xabi Aburruzaga eta 
Itxas Argia Dantza Taldea. 12€.
Bisita gidatua. Hilerri bat itsasoari 
begira. 11:30ean. 2€. Informazio 
gehiago: Turismo bulegoa: 94 491 
08 00 / infoturismo@getxo.eus

Garbiketako eta hiriko 
hondakin solidoak biltzeko 

kontratua urtebetez luzatu da

Udalbatzako 
mozioak

EAJ/PNV eta PSE-EE tal-
deen aldeko botoekin eta 
PP, EH Bildu nahiz Elkarre-
kin Podemos taldeen kon-
trako botoekin, Udalbatzak, 
azken saioan, onetsi zuen 
gehienez urtebetez luzatzea 
bideak garbitzeko, hiriko 
hondakin solidoak bildu eta 
garraiatzeko nahiz udaleko 
ingurumen-gunea berritu eta 
ustiatzeko kontratua. Epea 
laburragoa izango litzateke, 
kontratu berri batetik erato-
rritako zerbitzua lehenago 
hasiko balitz; izan ere, udal-
gobernua lizitazio berri baten 
prozesuan murgilduta dago, 
oraingo kontratuan aurreiku-
sitako luzapenak (gehienez 
lau urte) ez erabiltzeko xedez. 
Oposizioko hiru alderdiak 
ez datoz bat luzapenari da-
gokionez eta, besteak beste, 
hauxe adierazi dute: “en-
presak hainbatetan urratu du 
kontratua eta kaleak ez daude 
garbi”. Horrez gain, EH-Bil-
du eta Elkarrekin Podemos 
taldeek jakinarazi dute lan-
gileek salaketa ugari egin 
dituztela enpresak emanda-
ko tratuagatik.
Udal-gobernuak gogorarazi 
zuen arlo horri dagokionez 
Getxo zerbitzu onenak ema-
ten dituen estatuko seigarren 
udalerria dela, OCU Kontsu-
mitzaileen eta Erabiltzaileen 
Erakundearen arabera; hala-
ber, hondakinen kudeaketari 
buruzko Europako zuzen-
tarautik eratorritako araudi-
aldaketek nahiz biztanleria, 
merkataritza eta ostalaritza-
ren gaur egungo eskari eta 
beharrizanek lizitazio berri 
baterako pleguak egiteko 
prozesua hastea eragin zu-
ten. “Kontraturako lizitazio be-
rrian lanean egoteak ez du baz-
tertzen kontratuaren lehenengo 

Mozioen kapituluan, bi mo-
zio onetsi ziren. Lehenengoa 
EH-Bilduk aurkeztu zuen, eta 
EAJ/PNV eta PSE-EEren oso-
ko zuzenketa onartu zuen. 
Horren bidez, Udalak Osasun 
Sailari eskatzen dio: uda sa-
soian barne, osasun sistema 
publikoak eskaintzen duen 
osasun arreta bermatzea; he-
mendik aurrera eta hurren-
go urteetan Osakidetzako 
profesionalen artean errele-
bo profesionala gauzatzeko 
beharko den prestakuntza 
eskaintza urtero eskaintzea; 
Osakidetzako langile taldea 
berritzeko, egonkortzeko eta, 
ahal den neurrian, handitze-
ko politikarekin jarraitzea; 
eta onartutako eta dagoene-
ko deitu diren lan eskaintza 
publikoen prozesuak buru-
tzea, lantaldeen jarraipena eta 
egonkortasuna bermatzeko.

Gainera, Elkarrekin Podemo-
sen mozio bat aurrera atera 
zen, besteak beste, Kultur 
Arloarekin koordinatuta, 
askotariko eta diziplinarte-
ko lantaldea sortzeko, hala 
nola gazteria, berdintasuna, 
udaltzaingoa eta euskara 
zerbitzuak aintzat hartuz, 
jai-esparrua antolatzeko eta 
indarkeria matxistaren aur-
kako prebentzio-neurriak 
nahiz baliabideak ezartzeko, 
Emakundek plazaratutako 
gida eta beste udal batzuetan 
ezarritako jardunbide ego-
kiak aintzat hartuta. Ildo ho-
rretan, Udal Gobernuak adie-
razi zuen bilera bat hitzartuta 
duela horretarako jai batzor-
deekin, ostalaritzarekin eta 
gainerako eragileekin.
Mozioen kapitulu hori Romo-
ko Ibar Nagusien Etxea Elkar-
teko ordezkariek eten zuten, 
okupatzen dituzten Lope de 
Vegako eraikinak eraistearen 
aurka baitaude. Bertan, Foru 
Aldundiak eta Udalak Belau-
naldien arteko Zentro bat erai-
kitzeko asmoa dute. Azkenik, 
udaltzainek modu baketsuan 
atera zituzten elkarteko ki-
deak udalbatza-aretotik.
Jendearen esku-hartzeei da-
gokienez, Andra Mari Gure 
Lurra auzo-elkartekoek parte 
hartu zuten, ohi denez, HA-
PO-Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorraren aurrean di-
tuzten interesak defendatzeko; 
hiriko lorezaintza-zerbitzuaz, 
eta hondakin solidoen gar-
biketa eta bilketa zerbitzuaz 
arduratzen diren enpresetako 
langileen lan-aldarrikapenak 
ere entzun ziren.

luzapena, gehienez urtebetekoa, 
erabili eta izapidetu behar dela 
hasierako pleguak egiteko proze-
su konplexuan aurrera egin ahal 
izateko. Zerbitzua behar bezala 
izapidetu nahi da, bai eta akor-
diotara heldu ere”.

Diru-laguntza eta Adieraz-
pen Instituzionala
Bestalde, oniritzia eman zi-
tzaion 35.000 euroko kredi-
tu gehigarriari, San Nikolas 
Zabalik elkartearen diru-la-
guntza izan dadin, pobrezia 
eta/edo gizarte-bazterketako 
egoeran dauden pertsonak 
eta kolektiboak laguntzeko 
jarduerak egiteko, bai eta gi-
zartea sentsibilizatzeko ere, 
komunitate abegikorrak, ire-
kiak, kulturartekoak eta soli-
darioak sortuz. 

Horrez gain, aho batez eta 
premiazko izaerarekin, gai-
zerrendan sartu zen oso-
ko bilkuraren egun berean, 
Bozeramaileen Batzordeko 
gehiengoarekin, PSE-EE tal-
dearen kontrako botoarekin 
eta PPren abstentzioarekin, 
adostutako adierazpen ins-
tituzionala, zeinak, besteak 
beste, Melillako mugan ekai-
naren 24an gertatutako egita-
teak salatu baititu.
Era berean, berehalako iker-
keta independentea eskatzen 
du gertakariak argitzeko, eta 
elkartasuna adierazten die 
poliziaren ekintza basatiaren 
ondorioz hildako edo zauritu-
tako Saharaz azpiko pertso-
nen familiei. Aitorpen osoa: 
https://labur.eus/9WBIg 

Fadurako igerilekuak eta Arrigunaga eta Ereaga hondartzek (non 
Bizkaiko ekitaldi nagusia egingo den) hartuko dute uztailaren 
10ean, igandea, Euskadi Esklerosi Anizkoitza elkarteak gaixota-
sun hori ezagutarazteko, sentsibilizatzeko eta dirua biltzeko an-
tolatu duen ohiko ekimen solidarioa. Informazio gehiago: www.
mojate.net 

Uztailak 10, Busti zaitez esklerosi 
anizkoitzaren alde!
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The One, Gabi Jogeix eta Rick Estrin and The Nightcats taldeen 
kontzertuak Muxikebarrin

Muxikebarriko Arrigunaga are-
toan genero ezberdinetako hiru 
kontzertu izango dira asteburu 
honetan, jendea gozatzera gonbida-
tzeko pentsatuak, ez baita harmai-
larik jarriko. Horietako bakoitzaren 
sarrera prezioa 8 eurokoa da.

Ostiralean, hilak 8, gaueko 
21:00etan, The One musika taldea 
igoko da agertokira, hainbat soinu 
(rocka, jazza, bluesa, soula, popa, 
funka, lirika...) batzen dituen tal-
de elektrikoa. Bere errepertorioan 
konposizio propioak eta garai 
desberdinetako kantu herrikoien 
bertsioak aurkezten ditu. Alberto 
Nuñezek (ahotsa), Mikel Gaztaña-
gak (pianoa), Kike Morak (baxua), 
Bernardo Vazquezek (bateria) eta 
Willy Arteagoitiak (gitarra) osa-
tzen dute taldea.

Larunbatean, 21:00etan, Gabi Jo-
yeix getxotarrak, Rythm & Blues 
taldeko artista ospetsuenetako 
batek eta hiru album magistral 
atzean dituela, Meanwhile in New 
Orleans, bere disko berria aurkez-
tuko du. Louisianan grabatua, 
Marigny auzoko antzinako jazz 
hall batean, non 60ko hamarka-
dan Fats Dominok jo ohi zuen, 
artistaren kantua eta New Or-
leansen esentzia guztia eta jazz, 
R&B, blues eta soul mugimendu 
handiak harrapatzen dituzten 
moldaketa instrumentalak nabar-
mentzeko proposamen mestizoa 
eta berritzailea aurkezten du. Ge-
txotar unibertsal eta urduri hau 
laukote formatuko bandarekin 
dator: Gaby Jogeix (ahotsa), Kike 
Parra (bateria eta ahotsa), Manuel 
Bagüés (baxua eta ahotsa) eta Ga-
bri Casanova (Hammond organoa 
eta teklatuak).

Bertso Jaialdi Mundiala uztaila-
ren 13an, 19:00etan (hasieran au-
rreikusitakoa baino ordu bat lehe-
nago) izango da Muxikebarrin, 
ALBEk antolatuta, besteak beste, 
Udalaren laguntzarekin. Aurten-
go bertsolariak Maialen Lujanbio, 

Bertso Jaialdi Mundiala uztailaren 13an ospatuko da

Bi getxotarrek, Batxilergoko 
aparteko sari bana lortu dute

Hungariako Symbiosis 5 boskoteak irabazi du Getxoko Nazioarteko 44. 
Jazz Jaialdiko Talde Lehiaketa, joan den igandean amaitu zena. Saria 
4.300 eurokoa da, zuzeneko CD bat grabatuko du eta Eivissa Jazz (Ebi-
za) jaialdian parte hartzeko aukera ere izango du. Hungariako jazz-es-
zenako kideek osatutako talde bat da, jazz garaikide eta modalarekiko 
gogo bizia partekatzen duena, baina beste eragin batzuk alde batera utzi 
gabe. Lehiaketako bigarren postua (1.800€) Loek van den Berg Quintet 
nederlandarrentzat izan zen, estilo melodiko eta malenkoniatsuarekin, eta 
bakarlari onenaren saria (900€) Francesca Remigi Archipélagos taldeko 
bateria-jotzailearentzat izan zen.

Symbiosis 5-ek Getxo Jazzeko Taldeen Lehiaketa 
irabazi du

Igor Elortza, Jone Uria, Andoni 
Egaña, Sustrai Colina eta Alaia 
Martin izango dira, eta aurkezlea 
Unai Mendiburu. Sarrera Muxi-
kebarrin eta Romo Kultur Etxean 
har daitekeen gonbidaparen bidez 
izango da.

Eneko Vaca Ramirez eta Eneko 
Plaza Barañano getxotarrek, Julio 
Caro Baroja institutuko ikasleek, 
Batxilergoko sari bereziak lortu 
dituzte Euskal Autonomia Erki-
degoan. Ikasle biek aipatu insti-
tutuan egin dituzte Batxilergoko 
ikasketak eta Ohorezko Matri-
kularekin amaitu dituzte.  Saria 
egiaztatzen duen diploma bana 
jasoko dute, eta Hezkuntza Sailak 
atzerrian ingeleseko ikastaroak 
egiteko antolatzen duen bidaia-
programan parte hartu ahal izan-
go dute. 

Eneko Plazak, 2021-22 ikasturte 
honetan Euskal Herriko Kimika 
Olinpiadan lehen saria eskuratu 
duenak, Matematika ikasteko as-

moa du. Eneko Vacak ez du orain-
dik erabaki, baina zientzia eta/
edo teknologia karrera baten alde 
egingo du.

Gaby Jogeix Rick Estrin & The Nightcats

The One

Azkenik, igandean, 20:00etan, 
Rick Estrin harmonizista birtuo-
soak The Nighcats musika taldea 
hartuko du, tentsio handiko blues 
elektrikoa proposatzeko. Bere az-
ken lanak, Contemporary izene-

koak, Blues Music Award ospetsua 
jaso du. Horrekin blues kementsua 
hurbiltzen digute sustraiko soi-
nuetara, non konbinatzen dituzten 
konposizio adimendunak, erritmo 
sakonak eta modernitate ukitu bat 

nahasketa zorabiagarri batean.  
Rick Estrinekin (ahotsa) batera, 
Kid Andersen (gitarra), Lorenzo 
Farrell (Hammond organoa eta ba-
xua) eta Derrick Mar Martin (bate-
ria) izango dira agertokian.



LXVII. Nazioarteko Paella Lehiaketa egiteko 
Itxas Argiaren jarraibideak

Itxas Argia Elkarteak Nazioarteko 
LXVII. Paella Lehiaketa behar be-
zala antolatzeko zenbait jarraibide 
iragarri ditu. Aurtengo lehiaketa 
datorren uztailaren 24an, igandea, 
egingo da, Aixerrotako zelaietan.

Lehenik eta behin, Itxas Argiak 
jakinarazi du aste honetan bertan 
ohiko erabiltzaileen artean egin-
dako zozketan soberan geratu di-
ren olanak datorren astelehenean, 
hilak 11, 20:30ean zozketatuko 
direla. Zozketa horretarako zen-
bakiak Elkartearen bulegoan (Itu-
rribide kalea 24, behea) jaso ahal 

Getxo Enpresak abantailen inguru-
ko akordioa sinatu du Kutxabanke-
kin, negozio txiki elkartuen salmen-
ta eta jarduera sustatzeko. Akordio 
horrek, besteak beste, Bizum bidez-
ko ordainketak bultzatuko ditu, edo 
bezeroen ordainketak atzeratzeko 
sistema sinple bat ezarriko du.
Getxo Enpresako presidente Elena 
Canterak eta Kutxabankeko zonal-
deko zuzendari María Artazak sina-
tu dute akordioa, eta negozioak ku-
deatzeko irtenbide egokiak jartzen 
ditu elkarteko bazkide diren nego-
zioen esku, besteak beste, internet 
bidez jarduteko banku digitaleko 
tresnak, diruzaintzako kontuen ku-
deaketa, fitxategi elektronikoak sor-
tu eta bidaltzea, zergak ordaintzea 
edo posta elektronikoa kudeatzea.
Hitzarmenak bezeroei ordainketa 
errazteko irtenbideak ere bultza-
tzen ditu, hala nola Bizum Ne-
gocios sistema, modu seguruan 

ordainketa presentzialak zein ez-
presentzialak eskatzeko aukera 
ematen duena ordainketa-platafor-
ma horren bidez, edo ordainketak 
geroratzeko formula erraz bat. Ir-
tenbide digital horiei finantza-pro-
duktu sorta bat gehitu behar zaie, 
zirkulatzaile-beharrei erantzuteko 
edo ekipamendu profesionalaren 
edo bestelako inbertsioen erosketa 
finantzatzeko. Hitzarmenaren ba-
rruan, Kutxabankek Getxo Enpre-
sak antolatzen dituen hainbat jar-
duera lagunduko ditu.

Fadurako kiroldegiak hartuko du 
asteburu honetan, uztailak 9, la-
runbata, eta 10, igandea, Espainia-
ko Ultimate Frisbee Txapelketa, 
belarreko modalitatean. Getxoko 
Diskolaris klubak eta Espainiako 
Disko Hegalariaren Federazioak 
Getxo Kirolak-ekin lankidetzan 
antolatutako txapelketan Estatu 
osoko 21 talde arituko dira lehian. 
Beraz, Getxora modalitate honeta-
ko 350 kirolarik bidaiatuko dutela 
espero da. 
Txapelketako bi egunetan zehar, 
Bolueko futbol zelaietan eta Fa-
durako belar artifizialeko erabi-
lera anitzeko gunean, partidak 
8:00etan hasiko dira eta finalak 
igande arratsaldean jokatzea au-
rreikusita dago. 
Ultimate Frisbee talde-kirola da, 
frisbee edo disko hegalari batekin 
jokatzen dena eta errugbia edo 
saskibaloia bezalako beste hain-
bat kirolen ezaugarriak uztartzen 
dituena, baina kontakturik gabe. 

Areetako hamaika ostalaritza-es-
tablezimenduk pintxo ibilbide bat 
diseinatu dute bezeroei proposa-
men oso ezberdinak eta minia-
turazko jaki hauetaz ahalik eta 
gehien gozatzeko diseinatutako 
uztarketa bat eskaintzeko. Parte 
hartzen duten establezimenduak 
ondorengo hauek dira: Aremuna, 
Bar Arkupe, Cafe Novelty, Galea, 
Galea Berria, Gustoko, La Kazuela, 
Oh!! Sushi, Pianamul, Restaurante 
Pablo Urzay eta Restaurante Pulci-
nella. Establezimenduak eta ordu-
tegiak: http://qrco.de/bd2xBL

izango dira egun horretan bertan, 
19:00etatik aurrera. Beharrezkoa 
izango da zozketaren unean ber-
tan egotea eta fidantza eta NANa 
aurkeztea. Zozketatutako toldoak 
aurtengo baino ez dira, eta hilaren 
26an, asteartea, itzuli beharko dira, 
19:00etatik 21:00etara (haiek itzul-
tzerakoan, ezinbestekoa izango 
da zenbakia duen tiketa aurkeztea 
eta toldoa egoera ezin hobean ego-
tea). Toldo-erdiaren prezioa 60€ da, 
osoak 120€ balio du eta fidantza 
25€-koa da.
Bestalde, Itxas Argiak lehiaketan 
parte hartuko duten kuadrillen la-

guntza eskatu du hodiak muntatu 
eta desmuntatzeko. Hori dela eta, 
kuadrilla bakoitzeko pertsona ba-
tek, gutxienez, hodien muntake-
tan parte har dezan eskatu du. Lan 
horiek hurrengo bi asteburuetan, 
uztailak 9-10 eta 16-17, egingo dira 
(deialdia 08:00etan izango da Itxas 
Argiako lokaletan edo 09:00etan 
Aixerrotako zelaietan). Desmun-
taketa lanak, berriz, astelehenean, 
hilaren 25ean, egingo dira, goize-
ko 9etatik aurrera, zelaietan. Lan 
horietan parte hartzen duten koa-
drilek lehentasuna izango dute 
olanak zozketatzerakoan.

Getxon izango da asteburu honetan Espainiako 
Ultimate Frisbee Txapelketa

Bere zorroztasun mailagatik na-
barmentzen den kirola da, baita 
bere balioengatik eta portaera 
onagatik ere (hain zuzen ere, txa-
pelketa guztietan sari bat entre-
gatzen zaio arlo horretan gehien 
nabarmendu den taldeari). Bere 
erakargarri nagusienetako bat 

KIROLAK

Getxo Enpresak 
eta Kutxabankek 
akordioa berritu 

dute

Negozio txikien salmentak 
errazteko

“Areeta, atsegin 
handiz” pintxoen 

ibilbidea

auto-arbitratu egiten den kirola 
izatean datza; hortik arauak ondo 
ezagutzearen eta haien erabilera 
egokia egitearen garrantzia. 

Pertsona interesatuek partidu 
guztietarako sarbidea libre eta 
doakoa izango dute.

http://qrco.de/bd2xBL
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Doako alea

PUNTA BEGOÑA 
GaleriakB
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Obra eta jarduera egitarau handia Punta Begoñaren 
mendeurrenean

Familiako 
esperientzia-bisitak 
eta bisita gidatuak 

Turismo etikoa eta iraunkorra

Obraren lehen fasea amaituta, bigarren esku-hartzea 2023an egitea proposatu da, erabilera eta gozamen 
publikoa sustatzeko

Duela ehun urte, Horacio Echevarrieta Annualeko 
Hondamendian (Espainiaren porrota Marokoko Rife-
ko gerran) preso hartutako ehunka lagunen askape-
na negoziatzen ari zen; Ricardo Bastida, berriz, Bilbo 
Abraraino hedatzeko plan bat prestatzen ari zen; eta 
elkarrekin amaitu zuten kostalde atlantikoko arkitek-
tura- eta ingeniaritza-lanik berritzaileenetako bat: Ge-
txoko Punta Begoñako Galeriak.

Mende bat geroago, orduan bezala, eta exekuzioa ere 
konplexua izan arren, obraren lehen faseko lanak au-
rreikusitako plangintzaren arabera amaitu dira.
Esku-hartze hori aurrerapauso handia da, bai eraikina 
lehengoratzeari dagokionez, bai ekipamendu zibiko 
gisa egituratzeari dagokionez.
Obraren urtea gogorra izan da; are gehiago, mendeu-
rrena dela eta, eraldaketa zuzenean bizitzeko aukera 
ematen duten jarduerekin uztartu denean.

Horrela, urtarrilean aretoko dekorazioak txukuntzeko 
eta sendotzeko lanak hasi ziren eta otsailean unerik 
kritikoena pasatu zen monumentua labarrari joste-
ko. Martxoak iparraldeko balkoi handi baten zorua 
estaltzen duen mosaikoa piezaz pieza berrosatzeko 
ahaleginak egitera behartu zuen; apirilean berriro ere 
eraikina publikoari zabaltzeko erabili zen ikus-entzu-

Turismoa ez da lehentasunezko helburua Punta Be-
goñarentzat. Argi dago oso baliabide historiko, pai-
sajistiko edo arkitektoniko erakargarria dela. Baina 
proiektua bertako biztanleek erabiltzeko eta goza-
tzeko pentsatuta dago, eta bisitariak erakartzea on-
dorio bat izango da, eta ez premisa bat. Horregatik, 
garrantzitsua da Punta Begoña galeriak Euskadiko 
Etika Turistikoaren Erregistroan sartu izana, proiek-
tuak garapen iraunkorraren eta turismoaren eran-
tzukizunaren balioak bete, sustatu eta aplikatzeko 
duen konpromisoaren erakusgarri. Eusko Jaurlari-
tzak eman du kalifikazio hori. Era berean, garrantzi-
tsua da Bizkaiko Foru Aldundiak berariaz katalogatu 
izana galeriak lurralde historikoko baliabide turistiko 
nagusien artean, haien ezaugarri historiko-kultura-
lak kontuan hartuta.

Uztailean, familian esperientzia bat bizitzeko bisitak 
jarri dira martxan, herritarren eskaerari erantzuteko. 
Jarduera ludikoa da, berria, eta haurrek eta helduek 
goza dezakete, eraikina eta paisaia arakatuz, formak, 
koloreak, ehundurak “kit” baten laguntzaz deskriba-
tzeko, bost zentzumenekin jolastuz eta gure ondarea 
deskubrituz.

-Familiako bisita bat/Asteburua: abendura arte, 
gehienez 20 pertsonako taldeetan. Ordu beteko 
iraupena.
-Prezioa: 3 € (erreserben konpromisoa bermatzeko, 
leku mugatuak dituelako).
-Erreserbak: www.puntabegonagetxo.eus webgu-
nearen bitartez. Goizez edo arratsaldez, euskaraz 
edo gaztelaniaz, webgune horretan argitaratutako 
egutegiaren arabera.

Gainera, abendura arte bisita gidatuek jarraitzen 
dute ostiral, larunbat, igande eta jaiegunetan, goi-
zeko edo arratsaldeko txandetan, eta gaztelaniaz eta 
euskaraz. Kontsultatu aipatutako webgunea.

Balantzea
Pandemiaren ondoren, Punta Begoñak apirilean ireki 
zuen berriro, galeriak erabili zireneko mendeurrena 
zela eta, eta horiek berreskuratzeko eta gizarteak 
erabiltzea helburu duten obrek aurrera egin zutela 
aprobetxatuz. Bisita berrituak eta apirilean eta maia-
tzean areto nagusia historiaz, irudiz eta argiz bete 
zuen ikus-entzunezko ikuskizun bat sartzeak tekni-
koki agortu zituzten plaza erabilgarriak, %97,8ko 
okupazioarekin.
Sortutako interesa areagotu egin zen talde antola-
tuek, ikastetxeek, GKEek, kultura-, gizarte-, sentsibili-
zazio- eta gizarteratze-elkarteek, bai eta prestakuntza 
orokor espezializatukoek egindako bisita-eskaeren bi-
dez. Eskari horri erantzuteko, ahal izan diren aparteko 
txanda guztiak sortu behar izan dira, obra eta kultu-
ra-jarduerekin bateragarriak; eta hasieran eskainitako 
plazen %154 baino gehiago bete dira.
Bisitariak Getxotik, Bizkaiko herrietatik eta Euskadi-
ko gainerako herrietatik datoz, baina baita Madril, 
Extremadura, Gaztela eta Leon, Kantabria, Andaluzia 
eta abarretatik ere.

nezko ikuskizuna hartu zuten galeriek;  maiatza ere 
bizia izan zen, talde, profesional eta ondarearen esku-
hartze eta kudeaketan aditu ugari bildu baitziren.
Getxophotok biziz eta argazkiz bete du Punta Begoña 
ekainean, eta, aldi berean, hilaren amaieran amaitu 
da obra, ezarritako epearen arabera.
Eta orain, ospakizunaren bigarren seihileko honetan, 
bete-betean ari dira lantzen 2023an gauzatuko den 

obraren bigarren fasea izango dena eta urtea beteko 
duten gainerako jarduera sozialak: kontzertuak, artea, 
erakusketak, hitzaldiak, performance berriak eta abar, 
eta abendura arte jarraituko duen bisita gidatuen es-
kaintza. Horien artean azpimarra daiteke estreinatu 
berri den “Abentura familian”, astero modu desberdi-
nean gozatzeko gero eta biziagoa eta partekatuagoa 
den ondare batez (www.puntabegonagetxo.eus).

Azken hilabeteetan, ezagutzaren arloan, bisitak eta jarduerak egin dira honako 
hauekin: Industria Siderurgiako Langileen Fundazioarekin, Bilboko Prestakuntza 
eta Aisialdirako Elkartearekin, Durangoko Adinekoen Zentroarekin (150 pertso-
na) eta Elorrieta-Errekamari LHko Zentroarekin. UPV/EHUko Kultura Ondarearen 
arloko hainbat masterretako ikasleekin eta profesional eta erakunde ospetsuen 
bisitaldiekin ere bai, hala nola Balmasedako Gazteluaren kudeaketa-taldea, Ses-
taoko Labe Garaia berreskuratzeko arduradunak, Bilbao Business School Ganbe-
rako ikertzaileak, etab. Udal programekin izandako lankidetza Zahartze Aktiboa-
Getxo Lagunkoia edo “Toponimia eta euskara Getxon” ekimenetan islatu zen. 
Gizarte-arloan, GIB-hiesa duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko T4 elkarteak 
30. mendeurrena ospatu zuen Galerietan. Eta kulturaren arloan, GetxoPhoto Iru-
diaren Nazioarteko Jaialdia ez zen falta izan, eta, besteak beste, honako jarduera 
hauek egin ziren: «Encerrona», «Txin.txin», «MAPS» edo «EMI», publikoaren pre-
sentzia handiarekin.

Prestakuntza, sorkuntza eta kultura gunea

Galerietan azken urtean egindako obra-fasean iragaz-
gaiztu egin da eraikinaren zati bat, egitura indartu eta 
egonkortasuna sendotu da, labarraren eta eraikinaren 
artean benetako kirurgia eginez. Esku-hartzeak itsututa 
eta helezinak ziren espazio berriak azaleratu ditu, hala 
nola eraikuntzaren eta itsaslabarraren arteko pasabide 
bat, hamarkadetan ezkutuan egon dena. “Obra Irekia”-
ren planteamenduarekin bat etorriz, dagoeneko lanean 
ari dira pasabidea gaitzeko, ziurtatzeko, museo itxura 
emateko eta bisitetan pasabide-sistema baten bidez 
erakusteko, galerien magia, historia eta funtzionaltasu-
na erakutsiz.

Hamarkadatan zehar helezina izan 
den pasabide bat aurkitu da

Galeria biziak

Kultura-ondarearen kudeaketako estatuko adituak
Apirilean galeriak berriro ireki zirenetik egindako bisita eta jardueren artean, 
kultura-ondarearen kudeaketan estatuko aditu handienetako hiru lagunen bi-
sita dago. Punta Begoña Fundazioko zuzendariarekin batera, Roberto López de 
Eguiluz, Gonzalo Arroita eta Francisco Toledo Coello ibili ziren galerietan. Bere 
ibilbide luzeen artean, nabarmentzekoa da, Punta Begoñako proiektuarekin duen 
loturagatik, López de Eguiluzek Gesaltza Añanaren berreskurapena zuzendu eta 
bultzatu zuela, arrazoi askorengatik eredu dena, baina batez ere kultur ondareko 
proiektu batek sortutako autofinantzatze eta errentagarritasun sozialagatik. Arroi-
ta aitzindaria izan zen “Obretan eta Irekita” ereduan, zeina Gasteizko Katedral 
Zaharretik munduan zehar egindako dozenaka proiektutara eraman zen. Europar 
Batasuneko hiru sari dituzten proiektuak zuzendu eta bultzatu zituen, horietako bi 
kategoria berezian. Eta Francisco Toledo Estatuan historia gehien duen espazioe-
tako baten kudeatzailea eta emakidaduna da, Sancti Petriko gaztelua eta uhartea, 
Cadizko probintzian.

. 

 Galerietan beti gertatzen da zerbait

www.puntabegonagetxo.eus
www.puntabegonagetxo.eus


Big Rock Band kontzertua

Hitzaldia: Artisautzarekin ekin daiteke 
Hitzaldia Yaiza Castillero Kuttun markaren sortzailearekin

Antolatzaile:   Vinilo FM

Lekua:    Big Rock Café / Las Mercedes Kalea, 31

Izen ematea:   Sarrera doan lekua bete arte

 
  

Antolatzaile:   Irati moda gaztea eta opariak

Lekua:    Irati / Torrene 2, Algorta

Izen ematea:   Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak

  

UZTAILAK 9 eta 22

UZTAILAK 11

22:00 H

19:00 H

INFO +  @BigRockCafe / ViniloFM  

INFO +  Whatsapp 688 820 795

JARDUERA AGENDA

Tailerra: Jendaurrean ehuntzea

Antolatzaile:   Blonda II / Artekale 4

Lekua:    Santa Ana 8 aurrean dagoen parkea 
   Euria egiten badu, Gustoko jatetxea

Izen ematea:   Aurretiko izen ematea

UZTAILAK 12 17:00 H

INFO + Whatsapp 688 862 139  

Online ikusteko GetxoAktibaTU!

2022

GETXOAKTIBATU! ITZULI DA

Bi urtez aurrez-aurreko jarduerarik egin ezin ondoren, 
GetxoAktibaTU! programak aurrez-aurreko formatua 
berreskuratu du jarduera interesgarriz betetako 
agendarekin.

GetxoAktibaTU! programaren bidez, gure udalerriko 
merkataritza-ardatzak ikusarazi, sustatu eta bizitasuna 
eman nahi diegu. Formatu parte-hartzailean 
diseinatua, non profesionalek, establezimenduek, 
Getxoko elkarteek edo herritarrek hainbat ekintza 
doan eskaini eta proposa ditzakezuen.

Aurrez aurreko jarduerak geldirik egon ziren bitartean, 

online formatu bat jarri genuen martxan, eta 13.000 
interakzio baino gehiago sortu ziren #GetxoAktibaTU 
etiketaren bidez.

Edizio berri honetan, GetxoAktibaTU! bere olatu 
digitala lantzen jarraituko du eta, gainera, uztailetik 
azarora arte aurrez-aurreko jarduerak ere egingo 
ditu. Getxoko kaleak eta negozioak aisialdirako gune 
publiko handi bihurtuko dira, eta bertan gozatu, ikasi 
eta dohainik jarri ahal izango dira, formatu askotako 
proposamen ugariri esker: hitzaldiak, tailerrak, 
erakusketak, eskolak... Uztaileko agenda kontsultatu 
eta parte hartu!

UZTAILEKO 
ALE BEREZIA

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


Yug-Yoga klasea

Tailerra: Egin zaitez presente (Meditazio aktiboa eta soinu-bainua)

Nivarius eta Proelius ardo-dastatzea

Antolatzaile:   Anahata Elkarte Kulturala

Lekua:    Aixerrota zelaiak · Galearantz, errota 
   atzean utzita. Euria egiten badu, Iturgitxi 8

Izen ematea:   Aurretiko izen ematea

Antolatzaile:   Iratxe de la Torre

Lekua:    Portu Zaharreko zelaia  · Euria egiten badu,   
   kokapen berriaren berri emango zaie izena eman dutenei. 

Izen ematea:   Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak

Antolatzaile: Aremuna, Bar Arkupe, Café Novelty, Galea,   
   Galea Berria, Gustoko,  La Kazuela, Oh! Sushi,   
   Pianamul, Restaurante Pablo Urzay,   
   Restaurante Pulcinella

Lekua:    Zubia Plaza

Izen ematea:   Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak

UZTAILAK 13

UZTAILAK 18

UZTAILAK 14

18:30 H

18:30 H

18:00 H

INFO  + Whatsapp y tfno. 639 423 552 

INFO +  iratxedelatorre@gmail.com

INFO +  hosteleriaareeta@gmail.com

Arnasketa tailerra: Bizitzarekiko lotura

Antolatzaile:   Despacio Yoga

Lekua:    Urquijo, 27 / Areeta

Izen ematea:   Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak

UZTAILAK 20 12:00 H

INFO +  622 93 91 94 

JARRAI GAITZAZU

GETXOAKTIBATU! 
PROGRAMAN PARTE 
HARTU NAHI DUZU?

1. Denda, ostalaritza-
establezimendu edo zerbitzu 
profesional bat baduzu 
udalerrian, eta zure lokalak 
jarduera bat hartzea nahi 
baduzu.

2. Zure ezagutzak eskaini nahi 
badituzu, edo hitzaldi edo tailer 
baten bidez norbaiti ahotsa 
eman nahi badiozu, jarduera 
antolatzeko eta zabaltzeko 
gune egoki bat aurkitzen 
lagunduko dizugu.

3. Oraindik ez bazara 
aurrez aurreko jarduerak 
egitera animatzen, erabili 
#GetxoAktibaTU etiketa zure 
sare sozialetan. Partekatzeko 
ideiak falta bazaizkizu edo 
esparru digitalak geldiarazten 
bazaitu, lagun zaitzakegu.

4. Nahiago duzu taldean lan egitea 
sinergiak aprobetxatzeko eta 
erronka berriak prestatzeko? 
Parte hartu talde eragilean 
kide aktiboenekin batera.

Deitu 944713601 telefonora edo idatzi 
getxoaktibatu@getxo.eus helbidera eta 
nola parte hartu jakinaraziko dizugu.


