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/ Nabarmentzekoak
> Udalak 6 milioi euroko aurrezki garbiarekin 

amaitu zuen 2021. urtea (2. or.)

> BOSen kontzertua bere lehen mendeurrena 
ospatzeko (3. or.)

> +60 ikastaroetan izena emateko epea zabalik 
(4. or.)

Habanera eta itsas abesti jaialdia. Hilak 
9 (ostirala), 10 (larunbata) eta 11 (igandea). 
19:30h., Muxikebarrin. Barca de Mitjana, 
Son de L´Havana eta Los Chimberos. Sarrera 
3€ (abonua 7€).

The ELA Fest. Hilak 9 (ostirala) eta hilak 10 (larunbata), 
Portu Zaharrean. Kontzertuak, biciELAk, jarduera 
artistikoak, igeriketa zeharkaldia... Antolatzailea: 
DalecandELA. Informazioa:  www.dalecandela.org 

Udalak udal zergak eta tasak bere horretan utziko ditu 
2023ko ekitaldirako

HAPOren hasierako onarpena irailaren amaieran egitea espero da

Getxoko udal-zergak eta -tasak 
2023rako bere horretan utziko 
dira, eta, beraz, ez dira KPIren 
arabera eguneratuko, udalaren 
diru-sarreretatik eratorritako kar-
ga fiskala arintzeko, hein batean. 
Datorren urterako, %10etik gora-
koa den inflazioaren ondoriozko 
bilakaera fiskal positiboaren onu-
rak jasoko dituzte udalen diru-sa-
rrerek; batez ere, aurten foru-al-
dundien diru-bilketa handituko 
dela aurreikusten delako.

Udalak 2023rako prestatu duen 
aurrekontu-jarraibideak, tasak 
eta zergak izozteaz gain, beste 
hiru ildo ere jasotzen ditu:

- “Zero Zorra”-ren egungo egoera 
aprobetxatzea. Horri esker, Uda-
lak kaudimen ekonomiko handiz 
aurre egin ahal izango die dato-
rren urteko ekainean hasiko den 
hurrengo legegintzaldiari begira 
aurkeztuko diren erronka eta hel-
buru berriei. “Aurtengo ekainaren 
30ean, Udalak aldez aurretik amorti-
zatu zuen geratzen zitzaion zor guz-

HAPO-Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren hasierako onarpena 
irailaren amaieran egitea espero du 
udal Gobernuak, eta hasiera eman-
go dio alegazio-prozesuari. Horre-
tan interesa duten pertsona fisiko 
eta juridiko guztiek parte hartu ahal 
izango dute beren proposamenekin.
Hurrengo urratsei dagokienez, da-
torren asteazkenean,  irailak 7, tal-
de politiko guztiekin eta Planaren 
Erredaktore Taldearekin bilera bat 
egitea aurreikusi da, iragan hileko 
hasieran oposizioko taldeei entrega-
tutako behin betiko dokumentuak 
dakartzan iradokizun eta berritasun 
nagusiak zehatz-mehatz aztertzeko 
eta azaltzeko. Agiri horretan, otsaila 

tia. Gaur egun, ez dauka zorrik. Ur-
teetan, Getxok inbertsioak egin ahal 
izan ditu ekipamendu kultural berrie-
tan, hala nola RKEn edo Muxikeba-
rrin, banku-maileguekin finantzatu-
ta, baina finantza-kostu nuluarekin, 
hau da, interesen ordainketarik gabe. 
Euriborraren goranzko bidearen ha-
sierak gainerako maileguen saldoaren 
amortizazio aurreratua gomendatzen 
zuen. Hori posible izan da Bizkai-
ko Foru Aldundiaren ‘Herriak egi-

eta maiatza bitartean talde politikoe-
kin eta udal teknikariekin egindako 
entzuketa-prozesuaren ekarpenak 
jasotzen dira, plan horren garapena-
ren ezaugarri izan den gardentasun-
konpromisoa betez.
Gainera, hilaren 14an Lurraldeko 
Ezohiko Batzordea bilduko da, al-
dez aurreko prozesu bat, aipatuta-
ko dokumentua osoko bilkurara 
eramateko balioko duena. Batzorde 
horretan, besteak beste, planaren 
komunikazio- eta sozializazio-pro-
zesu osoaren azalpena emango da 
eta aipatutako alegazio-prozesua az-
tertuko da. 
Plan berri honen helburua da Ge-
txo hiri kohesionatua izatea hiria-

ten’ ezohiko fondoari esker”, Ignacio 
Uriarte Kontuhartzailetza Oroko-
rreko eta Diruzaintzako zinegotzi 
arduradunak azaldu duenez.

- Gastu arruntaren efizientzia- 
eta euste-irizpideak aplikatzen 
jarraitzea,  Legegintzaldiaren ha-
sieratik aplikatzen ari direnak. 

- Udalari eta haren mendeko 
erakundeei ematen zaizkien di-

ren eta gizartearen ikuspegitik, 
auzo guztiak hiri erakargarri ba-
ten protagonista sentitzea, aurrera 
egiten duena eta etorkizunerako 
proiektuak dituena. Getxo iraunko-
rra, segurua, erresilientea, trinkoa 
eta inklusiboa, guztiontzako hiria, 

ru-laguntzak eraginkortasun 
energetikoaren hobekuntzan eta 
ingurumen-jasangarritasuna-
ren hobekuntzan berriro inber-
titzea. Getxo bere proiektuetako 
batzuk, Legegintzaldi honetan 
aurreikusi eta gauzatutakoak, Eu-
ropar Batasunetik datozen finan-
tzaketarekin eta diru-laguntzekin 
berrestea lortzen ari da. Izan ere, 
7 milioi euro baino gehiago eman 
dira dagoeneko; eta, gutxienez, 
beste hainbeste daude ebazteko 
edo eskaera izapidetzeko zain.

Beraz, Europako diru-laguntzak 
emateak bi aukera berri handi 
ematen dizkio udalerriari: bate-
tik, 2020-2023 Legegintzaldiko 
Planeko jarduera-ildoak eta in-
bertsio-proiektuak EBk ezarri-
tako gizarte-, ingurumen- eta 
ekonomia-jasangarritasuneko 
politika orokorrekin bat datozela 
berrestea. Eta, bestetik, finantza-
keta-bide berri bat dira, 2023-2027 
Legegintzaldian Getxok beste in-
bertsio batzuk egin ahal izan di-
tzan jarduera-ildo berean.

giza eskala galduko ez duena eta 
genero-ikuspegia txertatuko due-
na. Jasangarritasun integratuan 
oinarritutako hiri-eredu berri bat 
definitzen duen HAPO bat da, Ge-
txok orain eta hurrengo belaunal-
dientzat dituen beharrak asetzeko.

* Programazio Artistikorako laguntzen 
deialdi berria

(3. or.)

www.dalecandela.org%20


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

IRAILAK 1 OSTEGUNA 
2022-2023ko tailerrak. Hi-
laren 13ra arte, Kultur Etxe-
ko tailerretan izena ema-
teko aurre-matrikula epea 
zabalik. Informazio gehiago 
Kultur Etxearen bulegoetan 
eta www.getxo.eus/tailerrak 
webgunean. 
Erakusketa. Hilaren 28ra 
arte, Algortako Azokan, 
“Bertokoak gara-Mujeres de 
aquí”. Antolatzailea: Zabalke-
ta GKE. 
Mendi-irteera. Hilak 16,17 
eta 18, Frantziako Pirineoe-
tara (Hautes Pyrénées). An-
tolatzailea: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Informazioa: https://
etorkizunamt.com/ 

IRAILAK 2 OSTIRALA
KaleFest. Antzerkia. “35 
huts” Estíbaliz Curielekin (hel-
duentzat). 20:00etan San Jo-
seren parkean. Dohainik. 
Kontzertua. “Guda dantza” 
(RKBekak musika egoitzen 
programa). 21:00etan Muxi-
kebarrin. Sarrera: 5€. €. 

IRAILAK 3 LARUNBATA
KaleFest. Antzerkia. “Aka-
bo!” Barsantirekin (helduen-
tzat). 19:00etan San Nikolas 
plazan. Dohainik. Dantza. 
“Topa” Kukai eta Brodas Bro-
sekin. 20:30ean Santa Euge-
nia plazan. Adin guztientzat. 
Dohainik.
Antzeztutako bisita gida-
tua. “Portu Zaharra bere sus-
traietatik”. Irteera: 11:30ean. 
Prezioa: 6€. Informazioa eta 
erreserbak: Turismo Bulegoa, 
tel.: 94 491 08 00 edo  infotu-
rismo@getxo.eus

IRAILAK 4 IGANDEA
Kontzertua. 19:00etan, Mu-
xikebarrin, BOS-Bilbao Or-
kestra Sinfonikoa. Sarrera: 
8€.
Antzeztutako bisita gida-
tua. “Areetako sustraietatik”. 
Irteera 11:30ean. Prezioa: 4€. 
“Erregeen Bide zaharretik”. 
Irteera 11:30ean. Prezioa: 4€. 
Informazioa eta erreserbak: 
Turismo Bulegoa, tel.: 94 491 
08 00 edo  infoturismo@ge-
txo.eus
IRAILAK 7 ASTEAZKENA
Liburu-aurkezpena.19:00e-
tan, Algortako Kultur Etxean 
(Villamonte), “Godofre” li-
buruaren aurkezpena, Aitor 
Benito del Valle idazlearen 
eskutik.

IRAILAK 9 OSTIRALA
KaleFest. Dantza. “Dye dye” 
Ertzarekin (adin guztientzat). 
19:00etan Algortako Kasino 
plazan. Dohainik. Musika. 
“Guda dantza”. 21:00etan, 
Muxikebarrin. Sarrera: 5€.  
Arrigunagako barikuak. 
21:00etan, Muxikebarrin, Mi-
guel Salvador Project taldea-
ren emanaldia. Sarrera: 8€.
Habanera eta itsas abesti 
jaialdia. 19:30ean, Muxike-
barrin, “Barca de Mitjana” 
(Bartzelona). Sarrera: 3€ 
(abonamendua 7€).
The ELA Fest. Portu Zaha-
rrean. 18:00etan kontzertuak 
“ELA Sound Track”. Antola-
tzailea: DalecandELA. Infor-
mazioa: www.dalecandela.
org 

IRAILAK 10 LARUNBATA
Habanera eta itsas abesti 
jaialdia. 19:30ean, Muxike-
barrin, “Son de L´Havana” 
(Bartzelona). Sarrera: 3€ 
(abonamendua 7€).
KaleFest. Antzerkia. “Ro-
tonda circus” La Pezekin 
(adin guztientzat). 19:00etan, 
Portu Zaharrean. Dohainik. 
The ELA Fest. Portu Zaha-
rrean. 10:00etan yoga 
kolektiboa;  11:00etan ro-
kodromoa, biciELAk eta 
ARTogehter jarduera ar-
tistikoak; 12:00etan “ELA 
Sound Track” kontzertuak. 
15:00etan igeriketa zehar-
kaldia eta 18:00etan “ELA 
Sound Track” kontzertuak. 
Antolatzailea: DalecandELA. 
Informazioa: www.dalecan-
dela.org 
Cuentacuentos. Storytime. 
11:00etan, Algortako Kultur 
Etxean “A world of magic” 
(ingelesez) Kids&Us Getxo-
Algortaren eskutik. 2-8 ur-
teko umeentzat. Dohainik. 
Aldez aurretik izena eman 
behar da:  getxo@kidsandus.
es edo algorta@kidsandus.es 
Antzeztutako bisita gida-
tua. “Portu Zaharra bere sus-
traietatik”. Irteera: 11:30ean. 
Prezioa: 6€. Informazioa eta 
erreserbak: Turismo Bulegoa, 
tel.: 94 491 08 00 edo  info-
turismo@getxo.eus

IRAILAK 11 IGANDEA
Habanera eta itsas abesti 
jaialdia. 19:30ean, Muxike-
barrin, “Los Chimberos” (Bil-
bo). Sarrera: 3€ (abonamen-
dua 7€).
Antzeztutako bisita gidatua. 
“Hilerri bat itsasoari begira”. 
Irteera 11:30ean. Prezioa: 2€. 
Informazioa eta erreserbak: 
Turismo Bulegoa, tel.: 94 491 
08 00 edo infoturismo@ge-
txo.eus

TAOren ordenantzan ekarpenak 
egiteko epea irekita dago

Udalak 6 milioi euroko 
aurrezki garbiarekin amaitu 

zuen 2021. urtea

Udalbatzako 
Mozioak

Udalak 6 milioi euroko aurrez-
ki garbiarekin amaitu zuen 
2021eko ekitaldia, Diruzain-
tzako zinegotzi den Ignacio 
Uriartek azken ohiko osoko 
bilkuran adierazitakoaren ara-
bera. Udalbatza horretan aur-
tengo kontu orokorra onetsi 
zen EAJ/PNV eta PSE-EE tal-
deen aldeko botoekin, PPren 
aurkako botoekin, eta EH-Bil-
du nahiz Elkarrekin-Podemos 
taldeen abstentzioekin. Hauxe 
nabarmendu zuen Uriartek: 
“udalak aurrezki garbia sortzeko 
gaitasuna du, horren bidez udal-
azpiegiturak hobetzeko inber-
tsioak finantzatzen jarraitzeko, 
herritarren mugikortasuna geroz 
eta jasangarriagoa izan dadin eta 
udalaren energia- nahiz ur-kon-
tsumoa urtetik urtera eraginko-
rragoa izan dadin”. 

Erakunde autonomoei dago-
kienez, Udal Egoitzak %7,12 
handitu zuen gastua 2020. 
urtearekin alderatuta, eta 
egoitzako langileen gastuak 
(inbertsioa) %9,14 igo ziren. 
“Pandemiak eta pandemiako olatu 
bakoitzean egondako kutsatzeen 
bilakaeraren arabera mugikortasu-
nari nahiz elkarrekintza sozialari 
lotutako murrizketek markatutako 
urtea izan zen. Osasuna zaintzea-
ren aldeko erabateko apustua egin 
genuen, batez ere talderik zaurga-
rriena babesteko —Udal Egoitzan 

Irailaren 18ra arte dago zaba-
lik Aparkaleku Arautuko Zer-
bitzuaren Udal Ordenantzan 
(TAO) araututako gaiei buruz-
ko ekarpenak egiteko epea.
Udalak ordenantza hori be-
rrikusteko proiektua du, eta, 
legearen xedapenak betez, 
arau hura aldatzeko proiek-
tua egin aurretik, ekarpenak 
egiteko fasea ireki da.
Aldaketaren eragina jaso le-
zaketen herritarrek eta esku-

bizi diren pertsonak, alegia—, eta 
kontuak horren erakusgarri dira”, 
gehitu zuen Uriartek.

Bestalde, Kultur Etxearen gas-
tuak %36ko gehikuntza izan 
zuen, Getxon sortutako, pen-
tsatutako, ekoitzitako, kon-
tsumitutako edo gozatutako 
inbertsioaren ondorioz, eta 
Getxoko kirol-jarduera sus-
pertzeko urtea ere izan zen, 
eskaintza guztia berreskura-
tzeko urtea.

PPk hauxe adierazi zuen: 
“2021eko kontuek erakutsi dute 
EAJ ez dela aurrekontua egi-
karitzeko gai. Getxon dauden 
beharrizan guztiak aintzat har-
tuta, gobernuak ia 34 milioi euro 
ditu soberan; diru hori zergadu-
nen poltsikotik ateratzen da eta, 
besteak beste, honako hauetan 
inbertitu ahalko lirateke: gizarte-
laguntzako etxebizitza eta gaz-
teentzako alokairuko etxebizitzak; 
merkataritza, itxi ez dadin; turis-
moaren sustapena; herritarren-
tzako gizarte-prestazioak; apar-
kalekuak Areetan, etab.”.

Amaitzeko, hauxe esan zuen 
udal-gobernuak: “zergarik 
gabeko kontuak ditugu eta fi-
nantza-oreka daukagu getxoz-
tarren erronkei eta beharrizan 
sozio-ekonomikoei aurre egin 
ahal izateko”.

bide edo interes legitimoen 
ordezkari diren erakundeek, 
beren ekarpenak helarazi 
ahal izango dituzte, aipa-
tutako egunera arte udal-
webgunean (https://zeugaz.
getxo.eus/processes/Aporta-
cionesOTA?locale=eu) inpri-
maki bat betez, edo aurrez 
aurre, Herritarren Arretara-
ko Bulegoetan (HAB) erre-
gistro bidez, aldez aurretik 
hitzordua eskatuta.

Azken ohiko osoko bilkuran, 
testigantza-izaerarekin, sei 
mozio onetsi ziren. 

* Aho batez onetsi zen Elka-
rrekin-Podemosen bat, EAJ/
PNVk eta PSE-EEk transak-
zionatu zutena, hauxe eska-
tzeko: animaliak edukitzea eta 
babestea arautzen duen orde-
nantza eguneratzea, 9/2022 
Lege Autonomiko berrira 
egokitu dadin (horretarako, 
2023ko arauzko egutegian sar-
tuko da); urteko aurrekontu-
kreditua mantentzea, anima-
lien harrapaketa, antzutzea, 
markaketa eta itzulera barne 
hartzen dituen CES proiek-
tuarekin jarraitzeko, erakunde 
animalistekin eta boluntarioe-
kin lankidetzan; eta admi-
nistrazio-akreditaziorako 
protokolo bat egitea, kolonia 
horiek zaindu eta elikatu nahi 
dituztenak, udalarekin modu 
ofizial, ordenatu eta koordina-
tuan egin ahal izan dezaten, 
betiere aipatutako legea betez.

* Era berean, ontzat eman zen 
Elkarrekin-Podemosen beste 
testu bat, EAJ/PNVk eta PSE-
EEk ere transakzionatu zute-
na, hauxe eskatzeko: merka-
taritza-elkarteei proposatzea, 
xede horretarako gaitutako 
espazioetan —esate baterako, 
Enpresen Kontsulta Foroan— 
eztabaidatu eta aztertu da-
din Getxo Modako hurrengo 
lehiaketetan programaren zati 
bat dibertsitate funtzionala du-
ten pertsonentzat izatea.

*Halaber, Elkarrekin-Podemo-
sen beste mozio bat onetsi zen, 
Energia Aholkularitzako Bule-
go bat sortzeko, eta herritarrek 
eta enpresaburuek trantsizio 
energetikoa eta ekologikoa 
egikaritzeko tresna baliaga-
rriak izan ditzaten. 

* Saio berean, PPren bi mo-
zio onetsi ziren. Batetik, urte 
osoan udal-ordainagiriak hel-
bideratu ahal izateko zerbitzu 
arina eta praktikoa instala-
tzeko, aurrez aurrekoa nahiz 
telematikoa. Bestetik, udal-in-
bentarioaren parte diren on-
dasun historiko-artistikoak 
mantentzeko lanak hobetzeko 
neurriak hartzeko, hala nola 
ondasun horietan identifika-
zio-plakak jartzeko.

* EH-Bilduren testua ere onar-
tu zen, adinekoei zuzenduta-
ko estimulazio kognitiboko 
tailerren eskaintza handitzeari 
buruzkoa.
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120.000 euro esleitu dira

Kultur Etxeak Programazio Ar-
tistikoaren Deialdiaren laugarren 
edizioa jarri du abian. Getxotarrek 
sustatutako proiektu eszenikoen 
erakusketa sustatzea eta bultza-
tzea da ekimen horren helburua, 
eta 120.000 euro bideratu dira ho-
rretarako.

Proposamen artistikoak jasotzeko 
epea datorren astelehenera arte, hi-
laren 12ra arte, egongo da zabalik. 
Aukeratutako proiektuak 2023an 
zehar erakutsiko dira Muxike-
barrin, Romo Kultur Etxean eta, 
lehen aldiz, kalean.
Deialdi hau getxotarrek asmatu-
tako, idatzitako edo diseinatutako 
artelan artistikoak lantzen, ekoiz-
ten edo banatzen dituzten pertso-
na fisiko edo juridikoei zuzenduta 
dago, baita getxotarrek partaide 
dituztenei ere. Antzerki, dantza, 
musika, zinema, umore, bertsola-
ritza eta poesia proiektuak aurkez-
tu ahal izango dira, besteak beste, 
ikuskizun formatuan edo lehiake-

ta, ziklo edo jardunaldi modura.

Deialdiaren oinarriak eskuraga-
rri daude udal webgunean (www.
getxo.eus/kulturadeialdiak). Pro-
posamenak telematikoki aurkeztu 
ahal izango dira (Administrazio 
Elektronikoaren Udal Bulegoaren 
bidez) eta baita aurrez aurre ere. 
Ekimen horri lotutako edozein 
kontsulta honako helbide elektro-
niko honetara bidali ahal izango 

Programazio Artistikorako laguntzen deialdi berria
Aurrematrikula 
Kultur Etxearen 

tailerretan

da: programazioa@getxo.eus 
Ekimen horrek bat egiten du 
2020az geroztik martxan jarri 
diren deialdiekin, hala nola sor-
kuntza, prestakuntza eta profe-
sionalizazioa, eta egoitza bidezko 
erakusketa-, ikus-entzunezko eta 
musika-proiektuen sustapena-
rekin. Udalak ekintza horiekin 
hurbilen dagoen kultura-ehuna 
eta -sektorea indartzearen aldeko 
apustua egin du.

Abuztuan geldialdi txiki bat egin ondoren, KaleFest euskarazko kaleko arteen 
jaialdia gure udalerriko hiri-espaziora itzuliko da, publiko guztiarentzako doako 
proposamen berriekin. Larunbatean, hilak 2, 20:00etan, San Joseren parkean, 
Estíbaliz Curiel aktoreak, 35 huts antzeztuko du, helduentzako pentsatutako 
umorez eta poesiaz osatutako bakarrizketa. Igandean, hilak 3, 19:00etan, San 
Nikolas plazan, helduentzat ere, Barsanti taldeak Akabo! aurkeztuko du. Propo-
samen tragikomiko horretan, pertsonaiak 12 metroko altuera duen plataforma 
batetik arituko dira. Egun berean, 20:30ean Santa Eugenia plazan, Kukai eta 
Brodas Brosek euskal dantza tradizionalean eta hip hopean oinarritutako adie-
razpen artistikoak uztartzen dituen Topa dantza garaikidea (argazkian) eskaini-
ko dute. Informazio gehiago: https://labur.eus/yloU1

KaleFest antzerkia, musika eta dantzarekin itzuliko da
Ehun urteko ibilbidea ospatzeko, Bilbao Orkestra Sinfonikoak kontzertua 
eskainiko du Muxikebarrin igande honetan, hilak 4, 19:00etan. Sarrerak 8€ 
balio du.
BOS Euskadiko musika-talde esanguratsuenetako bat da. 1922ko martxoa-
ren 8an eman zuen lehen kontzertua Arriaga Antzokian, Armand Marsicken 
gidaritza pean. Bizkaiko gizarte zibilaren beraren bultzadatik sortu zen. Lu-
rralde horrekin harreman estua du, eta bertan egiten du bere jardueraren 
zatirik handiena.  
Getxon, Isabel Rubioren gidaritza pean eta Josu Ferreras flautistak bakarla-
ri gisa parte hartuz, errepertorio sinfonikoa eskainiko du BOSek, Jose Maria 
Usandizaga, Carl Philipp Emanuel Bach eta Ludwig van Beethovenen piezekin.

BOSen kontzertua bere lehen mendeurrena ospatzeko

“Bertokoak gara-Mujeres de aquí” Funky dantzagarria Guda Dantzarekin
Algortako Azokako erakusketa-
gunean, irailaren 28ra arte, Zabal-
keta GKEak antolatutako Bertokoak 
gara-Mujeres de aquí argazki era-
kusketa egongo da ikusgai.
Erakusketak 18 panel ditu, udale-
rriko 17 pertsonaren azterketa-ar-
gazki baten arrazoi nagusiarekin. 
Argazki horietako bakoitza GJH-
Garapen Jasangarriaren Helburu 
bati lotuta dago, eta erronka globa-
laren terminoetan azaltzen da.
Erakusketa hau, 6 hilabetez, udale-
rriko hainbat eszenatokitan txan-
dakatuko da (kultur etxeak, kirol-
degiak, ikastetxeak…).

Guda Dantza, euskal musikan go-
ranzko balioa duen taldeak, ema-
naldi bat eskainiko du ostiralean, 
hilak 2, 21:00etan, Muxikebarrin. 
Kontzertuan, bere azken lana aur-
keztuko dute, Esan gabekoak, eta sa-
rreren prezioa 5 eurokoa da.
RKBekak Musika egoitzen azken 
programan Guda Dantza izan da 
aukeratutako taldea. Taldeko ki-
deak honako hauek dira: Iker Ma-
guregi (bateria eta koruak), Alain 
Beraza (ahotsa), Ander Basañez (sa-
xoa eta koruak), Jon Maguregi (gi-
tarra eta koruak), Eneko Ajanguiz 
(baxua) eta Jon Basañez (tronpeta).

Irailaren 13ra arte egongo da zaba-
lik Kultur Etxeak 2022-2023 aldira-
ko antolatu dituen tailerretan parte 
hartzeko aurrematrikula epea. Ikas-
taroak Algortako Kultur Etxean (Vi-
llamonte) eta Romo Kultur Etxean 
eskainiko dira eta urriko lehen as-
tean hasiko dira. 18 tailer antolatu 
dira, 15 gaztelaniaz eta 3 euskaraz.
Ikastaro hauek dira: larruzko, kar-
toizko eta idazmahaiko objektueta-
ko teknikak eta artisautza, liburuen 
zaharberritzea, artisau-azalezta-
pena, ehoziriak enkajatzea, cos-
tupatch, ebaketa eta jantzigintza, 
idazketa sortzailea, emakumea eta 
zinema, irakurketa-kluba, adimen 
emozionala, autoezagutza eta ha-
rreman osasuntsuak, argazkia, zi-
nearen analisi kritikoa, antzerki lan-
tegia eta artisau bitxigintza.
Argibideak eta izenematea: www.
getxo.eus/tailerrak, Romo Kultur 
Etxea (tel.: 94 466 00 22) eta Muxike-
barri (tel.: 94 466 01 23).

www.getxo.eus/kulturadeialdiak
www.getxo.eus/kulturadeialdiak
mailto:programazioa%40getxo.eus?subject=
https://labur.eus/yloU1
www.getxo.eus/tailerrak
www.getxo.eus/tailerrak


Getxoko auzokidea den Concepción Ortiz Fernandezek Carmen Díaz Gizarte Kohe-
sioko zinegotziaren bisita jaso zuen iragan hilaren 12an, haren mendeurrenagatik. 
Concepción, Kantabriako Corvera de Toranzo herrian jaioa da, eta gure udalerrian 
bizi da duela 22 urte. Bi seme-alabaren ama eta bi bilobaren amama, gaur egun 
Andra Mari egoitzan bizi da. Erresidentzian, bere senide hurbilenek ere babestu 
zuten 100 urte bete zituen egunean.

Bisita Concepción Ortiz Fernandezi bere mendeurrenagatik

+60 ikastaroetan izena emateko 
epea zabalik

Antzarrak kuadrillari omenaldia kalimotxoaren 50. urteurrenean

Gizarte-kalteberatasuneko egoeran 
dauden emakumeentzako programa

Iraila osoan zabalik egongo da 60 
urtetik gorako pertsonentzat anto-
latutako ikastaroetan parte hartze-
ko epea, 2022-2023 aldian, Udalak 
sustatutako Zahartze Aktiboko jar-
dueren barruan.
Jardueren programazioa datorren 
hilean, urrian, zabalduko da, eta 
aurten, berrikuntza gisa, telefono 
adimendunen erabilerari buruzko 
hainbat ikastaro egingo dira (oina-
rrizkoa, aurreratua, whatsappa era-
biltzen ikasteko, argazkiak ateratzen 
ikasteko eta abar). Hainbat tailer ere 
aurreikusten dira (hala nola erreti-
roa zelan planifikatu, memoria ze-
lan estimulatu eta mendigoizale bat 
zelan egin), baita museoetara bisita 
gidatuak antolatuko dira, kafea la-
gunartean delako ekintza, zinema 
eta hitzaldiak ere (insomnioa, desfi-

Portu Zaharreko jai batzordeak 
duela 50 urte kalimotxoa sortu 
zuen Algortako Antzarrak kuadri-
lla omendu du aurten.
1972an Antzarrak taldeak bere 
gain hartu zuen marinel-auzoko 
ospakizunen antolakuntza. Horre-
tarako, 2.000 litro ardo beltz erosi 
zituzten (litroa 16 pezetatan or-
daindu zuten), baina ez dakite be-
roaren eraginez edo saltzailearen 
pikarokeriagatik ozpinduta aurkitu 
zituzten. Diru asko ordaindu zute-

Integrazioaren eta Herritarren Par-
taidetzaren aldeko Moviendote El-
karteak hasiera eman dio gizarte-
kalteberatasuneko egoeran dauden 
eta gizarte-ekintzailetzaren espa-
rruan bizitza-proiektu berri bat hasi 
nahi duten emakumeei oso-osorik 
zuzendutako programa bati. 
Guztiz doakoa da, eta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren 2022ko ekintzai-
letzako eta kalitateko proiektu be-
rritzaileen eta enplegu egonkorreko 
ildoan kokatuta dago. Bere helburu 
nagusia parte-hartzaileengan gi-

Ereagako igogailuan BARIK txar-
telarekin ordaintzen diren bidaia 
anitzeko billeteak %50 murriztuko 
dira aurten, irailaren 1etik aben-
duaren 31ra bitartean.
Bizkaiko Garraio Partzuergoak 
(CTB) Barik txartelarekin erabiltzen 
diren aldi baterako tituluen eta 
Creditransen tarifak %50 murriz-
teko iragan abuztuan onartutako 
neurria da, baina horretatik kanpo 
geratzen dira igogailuko bidaia ba-
teko noizbehinkako txartelak.
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eus-
ko Jaurlaritzaren arteko akordioa-
ren emaitza da beherapen hori, 
erakunde horiek finantzatzen bai-
tute Bizkaiko Garraio Partzuergoa, 
eta Estatuko Gobernuak uztailean 
onartutako %30eko zuzeneko la-
guntzak osatzen ditu.

Ereagako igogailuko 
bidaien prezioa %50 jaitsiko 

da Barik txartelarekin

nez, ardo galduari irteera bat bila-
tu behar izan zioten, osasunerako 
kaltegarria ez bazen ere (mediku 
ezagun batek jakinarazi zienez) oso 
zapore desatsegina baitzuen. Zen-
bait nahasketaren ondoren, kola 
freskagarriarekin probatu zuten, 
ardoaren zapore txarra disimula-
tzeko behar zen kantitatea aurkitu 
zuten. Hurrengo urratsa bezeroei 
edabe horren 4.000 litro saltzea zen, 
ardoaren izakin guztiez libratzeko, 
eta horretarako izen bat jarri behar 

zarte-ekintzailetzako proiektu pro-
pioak abian jartzera bideratutako 
gaitasunak eta trebetasunak gara-
tzea da, tokiko gizarte- eta enpresa-
sarearekin eskuz esku lan eginez 
banakako eta taldeko saioen bidez.
9 hilabeteko iraupena du eta 25 pla-
za ditu. Izena emateko epea hilaren 
15ean amaituko da.
Informazio gehiago nahi izanez 
gero, jarri harremanetan asocia-
cionmoviendote@gmail.com helbi-
dearekin edo Gobelaurreko Bolun-
tariotza Zentroaren egoitzan.

Antzarrak kuadrillako kideak omenaldian jasotako plaka oroigarriarekin

zioten. Hainbat buelta eman ondo-
ren, izena kuadrillako bi kideren 
ezizenak konbinatzetik sortu zen: 
Kalimero ezizena zuen erandiotar 
batena, Kali laburdurarekin ezagu-
nagoa zena, eta Motxo (itsusi) dei-
tzen zioten beste batena. 
Asmakizunak arrakasta handia 
izan zuen: existentzia guztiak agor-
tu ziren. Kalimotxoa historia egin 
duen edari bihurtu zen eta Algor-
tako Portu Zaharreko jaiekin lotuta 
egongo da beti.

briladoreen erabilera, dementzia…).
Interesatuek Romo Kultur Etxeko 
Nagusien Etxera (3. solairua) jo 
dezakete, 94 466 00 22 telefonora 
(3269 luzapena) deitu, edo mas-
60gehiago@getxo.eus helbide elek-
tronikora idatzi.
Gainera, irailaren 30era arte, Gim-
nasia kostaldean jarduera manten-
duko da udalerriko parkeetan, as-
telehenetik ostiralera 10:00etatik 
11:00etara. Astelehen eta asteaz-
kenetan Txurrukan, astearte eta 
ostegunetan Ereagan eta ostirale-
tan La Bolan. 
Hainbat jarduera fisikotan ere ba-
daude plazak, hala nola walking 
futbolean, belan, pilatesen, auto-
defentsan… nork bere burua zain-
tzeko, oreka, propiozepzioa eta 
abar entrenatzeko.

mailto:asociacionmoviendote%40gmail.com?subject=
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mailto:mas60gehiago%40getxo.eus?subject=
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>> 2022ko Iraila

Nabarmentzekoak

> Gazteria Zerbitzuak eta parte-hartzaileen 
familiek positiboki baloratu dituzte 
2022ko hiri-udalekuak

> Indarkeria matxistari aurrea hartzeko tailerra 
> Bi Hotz Elkartearen erakusketa



Hilak 2, ostirala: ASANBLADA: URRIKO PROGRAMAKETA
Hilak 7, asteazkena: ESKULANA: SLIME
Hilak 10, larunbata: IRTEERA: EREAGAKO HONDARTZA
Hilak 16, ostirala: MASTER CHEF: BIZKOTXOA
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: BOLINTXU
Hilak 21, asteazkena: JOLASA: XAKEA
Hilak 23, ostirala: MASTERCHEF: ENPANADILLAK
Hilak 27, asteartea: TONEOA: FUTBOLINA
Hilak 30, ostirala: EKINTZA: ANTZERKIA

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Iraila

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Iraila

Hilak 3, larunbata: EKINTZA: DANTZA
Hilak 7, asteazkena: ASANBLEA: URRIKO PROGRAMAZIOA
Hilak 9, ostirala: EKINTZA: MAHAI JOLASAK
Hilak 13, asteartea: ESKULANA: GILTZATAKOAK
Hilak 15, osteguna: SUKALDARITZA: ZIAZERBA-TORTILLA
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: GORLIZKO ITSASARGIRA
Hilak 21, asteazkena: TAILERRA: MIMO
Hilak 23, ostirala: EKINTZA: SLACKLINE
Hilak 27, asteartea: TAILERRA: UPCICLYING
Hilak 29, osteguna: EKINTZA: PIN PON

Indarkeria matxistari aurrea hartzeko 
tailerra

Udaleko Gazteria Zerbitzuak “Ez ukatu” goiburuko proiek-
tuaren tailerrean parte hartuko du. Lantegi horretan, indar-
keria matxistari buruzko diskurtso ukatzaileen prebentzioa 
lantzen da, gazteengan pentsamendu kritikoa sortzeko eta 
gazteak aldaketarako eragile bihurtzeko.
Proiektua, INTERED gizarte-eraldaketarako lankidetza- eta 
hezkuntza-arloko GGKEren “Orain Berdintasuna” kanpai-
naren barruan dago. Erakunde horrek 30 urteko lanaldia 
beteko du aurten, hezkuntzan, berdintasunean eta indarke-
ria matxisten prebentzioan zentratuta.
Tailerra 12 eta 25 urte arteko gazteei zuzenduta dago, eta 
bi zati ditu: lehenengoan azaltzen da gezurrak eta gorroto-
diskurtsoak zer diren, nola detektatzen den egia diren ala 
ez, eta kasu horietan zer egin behar den. Bigarrenean,
praktikoagoa da tailerra, eta bertan ziberaktibismo-ekintza 
bat egitea proposatzen da, aldaketa-eragile izaten hasteko.
Romo Kultur Etxean (110+111 gela) egingo da tailerra, irai-
laren 23an (ostirala), 17:00etatik 20:00etara.
Argibide gehiago Gazte Bulegoan (Tangora Etxea, Algorta 
etorb. 98. Tel.: 94 466 03 53 / 688 88 09 85).

Bi Hotz Elkartearen erakusketa 
ikusgai

Erakusketa infografia multzo 
batek osatzen du, eta Getxoko 
ikastetxe eta elkarteetan egin-
dako sentsibilizazio-tailerretan 
egindako lana erakusten dute.

Tailer horiek “Bi Hotz” Elkar-
teak koordinatzen ditu, eta 
udalerriko gazteek pandemia-
ren garaia nola bizi izan zuten 
azaltzen dute. Halaber, udale-
rriaren barruan bakea eta me-
moria historikoa eraikitzeko 
aldaketa-eragile gisa gazteek 
duten zeregina islatzen du.

Irailean eta urrian, Itzaletik 
erdigunera: nerabeen ikuspegitik 
memoria kolektiboa eraikitzen 
pandemia garaian goiburuko 
erakusketa bisitatu ahal izan-
go da. Udaleko Gizarte Kohe-
sioaren Aroak diruz lagundu-
tako jarduera da.
Erakusketa Fadurako (iraila-
ren 23tik 30era) eta Gobela-
ko (urriaren 7tik 14ra) kirol-
degietan ikusi ahal izango 
da. Ondoren, Algortako eta 
Romoko gaztelekuetara era-
mango dute.

TAILERRAK ETA IKAsTAROAK: URRIA-AZAROA
IKAsTAROA EGUNAK ADINA ORDUTEGIA HIZKUNTZA TOKIA

TXAKURRAK 
TREBATZEA

Azaroak 4 
eta 11 

18-30 urte 19:00-21:00 Gaztelera Zehazteke

EZ GALDU 
LAN MUNDUAN

Urriak 21 
(ostirala)

18-30 urte 18:00-20:00 Euskera Zehazteke

ADIMEN 
EMOZIONALA

Azaroak 18 
eta 25

14-17 urte 18:00-20:00 Euskera Romoko Gaztelekua

Informazioa eta izen-ematea doan eta zabalik, plazak agortu arte: Gazte Bulegoa (Tangora Etxea, Algorta etorb. 
98. Tel.: 944 66 03 53 / 688 880 985). Ordutegia: 10:00-12:00h. eta 17:00-20:00h.; gaztebulegoa@getxo.eus (izena eta 

harremanetarako telefonoarekin batera egin nahi den ikastaroa edo tailerra adierazita).

5 eta 12 urte bitarteko 117 adingabek parte hartu dute guztira

Gazteria Zerbitzuak eta parte-hartzaileen 
familiek positiboki baloratu dituzte 2022ko 

hiri-udalekuak
txoko udalerrikoa izatea da.
Eskola bakoitzean bi talde 
sortu ziren: bata 5 eta 9 urte 
bitartekoa eta bestea 10 eta 
12 urte bitartekoa, taldeetan 
parte hartzen dutenen adi-
narekin hainbesteko alde-
rik egon ez zedin.  Hainbat 
jarduera eta irteera egin zi-
tuzten: naturara txangoak, 
Gamarrako igerilekuetara, 
Sopuerta Abenturara, Garaio 
eta Otxandiora, Gorlizko hon-
dartzara…, non yinkanetan 
parte hartu zuten eta eskula-
nak eta urarekin jolasak egin 
zituzten. Jarduera horiek guz-
tiak haurrek naturarekin bat 
egin dezaten antolatzen dira, 
eta beren esperientzia aire 
zabalean dibertsifikatzeko, 
zuhaitzen, zuhaixken, loreen, 
soroen eta abarren artean. 
“Badakigu txikienentzat zein 
garrantzitsua den ingurume-
na errespetatzen eta baloratzen 
ikastea. Naturarekiko maitasu-
nak mundu naturala zaintzera 
eta estimatzera eramango ditu, 
eta sentimendu horiekin bat eto-
rriz jokatzera, haiek babesten eta 
zaintzen lagunduz. Horretarako, 
animaliekin jolasak eta jarduerak 
ere egin ditugu, eta egun batzue-

tan lagundu diegu”, adierazi 
dute antolatzaileek.
Udalekuak amaituta, Gaz-
teria Zerbitzuak uste du jar-
duera horretarako ezarritako 
helburuak lortu direla: lana 
eta familia bateragarri egitea, 
euskararen erabilera susta-
tzea, nesken eta mutilen ga-
rapen osasungarria, baloree-
tan eta bazterkeriarik gabeko 
jarreretan heztea, kultura-
artekotasuna sustatzea, par-
te-hartze aktiboa bultzatzea 
(udaleku hauetan, haurrak 
kontuan hartzen dira eraba-
kiak hartzerakoan eta jolasak 
edo jarduerak aukeratzera-
koan), ingurumenarekiko ja-
rrera positiboak bultzatzea, 
lankidetza eta elkartasuna 
bultzatzea eta berdintasu-
na sustatzea, besteak beste.  
Hori guztia ondo pasatuz eta 
jolasak eta eskuzko jarduera 
eta txangoak eginez.

Familiek oso positibotzat jo 
dute talde profesionalaren 
tratua, baita neska-mutikoek 
lagun berriak egiteko auke-
ra ere. Udalekuetan dagoen 
aniztasunak oso aberasgarri 
egiten ditu. 

Udal Gazteria Zerbitzuak 
uztailean Andra Mari, Romo 
eta San Inazio eskoletan an-
tolatu ziren hiriko udale-
kuen garapenaren gainean 
balorazio positiboa egin du.  
Udal erakunde horrek adie-
razi duenez, jarduera horren 
balorazioa positiboa ere izan 
da bai udalekuetan parte har-
tu duten pertsonen aldetik, 
bai horien familien aldetik, 
baita Eragintzaren aldetik 
ere, ekintza horiek antolatu 
dituen erakundea. Irabazi-
asmorik gabeko esku-hartze 
sozialeko elkartea da Eragin-
tza, esperientzia handikoa, 
eta proiektu ugari garatzen 
ditu animazio soziokultura-
laren eta hezkuntza-aisial-
diaren esparruan gauzatzen 
dituen esku-hartze progra-
men esparruan.

Datuak 
Aurten udal Gazteriaren 
Zerbitzuak antolatutako hi-
ri-udalekuetan 5 eta 12 urte 
bitarteko 117 haurrek hartu 
dute parte: 60 neskak izan 
dira eta 57 mutilak. Kolonia 
inklusiboak dira, eta baldin-
tza bakarra adinarena eta Ge-


