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/ Nabarmentzekoak
> Kataluniako bi talde eta Los Chimberos, Habanera Jaialdian 

(3. or.)

> Gerra Zibilean Getxoko bonbardaketaren 85. urteurrenerako 
erakusketa eta beste jarduera batzuk (4. or.)

> Plaza libreak daude kirol ikastaroen denboraldi berrirako  
(5. or.)

KaleFest. Hainbat jarduera (dantza, 
musika, ...) asteburuetan, Getxoko zenbait 
agertokitan.

Bakarka Musika-zikloa. Hilak 16 (ostirala), 
19:30ean, Romo Kultur Etxean, Rada Ruedaren 
emanaldia. Sarrera: 5€. 

* Musika, artea eta kirola AEAren 
aurkako I. jaialdi solidarioan   

(3. or.)

Sarrikobasoko alokairu orokorreko 68 BOE eraikitzeko lanak 
hasiko dira

Sarrikobasoko alokairu orokorre-
ko Babes Ofizialeko 68 Etxebizitzak 
eraikitzeko obrak hilabete honen 
erdialdean hasiko dira, Getxoko 
Udalak eta Eusko Jaurlaritzak uda-
lerrian babes publikoko etxebizitzak 
sustatzeko egindako akordioaren 
ondorioz. Maidagan eta Puerto de 
Orduña kaleen eta inguru horretako 
zabu estalien gunearen artean da-
goen orubean eraikiko dira, Visesa 
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plan-
gintza, Etxebizitza eta Garraio Saile-
ko sozietate publikoak sustatuta.
Aurreikuspenen arabera, eraikun-
tza-obra 2024ko udaren bukaeran 
amaituko da, eta etxebizitzak Alo-
kabide sozietate publikoari eman-
go zaizkio, kudea ditzan, 2025eko 
lehen hiruhilekoan. Eraikuntzaren 
kostua 7 milioi euro ingurukoa da 
(BEZik gabe).

Blokea, L formakoa eta 6 solairukoa 
izango da, eta honako etxebizitza 
hauek osatuko dute: logela bateko 6 
etxebizitza, 2 logelako 51 etxebizitza 

Ana Alcaidek, herri musiken iker-
kuntzan erreferentea denak, dato-
rren asteazkenean, hilak 14, irekiko 
ditu Muxikebarrin 40garren Getxo 
Folk jaialdiaren emanaldi nagusiak. 
Hurrengo egunean, Tanxugueiras 
igoko da agertokira, Galiziako sus-
traiko soinuak trap edo musika elek-
tronikoa bezalako egungo erritmo 
eta joerekin uztartuz berrikuntza 
eta abangoardia irudikatzen dituen 
hirukotea. Ondoren, ostiralean, hi-
lak 16, Enredadas proiektua, Uxía, 
Martirio, Carmen Paris eta Ugia 
Pedreiraren eskutik; larunbatean, 
hilak 17, Mª Arnal i Marcel Bagés-
en duo katalana, eta igandean, hilak 
18, Neomak, sorginkeriaz, panderoz 

(horietako 3 mugikortasun urriko 
pertsonentzat egokituak), eta 3 lo-
gelako 11 etxebizitza, baita 68 garaje 
eta trasteleku ere, bana etxebizitza 
bakoitzeko. Etxebizitzen azalera era-
bilgarria 50 eta 90 m2 artekoa da, eta 
4 m2-tik gorako azalera erabilgarria 
izango duen terraza bat ere izango 
dute.

Era berean, proposatutako eraikun-
tzak ingurumena errespetatzen 
duen eraikuntza baten parametroei 
jarraitzen die, eta arreta berezia jar-
tzen du funtsezko hiru alderditan: 
energia aurreztea (A kalifikazio 
energetikoa lortuko du, eraikun-
tza berdeagoei dagokiena, urteko 
energia-kontsumoa 50Kw/m2 baino 

txikiagoa dutenak), energia berrizta-
garriak erabiltzea eta ahalik eta kar-
bono-aztarna txikiena uzten duten 
materialekin eraikitzea.

Udalak, eraikuntza-obrekin batera, 
eraikin horren eta metroko trenbi-
deen artean geratuko den parke be-
rria urbanizatuko du.

Toledoko Ana Alcaidek irekiko du Getxo Folk jaialdia eta 
Tanxugueiras talde ezagunak bigarren egunean joko du

eta dantzaz betetako doinuak dituz-
ten emakumezko ahotsak. Kontzer-
tu guztiak 20:00etan izango dira.
Gainera, aire zabaleko eskaintza be-
rreskuratuko da eta Portu Zaharrean 
egunero kontzertuak izango dira, 
doan, 15etik 18ra, 18:00etan, gaueko 
bi emanaldiez gain, 23:00etan, os-
tiralean, hilak 16, eta larunbatean, 
hilak 17, Gozategi eta Buhos taldeen 
eskutik, hurrenez hurren.  Ez da fal-
tako goizeko ikuskizunik, 12:00etan, 
17 eta 18an, agertoki berean, ezta 
ikasleentzako kontzertu didaktiko-
rik ere. Eta herriko trikitixa, txistu 
eta alboka taldeek hiri ingurua alai-
tuko dute jaialdian zehar.
Egitaraua: https://labur.eus/NXGE9

https://labur.eus/NXGE9


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

Areetako Geltokia plaza birmoldatzeko 
eta Kale Nagusia erdi-oinezko bihurtzeko 

lanak hasiko dira
Areetako Geltokia plaza bir-
moldatzeko eta Kale Nagusia, 
Santa Ana etorbidearen eta 
aipatutako plazaren arteko 
zatia, erdi-oinezko bilakatze-
ko lanak aste honetan hasiko 
dira. Hasiera batean, 1. Fasea-
ri dagozkion lanak Kale Na-
gusiko eta Santa Ana kaleko 
bidegurutzean hasiko dira, 
eta hornidura- eta saneamen-
du-sareei eragingo die. 
Lan horiek egin arren, ibilgai-
luen zirkulazioak bere horre-
tan jarraituko du, baina desbi-
deratzeen eragina jasango du, 
lanak gauzatzearen arabera.
Bi obren aurrekontua, 19 as-
teko egikaritze-epea dute-
nak, 2.274.800 €-koa da, eta 
1.927.404 €-ko finantzaketa 

Udalak Venancion dagoen 
udal lursail bat salgai ipiniko 
du, etxebizitza librea eta mer-
kataritza-lokalak eraikitzeko 
dena. Zehazki, Hiri Lurzoru 
gisa sailkatutako eta Plan Oro-
korrak Bizitegi Mistotzat jota-
ko 37.1 Egikaritze-Unitatearen 
“G” partzela da, etxebizitza 
libreko eta merkataritzako 
(etxabeak) erabileretara bide-
ratua. Lursailak 1.250,80 m2-
ko azalera du (1.700 m2 Etxe-
bizitza Librea eraikitzeko eta 
350 m2 Lokal Komertzialak 
egiteko). 
Gobernu Batzordeak onetsi 
ditu dagoeneko lehiaketa –
prozedura irekiaren bidez- 
arautuko duten baldintza tek-
nikoen  eta administratiboen 
pleguak, ondoren salmenta-
eragiketa gauzatzeko. Lur-

Emakumeen Jabekuntzarako Eskolak gai eta iraupen des-
berdineko 17 tailer (bi euskaraz) eta herritarrentzako bi 
mintegi eskainiko ditu 2022/2023ko ikasturtean. 
Ohi bezala, aurtengo ikastaroen helburua da emakumeen 
ahalduntzea bultzatzea, politikan eta gizartean beraien 
parte hartzea sustatzea ahalbidetzeko, elkartzeko tokia es-
kaintzeaz gain.
Izena emateko epea irailaren 12tik 27ra egongo da zabalik 
eta Udalak gomendatzen du formularioa online bidez 
(https://www.getxo.eus/eu/igualdad) egitea eta aukera ez 
egotekotan, Berdintasun Zerbitzura jotzea (astelehenetik 
ostiralera, 08:00etatik 15:00etara, k/Urgull), telefonoz Call 
Centerera deitzea (010 Getxotik/944660000) edo HABetan 
egitea, aurretiko hitzorduarekin (946620099).

Irailaren 12tik 26ra zaba-
lik egongo da, HABetan 
eta aurretiko hitzorduare-
kin, mendekotasun egoeran 
daudenen zaintzaileentzat 
Udalak antolatutako taile-
rretarako izenematea. Mu-
siko-terapiarekin batera, 
taldeko laguntza psikologi-
koa, erlaxazioa, interbentzio 
duala eta estimulazio kogni-
tibokoa ere izango dira. In-
formazioa: www.getxo.eus 
eta 683193092.

dute pandemiaren ondorio 
ekonomiko eta sozialei aurre 
egiteko sortutako NextGene-
rationEu Europako fondoeta-
tik: 1.310.133 €, emisio baxuko 
eta deskarbonizazioko ere-
mu bat ezartzeko, hiri-birika 
berde baten bidez, Geltokia 
plazan, eta 617.271 €-ko Kale 
Nagusian erdi-oinezkoentzat 
bihurtzeko eta emisio baxuko 
eta ingurumen-kalitatea ho-

sailaren lizitazioaren prezioa 
2.538.420,77 € da (zergak kan-
po), eta horregatik, aurkezten 
diren eskaintzek aipatutako 
kopuru bera edo hori baino 
handiagoa izan beharko dute. 
Lizitazioan lortutako zenba-
tekoa Udalaren Lurzoru On-
darera bideratuko da, etorki-
zuneko inbertsio publikoak 
finantzatzeko, bereziki etxebi-
zitza babestuaren arloan.
Eskaintzak bitarteko elektro-

betzeko eremu bat sortzeko, 
1. Faseari dagokionez (Santa 
Ana etorbidearen eta Gelto-
kia plazaren arteko zatian). 
Bestalde, lanon helburua da 
hiri mugikortasun jasanga-
rria erraztea, autoak hiriaren 
erdigunetik ateratzea (Euro-
pako Batasunak ildo horre-
tan ezarritako zuzentarauei 
jarraituz) eta pertsonentza-
ko kalea irabaztea.

nikoak soilik  erabiliz aurkez-
tuko dira, KONTRATAZIO 
PUBLIKOA EUSKADIN  LIZI-
TAZIO ELEKTRONIKORA-
KO SISTEMA PLATAFORMA 
izeneko aplikazioaren bitartez. 
Horretarako epea, irailean lizi-
tazioaren iragarkian eta Ge-
txoko Udaleko kontratatzai-
learen profilean adierazitakoa 
izango da.
Informazio gehiago: ondarea@
getxo.eus

Udalaren lursail bat salduko da lehiaketa 
bidez Venancion

Izenematea Jabekuntza 
Eskolarako

Tailerrak 
zaintzaileentzat

Etxebizitza librea eta merkataritza-lokala eraikitzeko da

IRAILAK 9 OSTIRALA
Habanera eta itsas abesti jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Barca de 
Mitjana” (Bartzelona). 3€ (abona-
mendua 7€).
Arrigunagako barikuak. 21:00etan, 
Muxikebarrin, Miguel Salvador Pro-
ject taldearen emanaldia. Sarrera: 8€.
KaleFest. Dantza. “Dye dye” Ertza-
rekin (adin guztientzat). 19:00etan 
Algortako Kasino plazan. Dohainik.  
Musika. “Guda dantza”. 21:00etan, 
Muxikebarrin. Sarrera: 5€. 
The ELA Fest. Portu Zaharrean. 
18:00etan kontzertuak “ELA Sound 
Track”. Informazioa:  www.dalecan-
dela.org 

IRAILAK 10 LARUNBATA
Habanera eta itsas abesti jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Son de 
L´Havana” (Bartzelona). Sarrera: 3€ 
(abonamendua 7€).
KaleFest. BERTAN BEHERA lotu da 
"Rotonda circus" antzerkia. Beste 
antzezlan bat programatu ahalko ba-
litz, Kultur Etxeak bere sare sozialetan 
iragarriko du.
Cuentacuentos. Storytime. 
11:00etan, Algortako Kultur Etxean “A 
world of magic” (ingelesez) Kids&Us 
Getxo-Algortaren eskutik. 2-8 urteko 
umeentzat. Dohainik. Aldez aurretik 
izena eman behar da: getxo@kidsan-
dus.es edo algorta@kidsandus.es
Antzeztutako bisita gidatua. “Portu 
Zaharra bere sustraietatik”. Irteera: 
11:30ean. Prezioa: 6€. Informazioa 
eta erreserbak: Turismo Bulegoa, 
tel.: 94 491 08 00 edo infoturismo@
getxo.eus
The ELA Fest. Portu Zaharrean. 
10:00etan yoga kolektiboa;  
11:00etan rokodromoa, biciELAk 
eta ARTogehter jarduera artistikoak; 
12:00etan, kontzertuak. 15:00etan, 
igeriketa zeharkaldia eta 18:00etan, 
kontzertuak. Informazioa: www.da-
lecandela.org 

IRAILAK 11 IGANDEA
Habanera eta itsas abesti jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Los Chim-
beros” (Bilbo). 3€ (abonamendua 7€).
Antzeztutako bisita gidatua. “Hi-
lerri bat itsasoari begira”. Irteera 
11:30ean. Prezioa: 2€. Informazioa 
eta erreserbak: Turismo Bulegoa, 
tel.: 94 491 08 00 edo infoturismo@
getxo.eus

IRAILAK 12 ASTELEHENA
Hitzaldia. 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Ucrania, la tormenta per-
fecta”. Hizlariak: Gonzalo Fernández 
Ortiz de Zárate (ekonomialaria eta 
ikertzailea) eta Hibai Arbide Aza (abo-
katua eta kazetaria). Online: https://
labur.eus/2022sinope9. Antolatzailea: 
Sínope Kultur Elkartea.

IRAILAK 13 ASTEARTEA
Odola ematea. 16:30-21:00, Areeta-
ko Bizkaia Zubia plazan.

IRAILAK 14 ASTEAZKENA
Folk jaialdia. Kalejira. Igandera arte, 
egunero, bertoko trikitixa, alboka eta 
txistu banden emanaldiak udalerriko 
kaleetan. Kontzertua. 20:00etan, 
Muxikebarrin, Ana Alcaideren ema-
naldia. 10€. 

IRAILAK 15 OSTEGUNA
Folk jaialdia. Kontzertu didaktikoa. 
11:00etan, Muxikebarrin, “Nor da 
Maurizia?” (ikastetxeentzat). Kon-
tzertua. 18:00etan, Portu Zaharrean, 
“El pony pisador”. Sarrera dohainik. 

Kontzertua. 20:00etan, Muxikeba-
rrin, Tanxugueiras. 24€. 
Ipuin kontaketa. 18:0etan, Algorta-
ko Kultur Etxean (Villamonte), “Ipui-
naren ordua” (euskaraz). 4-8 urte bi-
tarteko umeentzat. Sarrera dohainik.
Getxoko bonbardaketaren 85. 
urteurrena. Erakusketa. Punta Be-
goña Galerietan, argazkiak, kartelak 
eta gerra materialaren erakusketa. 
11:30-14:00 eta 18:00-20:00. Doan. 
Urriaren 2ra arte. 

IRAILAK 16 OSTIRALA
Folk jaialdia. Kontzertu didakti-
koa. 11:00etan, Muxikebarrin, “Nor 
da Maurizia?” (ikastetxeentzat). 
Kontzertua. 18:00etan, Portu Zaha-
rrean, “Mielotxin Folk Taldea”. Doan. 
Kontzertua. 20:00etan, Muxikeba-
rrin, “Coplas y alalás” ((Uxia, Marti-
rio, Carmen París eta Ugia Pedreira). 
18€. Kontzertua. 23:00etan, Portu 
Zaharrean, “Gozategi”. Doan.
Bakarka Musika-zikloa. 19:30ean, 
Romo Kultur Etxean, Rada Ruedaren 
emanaldia. 5€. 
KaleFest. Zinema. “Nora” (16 urte-
tik aurrera). 22:00etan Evaristo Txu-
rruka moilan. Dohainik. 
Literatura sarien banaketa. 
19:00etan, Muxikebarrin, Ramiro Pi-
nilla 5. Eleberri laburren lehiaketa eta 
Txiki Baskardo 5. Kontakizunen haur 
lehiaketa. Sarrera gonbidapenarekin. 
Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean 
jaso ahal izango dira. 

IRAILAK 17 LARUNBATA
Folk jaialdia. Kontzertua. 
12:00etan, Portu Zaharrean, “La 
chica charcos”, “Cuando los peces 
vuelan” ikuskizunarekin (familien-
tzat). Doan. Kontzertua. 18:00etan, 
Portu Zaharrean, “Eva Tejedor y les 
pandereteres”. Doan. Kontzertua. 
20:00etan, Muxikebarrin, Maria Ar-
nal i Marcel Bagés. 24€. Kontzer-
tua. 23:00etan, Portu Zaharrean, 
“Buhos”. Doan.
KaleFest. “Dragoiaren gidaria” (adin 
guztiak). 20:00etan Evaristo Txurru-
ka moilan. Dohainik. 
Literatuta ibilbidea. Ramiro Pinilla 
y su obra. Irteera 11:00etan San Ni-
kolas plazatik. Gidaria: Gustavo Idu-
riaga (gazteleraz). Dohainik. Aurreti-
ko erreserba: www.getxo.eus/pinilla 
Antzeztutako bisita gidatua. “Portu 
Zaharra bere sustraietatik”. Irteera: 
11:30ean. Prezioa: 6€. Informazioa 
eta erreserbak: Turismo Bulegoa, 
tel.: 94 491 08 00 edo infoturismo@
getxo.eus 
Getxoko bonbardaketaren 85. ur-
teurrena. Bisita gidatua. Punta Be-
goñako Galerietan, 18:30ean (gaz-
teleraz). Sarrera dohainik. Erreserba 
hemen: https://labur.eus/L4kZu 
Dultzainero Eguna. 12:00etan tal-
deen kalejira Algorta eta Andra Mari 
kaleetatik. 13:30ean taldeen bilkura 
Telletxen eta kalejira Malakateraino. 
https://itxas-argia.com/eu/ 
Bizikleta ibilbidea. Plentzia-Bu-
troe familiarekin, euskaraz mintza-
tzen, SENDI proiektuaren barruan. 
10:00etan Plentziako metro gel-
tokian. 3€ asegurua ordaintzeko. 
Izenematea: 622433085 / sendi@
egizu.eus

IRAILAK 18 IGANDEA
Folk jaialdia. Kontzertua. 12:00etan, 
Portu Zaharrean, “Paüra” (familien-
tzat). Doan. Kontzertua. 18:00etan, 
Portu Zaharrean, “Cadipsonians”. 
Doan. Kontzertua. 20:00etan, Muxi-
kebarrin, Neomak. 8€. 
Literatuta ibilbidea. Ramiro Pinilla 
y su obra. Irteera 11:00etan San Ni-
kolas plazatik. Gidaria: Gustavo Idu-
riaga (gazteleraz). Dohainik. Aurreti-
ko erreserba: www.getxo.eus/pinilla
Getxoko bonbardaketaren 85. ur-
teurrena. Bisita gidatua. Punta Be-
goñako Galerietan, 17:30ean (eus-
karaz). Sarrera dohainik. Erreserba 
hemen: https://labur.eus/L4kZu
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Algortako Portu Zaharrean AEA-
ren aurkako I. Jaialdi solidarioa 
egingo da asteburu honetan, os-
tirala 9 eta larunbata 10, Dale-
candELA elkarteak antolatuta, 
ikerketarako eta Alboko Esklerosi 
Amiotrofikoa duten gaixoei la-
guntzeko dirua biltzeko.

Ostiral arratsaldean eta larun-
batean igoko dira oholtzara The 
Soundtrack AEAren soinu banda dis-
koa grabatu zuten 20 musika tal-
deak. Arituko dira: Smile, McEn-
roe, El Inquilino Comunista, The 
Fakeband, Still River, Nebraska, 
Los Retros, Santi Guzmán, Last 
Fair Deal, The MarshALS, The Hor-
nies, Ontario, Javi Real de Asua, 
Lagarto Errante, Bringas, Peter & 
Velas, Keep Calm, Tresonrock, Ga-
lerna eta Caballo Regalado. 

Beste ekitaldi batzuk 
Bestalde, arteak leku garrantzi-
tsua izango du jaialdi honetan. 
Horrela, Artogether egingo da, 
eta parte-hartzaile guztiei gon-
bita egingo zaie begiekin soilik 
margotzeko, AEAk eragindako 
pertsonen errealitatea ulertzeko. 
Erronka, kolektiboa izateaz gain, 
azpimarratzekoa da trazuak iri-
saren mugimenduarekin egingo 
direla, eye-tracking teknologiaren 
bidez. Teknologia horrek komu-
nikazioa eta interakzioa errazten 
ditu hizketa eta mugikortasuna 

Muxikebarriko Arrigunaga are-
toan kontzertua eskainiko du os-
tiral honetan, hilak 9, Miguel Sal-
vador gitarra-jotzaile bilbotarrak. 
Bere laugarren lana aurkeztuko 
du, Diez años después, batez ere 
mendiekin eta inguruarekin duen 
harremanari buruzkoa. 
Oraingoan, antzerkirako, dantza-
rako eta zinemarako konposatu-
tako abestiak entzun ahal izango 
dira, Jonathan Hurtado (pianoa), 
Marcelo Escrich (kontrabaxua) eta 

Barca de Mitjana eta Son de L ‘Ha-
vana Peix Fregit talde katalanak 
eta Los Chimberos talde bilbotar 
ezaguna izango dira protagonista, 
asteburu honetan, Muxikebarrin, 
19:30ean egingo den Habanera eta 
Itsas Abestien Jaialdian.
Barca de Mitjana laukote betera-
noak irekiko du lehiaketa ostiral 
honetan, hilak 9; Palafrugellen 
(Girona) sortutako ahots, gitarra 
eta akordeoi talde klasikoa da, 15 
lan diskografiko baino gehiagore-

Musika, artea eta kirola AEAren aurkako I. jaialdi solidarioan
Ekitaldiak Algortako Portu Zaharrean izango dira

galdu duten pertsonen inguru-
nearekin. 
Bertaratzen direnek ere esperien-
tzia honetaz gozatu ahal izango 
dute begiekin kafe bat eskatuz eta 
AEAren ikerketan lagundu ahal 
izango dute kafe bakoitzaren di-
ru-bilketarekin. Artelan txikiago 
gisa, beste espazio batean diseina-
tu ahal izango dira beren txapak, 
mezu eta marrazkiekin.

Era berean, kirola ere funtsez-
koa da DalecandELA elkarteak 
gaixotasun horren aurka duen 
borrokan eta, zalantzarik gabe, 
asteburu horretan izango dira ro-
kodromoa, yogako goizeko saioa 
edo Abrako uretan igerian egin-
dako zeharkaldia.  Azken hori 
BBK-k bultzatu du Getxo Kirolak 
eta Ur Irekiak elkarteekin elkar-
lanean, eta Ereagako eta Portu 
Zaharreko uretan igerian 4,5 km 
egiteko erronka ezarriko du. Da-
lecandELA webgunearen bidez 
izena emateko erronka da. 
Gainera, elkarteak erresistentzia 
handiko lau bizikleta estatiko ja-
rriko ditu jaialdiaren esparruan, 
AEAk mugikortasunerako duen 
zailtasunaz sentsibilizatzeko eta 
erronka bat: guztion artean 2.500 
km-ra iristea, hau da, BBK-k 5.000 
€-ko dohaintza egitea AEAren 
aurka borrokatzeko. Horiek guz-
tiak izango dira nagusi larunba-
tean. Informazio gehiago: https://
labur.eus/AA5oy

Miguel Salvador gitarra-jotzaileak “Diez 
años después” aurkeztuko du, Muxikebarrin

Kataluniako bi talde eta Los Chimberos, 
Habanera Jaialdian

Gorka Iraundegirekin (bateria) ba-
tera, zeinek bere alderik ausartena 
eta biziena erakusten duen.
Diez años después da, Miguel Sal-
vadorren beraren hitzetan, analisi 
moduko bat, proiektu dekano ba-
ten balorazioa, musika nola eta no-
rekin egin nahi duzun aukeratzera 
eramaten zaituena.
Jazz zuzenekoa izango da eta 
21:00etatik aurrera izango da 
ikusgai. Sarreraren prezioa 8 eu-
rokoa da.

kin. Larunbatean, hilaren 10ean, 
Son de L ‘Havana izeneko lauko-
tearen txanda izango da. Gene-
roaren klasikoak interpretatzen 
dituen laukotea da, eta baita rum-
ba, egile katalanaren musika, ma-
rinel balsak, Cubako doinuak… 
Azkenik, Los Chimberos talde 
enblematikoak beren bilbainada, 
itsas kanta eta herri musikaren 
errepertorio oparoa erakutsiko 
du. Sarrerak 3€ (kontzertuko) edo 
7€ (abonamendua).

https://labur.eus/AA5oy
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“Azkorri” dantza eta sorkuntza 
ikuskizunaren estreinaldia

Gerra Zibilean Getxon izandako 
bonbardaketen 85. urteurrena dela 
eta, Puta Begoña Galerietako areto 
nagusian erakusketa bat egongo 
da irailaren 15etik urriaren 2ra. 
Bertan, garrantzi historiko han-
diko irudi, material eta audio-do-
kumentu ugari egongo dira, gure 
herrian izandako bonbardaketen 
izugarrikeria eta ondorioak ja-
sotzen dituztenak. Erakusketak 
1936ko urriaren 21etik 1937ko 
ekainaren 13ra bitartean indar 
matxinatuen eta haien aliatuen 
aldetik udalerriak jasan zituen 14 
bonbardaketen errepaso bisuala 
egingo du. 

Dokumentazio grafikoa (argaz-
kiak, kartelak, mapak eta gerra-
paskinak, besteak beste), audioa 
eta gerrako materiala Getxoko Li-
burutegietatik, Liburutegi Digital 
Hispanikotik, Euskadiko Artxibo 
Historikotik, Sabino Arana Fun-
daziotik eta Berangoko Burdin 
Hesiaren Oroimenaren Museotik 
datoz, baita bilduma partikularre-
tatik ere.

Erakusketa egunero bisitatu ahal 
izango da, 11:30etik 14:00etara eta 
18:00etatik 20:00etara, bi egune-
tan ezik: irailaren 22an (osteguna), 
21:00ak arte izango baita eta urria-
ren 2an (igandea), 14:00ak arte.

Mahai-inguru, dantza eta bisita 
gidatuak
Horrekin batera, ostegunean, hi-
lak 22, 18:30ean, mahai-inguru bat 
egingo da, Gerra Zibilean Getxon 
gertatutakoa zabaltzeko eta herri-
tarrek memoria historikoari eus-
ten parte har dezaten sustatzeko, 
balio demokratikoak sendotze al-
dera. Mahai-inguruan parte har-
tuko dutenak hauek izango dira: 
Aitor Miñambres, Burdin Hesia-

ren Oroimenaren Museoko zu-
zendaria; Karla Llanos, ikertzailea 
eta Memorias de Getxo blogaren 
egilea; eta María Peraita, Punta 
Begoña Fundazioko zuzendaria. 
Roberto Palacios Gogora-Memo-
riaren, Bizikidetzaren eta Giza Es-

Getxoko SSASK dantza garaikide-
ko konpainiak Azkorri, bere proiek-
tu berria, estreinatuko du datorren 
larunbatean, hilak 17, 18:00etan, 
piezari izena ematen dion hondar-
tzan. Konpainiaren sorkuntzaren 
arloko bigarren lana da, arlo horre-
tan prestakuntza luzea jaso ondo-
ren.

Hiru dantzarik eta biolin-jotzaile 
batek interpretatutako obra, Uda-
lak aurtengo kultur sorkuntzarako 
deialdian aukeratutako proiektue-
tako bat izan da. Konpainiaren be-
raren arabera, “lanak gorputzaren eta 
paisaiaren arteko harreman sentsoriala 

eta espaziala aztertzen ditu, haren his-
toria eta oroimena arakatuz, eta bidaia 
bat eratzen du, non gorputzak paisaia-
ren kolore eta ehundurekin nahastuko 
diren, bere ibilbidean aztarna iragan-
korra izanik, eta beste gorputzak, hur-
biltzen direnak, lekuko eta aztarna izan 
daitezkeen”. Ikuskizunaren sarrera 
doakoa izango da.

Defentsaren irudia, Espainiako Liburutegi 
Nazionaleko funtsetatik hartua.

Mesedetako Andre Mariaren eliza. Javier Murok Getxoko Liburutegien tokiko bildumarako utzitako irudia.

Gerra Zibilean Getxoko bonbardaketaren 85. urteurrenerako 
erakusketa eta beste jarduera batzuk

Punta Begoña Galerietan izango dira, irailaren 15etik urriaren 2ra

kubideen Institutuko teknikaria 
izango da moderatzailea.
Mahai-inguruaren ondoren, 
19:30ean, dantza motel, nekatu, 
larri... batek, Itxartu Dantza Tal-
dearen eskutik, Gerra Zibilean eta 
Gerraostean nekeak jasan zituzten 
emakumeek sufritutako atsekabea 
sinbolizatuko du.

Erakusketa banaka edo bisita gida-
tuetan parte hartuz bisitatu ahal 
izango da irailaren 17an (gaztela-
niaz, 18:30-19:30h.), 18an (euska-
raz, 17:30-18:30), 24an (gaztelaniaz, 
12:00-13:00) eta 25ean (euskaraz, 
18:30-19:30). Bisitaldiak doakoak 
izango dira eta bisitaldi bakoitzeko 
22 lagunentzako tokia egongo da.
Erreserbak webgune honetan 
egin behar dira: https://labur.eus/
L4kZu

Bizkaia Zubiak aire zabaleko erakusketa bat hartzen du klima-aldaketari 
buruz, planetako eremu jakin batzuetako klimaren bilakaera eta paisaien 
eta bizitzaren hauskortasuna aztertzen dituzten argazki txundigarriak; eta 
aldaketa horien eragina geldiarazteko hartzen ari diren neurrietako batzuk 
ere jasotzen ditu erakusketa honek. AXA Fundazioaren eskutik, urriaren 
16ra arte egongo da ikusgai.

Klima-aldaketari buruzko erakusketa

https://labur.eus/L4kZu
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Plaza libreak daude kirol 
ikastaroen denboraldi berrirako

Portuzarra F.K., futbol talde 
berria

Arenasen hasiera ona, eta 
Getxo prest hasteko

Castro Kopa 
itzuli da

Bizkerre Kopan

Izenak emateko dagoen egutegi 
ofiziala amaitu ondoren, Getxo 
Kirolak udal erakundeak zabalik 
mantentzen du oraindik plaza li-
break dituzten kirol ikastaroetan 
izena emateko aukera, denboraldi 
berriari begira. Izan ere, urrian 
hasiko da denboraldi berria. 5.500 
plaza daude ikastaroetan eta ia % 
70 erreserbatu diren arren, orain-
dik posible da adin-tarte guztiei 
zuzendutako 45 modalitateetako 
batean izena ematea: haurrei, hel-
duei eta adinekoei zuzendutako 
kirol modalitateak.
Udalerriko kirol-klubekin elkar-
lanean antolatzen diren haurren-
tzako jardueren kasuan, dantza 
modernoan, arte martzialetan, te-
nisean eta igeriketan plazak dau-
de oraindik, bai Fadurako kirolde-
gian, bai Gobelakoan.
Helduei zuzendutako eskaintzari 
dagokionez, ziklo indoor, yoga, 
pilates, zoru pelbiko, global fit-
ness, padel eta tenis ikastaroetan 
izena emateko aukera dago, kasu 
honetan ere bi kiroldegietan.
Eta adinekoentzako programa-
zioari dagokionez, Faduran eta 
Gobelan oraindik ere lekua dago 
Romoko Kultur Etxean antolatzen 
diren gimnasia eta yoga ikas-
taroetan, bela, walking futbola, 
gimnasia kalean, padelean, teni-
sean eta uretako jardueretan.
Ikastaroen programa osoa Getxo 

Udalerriko oinarrizko futbolak 
klub berri bat du, Portuzarra F.K., 
hasiera batean Bizkaiko Federa-
zioko Kadete Mailako 2. mailan 
lehiatuko dena. Talde hori CD Ge-
txoren harrobian sartuko da, eta 
Bizkerreko zuzendaritza berriak 
emakumezkoen futbolean baka-
rrik aritzeko hartutako erabakia-

Kirolak-en web orrialdean kon-
tsulta daiteke, edo informazio 
guztia biltzen duen liburuxka Fa-
durako eta Gobelako kiroldegie-
tako arreta-bulegoetan jaso ahal 
da. Era berean, izen-emateak au-
rrez aurre egin daitezke aipatuta-
ko bulegoetan eta www.getxoki-
rolak.eus webgunean.

ren ondorioz sortu da. Apustu 
horren helburua kluba Bizkaiko, 
Euskadiko eta Estatuko emaku-
mezkoen futbolaren erreferente 
bihurtzea da, eta, aldi berean, 
kirol, antolaketa eta ekonomia 
mailan erakundearen hazkundea 
bultzatzea. Aldaketa hori, baka-
rrik emakumezkoen futbolarekin 
aritzeko erabakia, pixkanaka be-
teko da Getxo Futbola Eskolare-
kin bat eginez.
Portuzarrako taldea, beraz, Bizke-
rreko kide izateari utzi dion gizo-
nezkoen kadetetik datozen jokala-
riez eta Getxo Futbolako haurrez 
elikatzen da, eta bete-betean inte-
gratzen da udalerriko oinarrizko 
futbolaren egituran.

Kadete mailako taldeak ekin dio 
dagoeneko denboraldi-aurreari, 
eta guztira, lau norgehiagoka jo-
katuko ditu. Bere liga urriaren 
1-2ko asteburuan hasiko da.

Bizkerre Futbol Taldeak ezagu-
tzen du dagoeneko bere aurka-
riaren izena Erreginaren Kopako 
lehen kanporaketan: Murtziako 
Alhama Futbol Taldea izango da, 
iaz txapelketa honetan nahiko 
urrun iritsi zen Iberdrola Ligako 
Lehen Mailako taldea. Koparen 
lehenengo kanporaketa  hilaren 
13, 14 eta 15ean jokatuko da eta 
partida bakarrera jokatuko da Bo-
lueko zelaian (edizio hau ixtera-
koan eguna eta ordua zehazteke 
zeuden). Bizkerreko neskek, Biga-
rren Maila nazionalean daudenek, 
beraz, aurkari gogor eta indartsua 
izango dute aurrean.

Bestalde, talde getxotarrak San 
Inazio klubaren aurka galdu zuen 
Euskal Herria Kopako B mailako 
finalean penaltietan (7-6) iragan 
igandean, hilak 3. Bizkerre B, al-
diz, egun berean, Boluen Euskal 
Ligako beste hiru talderekin ba-
tera jokatutako Euskal Liga Cup 
Torneoko txapeldun izan zen.

Udako azken txanpan itzuliko da 
Copa Castro by Centro Porsche Bilbao 
izeneko bela lehiaketa, Getxo eta 
Castro herriak lotzen dituen estro-
pada. Asteburu honetan, hilaren 
10ean (larunbata) eta 11n (igandea) 
egingo da, eta 115 urte beteko ditu. 
30 belaontzi inguruk parte hartu-
ko dute, eta bi proba egingo dituz-
te Kantauri itsasoko bela lehiaketa 
klasikoetako bat den honetan. Biz-
kaiko eta Kantabriako ontzidieta-
ko itsasontzi onenak Gurtzero eta 
J80 klaseetan banatzen den estro-
padaren irteeran egongo dira.

Ia 11 orduko zeharkaldi luze eta gogorraren ondoren, Ur Irekiak Galea Talde-
ko Getxoko igerilariak, Eduardo Porsetek, 59 urtekoa, Mantxako Kanala igeri 
egiten zeharkatzea lortu zuen abuztuaren 25ean. Egun horretan, Doverreko 
(Ingalaterra) itsaslabarretatik irten eta Frantziako kostaldera iritsi zen, 43 
kilometroraino luzatu zen zeharkaldi zail bat egin ondoren, kontrako korron-
teen ondorioz (baldintza normaletan, zuzeneko ibilbidea 35 kilometrokoa 
da). Gainera, neoprenorik gabe egin zuen, soilik ontzi baten laguntzarekin 
eta bere taldearen animoekin. Beste abentura bat, igerilari beterano eta so-
lidario honen ibilbide zabalari gehitzeko.

Eduardo Porsetek Mantxako kanala zeharkatu du 
igerian

tzordeak zaleak Gobelara gehiago 
hurbiltzea nahi du. Hori dela eta, 
Gazte Abonua 28 urtera arte luza-
tzea bezalako neurri bat hartu du.
Bestalde, CD Getxoko lehen taldea 
2022-2023ko denboraldia prestatzen 
ari da, eta Lurraldeko Ohorezko 
Mailan jokatuko du berriro, multzo 
bakarrean bildutako hogei taldek 
parte hartuko duten txapelketan, 
hain zuzen ere. Liga txapelketa irai-
laren 18ko asteburuan hasiko da 
Getxoko taldearentzat, eta Zalla A 
taldea hartuko du Fadurako zelaian.

Arenas Clubek ondo hasi du bere 
ibilbidea Bigarren RFEFko II. 
multzoko liga txapelketan, 1 eta 
2 gailendu baitzaio etxetik kan-
po Zaragozako CD Brea taldeari, 
liga txapelketaren estreinaldian. 
Historikoak hamabost bat aurpegi, 
jokalari, berri ditu denboraldi ho-
netan, iazko lehen plantillarekin 
alderatuta. Arenas taldearen lehen 
hiru puntuak izan dira, eta igan-
de honetan, hilak 11, Gobelan es-
treinatuko dira Arnedoren aurka. 
Izan ere, klubeko zuzendaritza ba-
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Udal talde politikoen iritzia
GETXO, ILUSIOA ETA KONPROMISOA 

Iritsi da unea eta irailean hasten dugu 
ikasturte berria, beti bezala ilusioz 
eta itxaropenez beteta eta gure lana-
ren ardatz nagusitzat getxoztarrekin 
ditugun konpromisoak eta hitzak be-
tez. Irailean hasiko dugu izatez lege-
gintzaldiaren azken ekitaldia, Amaia 
Aguirreren gidaritzapean Getxoko 
auzo guztietako bizilagunei eman-
dako hitza betetzen ari den pertsona-
talde handi honen ahaleginaren eta 
jardunaren azken ikasturtea.

Duela 3 urte hauteskunde-programa 
batekin aurkeztu ginen, non, beltza 
zuri gainean, Getxoren alde lanean 
jarraitzeko proposamenak, ekin-
tzak, proiektuak eta konpromisoak 
zehazten genituen; orduan hitzartu 
genuen bezala, eta hala egiten ja-
rraitzen dugu, hazi, bizi, lan egin 
eta gozatzeko Getxo nahi genuela 
esan genuen, bai gure adinekoen-
tzat, bai gure arteko getxoztarren 
belaunaldientzat. Oinarrizko hamar 
konpromiso eta proposamen estra-
tegiko dituen programa, dagoeneko 
errealitate diren eta goza ditzakegun 
hainbat ekintzatan islatuta. Horrela 

Nagusien Etxea berehala eraisteko 
zorian dago. Nahitaez hustu ondo-
ren, eta Epaitegiak eraispena kautelaz 
geldiarazi arren, Romoko bizilagu-
nak eta kolektiboak oso arduratuta  
daude: Gobernu Taldeak 2 metroko 
hesia altxatu du perimetroan eta bi 
espaloi blokeatu ditu; horrez gain, 
egunero polizia jarri du bertan, apar-
katzeko eta elkarrekin bizitzeko ara-
zoak sortuz. Erritmo judizialak erres-

petatu beharrean, arrazoirik gabe 
auzotarrak urduritzea eta auzoari 
lekua kentzea erabaki dute. Gobernu 
Taldearen eraisteak eta modus ope-
randiak sumindu egiten gaitu: abuz-
tuaren erdian, goizaldean, aurpegia 
eman gabe eta azalpenik eman gabe, 
duintasunaren eta erresistentziaren 
eredu diren herritarrak egunero mo-
bilizatzen diren bitartean. Eraisketari 
ez! elkarrekinpodemos@getxo.eus

Getxoko PSE-EEn gogotsu ekin diogu 
ikasturte berriari. Aurrera egiten, 
hazten eta  Getxo hobea, berdinta-
sunezkoagoa, kohesionatuagoa eta 
modernoagoa eraikitzen jarraitu 
nahi dugu. Horregatik, agintaldiaren 
azken txanpa honetan, gure helburu 
nagusia Getxoko herritarren alde eta 
herritarrentzat lan egiten jarraitzea 
da, legegintzaldiko planean jasotako 
proiektuak amaitzen jarraitzeaz gain. 
TAO martxan jarri ondoren, Zuga-
zarteko lanak amaitu nahi dira, eta 
aurrera egin Kale Nagusia oinez-
koentzat bihurtzeko eta Xake plaza 
birmoldatzeko proiektuetan. Gainera, 

kudeatzen dugun Gizarte Kohesiotik, 
aurrera egingo dugu Emakumeen 
Etxean, ahalik eta lasterren eraiki-
tzen has dadin; aldi berean, Romoko 
gizarte-zerbitzuak handitzen eta bir-
moldatzen jarraituko dugu, Berdin-
tasunerako V. Plana egin, eta laster 
Urgull Zentroa irekiko da. Gobernu-
taldeko kide eta funtsezko pieza izan 
gara, Getxo egonkorragoa lortzeko 
prozesuan lan eginda, besteak beste 
HAPOren hasierako onespena eta 
urteko Aurrekontua bideratuz,  bi ho-
riek berebiziko garrantzia dutelako 
Getxoko hirigintza-, gizarte-, ekono-
mia- eta ingurumen-garapenerako.

Lotsagarria da EAJk eta PSEk Erromo-
ko Nagusien Etxearekin egin dutena. 
Abuztu erdian auzoko nagusien to-
pagunea desalojatu eta hesitu zuten, 
kale gorrian utziz hamaika bazkide, 
egunero Nagusien Etxera gerturatzen 
zirenak. Ezin izango dute aurreran-
tzean jarduerarik antolatu bertan: 
gimnasia, pintura, euskara-eskolak, 

bingoa... Lotsagarria benetan. Getxo 
lo egiteko herria dela kontuan iza-
nik, altxor hutsa da gurean pertsona 
nagusi aktiboak izatea. Eskaera argia 
egiten diegu EAJ eta PSEri: utzi albo 
batera zuen burugogorkeria eta izan 
enpatia eta sentiberatasun apur bat 
Erromoko pertsona nagusiekin. Ez 
dugu Udal hau merezi.

EZIN DIOZUE HESIRIK JARRI 
HERRIAREN BORONDATEARI

KALE NAGUSIA OINEZKOENTZAKO 
BIHURTZEKO OBRAK HASTEA

ERAISPENAREN AURREAN: 
DUINTASUNA ETA ERRESISTENTZIA

PROIEKTU HANDIAK AGINTALDIKO 
AZKEN EKITALDIRAKO 

BER EAK

Abuztuaren 30ean Kale Nagusia 
neurri baten oinezkoentzako bihur-
tzeko lanak hasi dira eta oraindik ere 
proiektuaren zuzeneko eta benetako 
eragina ezkutatzen jarraitzen duen 
gobernu-taldea dugu, proiektuak 
Areeta erdian 200 aparkaleku desa-
gertzea eragiten duelako. Ezin dugu 
ahaztu Getxoko herritarren kezka 
nagusia aparkalekurik eza dela eta 
arloak herritarren gogobetetasuna-

ri buruzko azken inkestan % 74ko 
emaitza lortu zuela. Hala ere, proiek-
tu honekin aparkalekua suntsitzeaz 
gain, ez da beste aukerarik aurreikus-
ten. PPren ustez, ezer suntsitu aurre-
tik eraiki egin behar da; horregatik, 
lurpeko bi aparkaleku eraikitzeko 
borrokatu genuen, bat Kale Nagusian 
eta bestea Gobelaurren, 200 eta 380 
plazarekin, hurrenez hurren. #des-
piertagetxo

errepasatzen ari gara, konfiantzara 
itzultzea bezala.

Legegintzaldiari geratzen zaion 
urte  honetan, 2023ko udaberria 
arte, Getxoko Euzko Alderdi Jeltza-
leko emakumeok eta gizonok udale-
rriaren eta herritarren aldeko gure 
zerbitzua garatzen jarraituko dugu. 
Buru-belarri lanean jarraituko dugu 
orain dela hiru urte laguntza eskai-
ni zigutenekin hartutako konpro-
misoak gauzatzen jarraitzeko, baita 
Getxoren etorkizun hoberenari be-
gira interes orokorraren eta jasan-
garritasunaren irizpideak betetzen 
dituzten proposamenak eta proiek-
tuak planteatzen dizkigutenekin 
hartutako konpromisoak ere.

127 urte luzeko historia duen katea-
ren katebegiak gara, eta gure dedi-
kazio osoa eskaintzen dugu gure 
aurretik egon zirenei ohore egiteko, 
eta haiek egin zuten bezala, etorki-
zun handi eta oparo baterako oina-
rririk onena uzteko. Hori da EAJ-
PNVren konpromisoa, baita Getxon 
ere. GOAZEN!!!!

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
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Saberlo, lo sabes.
En los euskaltegis de Getxo,  
te ayudamos a mejorarlo.
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¡Ya puedes apuntarte en los euskaltegis de Getxo! 
Matrícula en septiembre.
 
Infórmate sobre los cursos y subvenciones: 
www.getxo.eus/euskara
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B
ete ezazu hizki-zopa, erraza da!

Getxoko euskaltegietan,  
hobetzen lagunduko dizugu.

H
IZ

K
I-Z

O
P

A
Matrikulatu Getxoko euskaltegietan!
Matrikula irailean. 

Ikastaroei eta dirulaguntzei buruzko informazioa:  
www.getxo.eus/euskara

KULTURA SAILA
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Viceconsejer’a de Pol’tica LingŸ’stica

Bikain
Berba
Egin

Euskaraldian
Ahobizi
Belarriprest

Hobetu
Zeure
Euskara

Zorionak
Euskaldun
Berria

Bikain
Berba
Egin

Euskaraldian
Ahobizi
Belarriprest

Hobetu
Zeure
Euskara
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 Ya puedes
matricularte en
los euskaltegis
de Getxo!

!

Euskaltegis de Getxo 

Euskaltegi Municipal
Santa Eugenia plaza (Romo) 
(Romo Kultur Etxea, 4ª planta)
94 464 65 02 
euskaltegi@getxo.eus
www.getxo.eus/eu/euskaltegi

Lauaxeta AEK
Iparbide 6 (Algorta)
94 430 47 34
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus

J. A. Agirre
Av. Algorta 104 (Algorta) 
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Euskaltegis para  
niños/as 

Inguma
Av. Algorta 104 (Algorta)
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Areetako Uztarri
Bidebarrieta 4 (Areeta)
653 745 739
areetakoeuskaltegia@gmail.com
https://areetakoeuskaltegi.wixsite.
com/areetakoeuskaltegia

Berbalaguna 

Egizu
Martikoena 16 (Algorta)
619 935 541
egizugetxo@gmail.com 
www.egizu.eus 

Subvenciones 

Ayuntamiento de Getxo -  
Servicio de Euskera
Av. Basagoiti 20 (Algorta)
94 466 00 10
euskara.zerbitzua@getxo.eus
www.getxo.eus/euskara 

Mas información  

www.getxo.eus/euskara

¡Todos los niveles!

Preparación para los títulos
(también los sábados).

Módulos pequeños
(4, 5, 6 horas semanales).

Cursos de autoaprendizaje y mixtos 
(presencial + autoaprendizaje).

Cursos de mintzapraktika.

Y también:

Berbalaguna: 
Grupos para hablar en  
euskera.

Para niños/as: 
(6-16 años).

Padres y madres: 
Posibilidad de ser en el 
mismo centro.

Personas migrantes: 
Para personas de origen 
extranjero y autóctonas, 
4-5h. semanales. 

Personal de comercio 
y hostelería: 
Horarios adaptados.

Amplia oferta de cursos y horarios

Subvenciones para aprender Euskera

Mayores de 16 años
• HABE: para todos los niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) 

www.habe.euskadi.eus

• Ayuntamiento de Getxo: para getxotarras que cumplan 
unas condiciones económicas y de asistencia.  
Requisito: solicitar ayuda a HABE.  
www.getxo.eus/euskara

Niños/as y jóvenes 
• Ayuntamiento de Getxo: para 

getxotarras de entre 6 y 15 años 
que cumplan unas condiciones 
económicas y de asistencia. 
  
www.getxo.eus/euskara

Matrikulatu 
Getxoko 
euskaltegietan!

Getxoko euskaltegiak 

Udal Euskaltegia
Santa Eugenia plaza (Romo)
(Romo Kultur Etxea 4. solairua)
94 464 65 02 
euskaltegi@getxo.eus
www.getxo.eus/eu/euskaltegi

Lauaxeta AEK
Iparbide 6 (Algorta)
94 430 47 34
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus

J. A. Agirre
Algortako etorbidea 104 
(Algorta) 
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Ume-euskaltegiak 

Inguma
Algortako etorbidea 104 
(Algorta)
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Areetako Uztarri
Bidebarrieta 4 (Areeta)
653 745 739
areetakoeuskaltegia@gmail.com
https://areetakoeuskaltegi.wixsite.
com/areetakoeuskaltegia

Berbalaguna 

Egizu
Martikoena 16 (Algorta)
619 935 541
egizugetxo@gmail.com 
www.egizu.eus 

Dirulaguntzak 

Getxoko Udala -  
Euskara Zerbitzua
Basagoiti etorbidea 20 (Algorta)
94 466 00 10
euskara.zerbitzua@getxo.eus
www.getxo.eus/euskara 

Informazioa  

www.getxo.eus/euskara

Maila guztiak!

Tituluak lortzeko prestakuntza 
ikastaroak (baita larunbatetan ere).

Modulu txikiak ere bai  
(astean 4, 5, 6 ordu).

Autoikaskuntza eta jardun biko 
ikastaroak (autoikaskuntza + 
aurrez aurre).

Mintzapraktika ikastaroak.

Eta hauek ere bai:

Berbalaguna: 
Euskaraz berba egiteko 
taldeak.

Ume-euskaltegiak: 
(6-16 urte).

Gurasoak: 
Ikastetxean bertan 
izateko aukera.

Migratzaileak: 
Migratzaileentzat eta 
bertokoentzat, astean 
4-5 ordu. 

Merkatariak, 
ostalariak: 
Ordutegi bereziak.

Ikastaroen eta ordutegien 
eskaintza zabala

Euskara ikasteko dirulaguntzak

16 urtetik gorakoentzat
• HABE: maila guztietarako dirulaguntzak (A1, A2, B1, B2, C1 

eta C2) www.habe.euskadi.eus

• Getxoko Udala: getxotarrentzat.  
Baldintza ekonomikoak eta asistentzia bete behar. 
Derrigorrezkoa da HABEri eskatzea. 
www.getxo.eus/euskara

ume eta gazteentzat 
• Getxoko Udala:  

6-15 urte bitarteko getxotarrentzat.  
Baldintza ekonomikoak eta 
asistentzia bete behar.  
 
www.getxo.eus/euskara
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Tailerra: Mahai-jokoak frantsesez

Tailerra: Gure ardatza-bizkarrezurra lantzeko tailerra

Antolatzaile:  BonjourGetxo! Frantses akademia

Lekua:   Bar Pianamul / Areetako Eskolen Plaza 3

Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea 

Organiza:   BonjourGetxo! Academia de francés

Lugar:  Bar Pianamul / Plaza de las Escuelas, 3 · Las Arenas

Inscripción previa

Antolatzaile:  

Lekua:   

Despacio Yoga 

Urquijo 27 · Areeta

Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea. Plaza mugatuak

IRAILAK 15

IRAILAK 16

18:00 H

12:00 H

INFO +  Whatsapp 670 318 894

INFO +  Whatsapp 622 93 91 94

JARDUERA AGENDA

Tailerra-koreografiak: Arima Dantza

Antolatzaile:  Vivó la Danse Studio / Raquel

Lekua:  Areetako Eskolen plaza
 Izen-ematea: Aurretiko izen-ematea. Plaza mugatuak

12:00 H

INFO +  692 370 670 / vivoladanse@gmail.com 

2022

IRAILEKO 
ALE BEREZIA

IRAILAK 17

IRAILAK 20 18:00 H Hitzaldi-solasaldia: England; Brexit & The Royals

Antolatzaile:   Getxo Language Services
Maureen Carroll (irakasle ingelesa)

Lekua:    Joaquín Arellano 8 · Areeta

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea
INFO + 650 356 418 / admin@getxolanguages.com

Iraupena: 1 h

Iraupena: 2 h

“Getxoaktibatu modu bikaina 
da agian bestela ezagutuko 
ez nituzkeen hainbat jarduera 
ezagutzeko. Nahiago nuke 
maizago horrelako ekimenik 
balego”.

“Jarduera honek Londres ekarri 
dit gogora, non aire zabaleko 
jarduera asko egiten diren, Yoga 
adibidez. Gehiago aprobetxatu 
beharko genuke udalerriaren 
ingurua”.

“Getxoaktibatuk 
ezagutzen ez nituen 
eta Getxon dastatu 
daitezkeen ardoak 
ezagutzeko aukera 
eman dit”.

ELEN GARCÍA, Blonda II-ko 
jendaurrean ehuntzeko 
tailerreko parte-hartzailea.

CARMEN ARESTI, Anahata 
Kultur Elkarteko Yug-Yoga 
tailerreko parte-hartzailea.

MANUEL ORTUN,  
“Areeta, atsegin 
handiz” ardo 
dastaketara bertaratua

Iraupena: 1 h 30 min

Online ikusteko 
www.getxo.eus/getxoaktibatu

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


Umeentzako Yoga tailerra 

Klase didaktikoa: Bizikletako bidaiak. Bike packing

Artisautza hitzaldia, Yaiza Castillerorekin  
Kuttun markaren sortzailea (euskaraz)

Tailerra: Chi-kung eta meditazioa

Antolatzaile:  

Lekua:   

Algorta Yoga Shala 

Ganekogorta 8, behea · Algorta

Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea 
Beharrezkoa da haurren adina adieraztea

Antolatzaile:  

Lekua:   

Taller Bici Bilbao 

Mariandresena 1, atzeko lonja · Algorta

Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea

Antolatzaile:   Irati moda gaztea eta opariak Lekua:    

Torrene 2 · Algorta

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea. Plaza mugatuak

Antolatzaile: Reikiaiumi
Lekua:   Arrigunagako zelaiak · Algorta

Euria egiten badu, kokapen berriaren berri emango 
zaie izena eman dutenei

Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea

17:00 H

19:00 H

18:30 H

19:00 H

Makrame-tailerra

Tailerra: Aktibatu zure zoru pelbikoa

Antolatzaile:  Nuria Jaber

Lekua:   Azkorriko basoa  · Kokapen zehatza whatsapp bidez
jakinarazten da. Euria egiten badu, Flor De Awita estudioa

Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea 

Antolatzaile:  

Lekua:   

Clínica Recupera

Vivó la Danse Studio / Artekale 8 · Areeta

Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea

11:00 H

17:00 H

 INFO +  Whatsapp 651 867 629

INFO +  94 603 44 54 / clinicarecuperafisioterapia@gmail.com

INFO + 666 201 413 / info@maiteikaran.com

 INFO + 678 357 610 / tallerbicibilbao@gmail.com

 INFO +  Whatsapp 688 820 795

INFO +  610 268 858 / ainara@reikiaiumi.com

IRAILAK 21

IRAILAK 22

IRAILAK 24

IRAILAK 28

IRAILAK 30

IRAILAK 29

Iraupena: 1 h

Iraupena: 2 h 30 min

GETXOAKTIBATU! PROGRAMAN PARTE HARTU NAHI DUZU?
Deitu 944713601 telefonora edo idatzi getxoaktibatu@getxo.eus helbidera eta nola parte hartu jakinaraziko dizugu.


