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/ Nabarmentzekoak
> Europako Mugikortasun Asteari buruzko 

gehigarria (Barruko orrialdeetan)

> Swim Camp Getxo urrez bustitzen da (4. or.)

> Izakinen amaierako merkatua irailaren 21etik 
24ra arte (4. or.)

Getxoko bonbardaketaren 85. 
urteurrena. Punta Begoña Galerietan, 
erakusketa urriaren 2ra arte. Gainera, 
Bisita gidatua, Mahai-ingurua eta dantza.

Umorea. Hilak 23 (ostirala), 19:30ean, 
Muxikebarrin, “Mature” bakarrizketa, Valeria 
Rosen eskutik. 16 urtetik gorakoentzat. 10€.

* Getxo, Folk doinuez beterik 
(3. or.)

Getxo eta Portugalete, Europako Kirol Anitzeko Triatloi 
Txapelketaren akuatloi probaren egoitza

Getxo eta Portugalete dira Bilbo-
Bizkaia 2022 Europako Kirol Ani-
tzeko Triatloi Txapelketa hartuko 
duten Bizkaiko lau egoitzetako bat. 
Kirol-ekitaldi handi hau larunbat 
honetan, hilak 17, eta hurrengo 
larunbatean, hilak 24, jokatuko 
da, eta hamar bat titulu kontinen-
tal jarriko ditu jokoan, txapelketa 
eta kategoria guztiak barne har-
tzen dituzten sei diziplinen bidez: 
duatloia, kros duatloia, kros triat-
loia, erdi distantziako triatloia, 
akuabike eta akuatloia; azken es-
pezialitate horren egoitza izango 
dira Getxo eta ondoko Portugalete.
Europako 30 herrialdetako 3.000 ki-
rolarik baino gehiagok hartuko dute 
parte probetan, eta kopuru horrek 
agerian uzten du triatloia egiten du-
tenen artean sekulako interesa piztu 
duela kirol ikuskizun handi honek; 
eta ziur aski Bizkaiko kirol-festa 
handia izango da. Getxo-Portugale-
tekoaz gain, beste hiru egoitza ere 
izango ditu: Bilbo, Enkarterri-Bal-
maseda eta Urdaibai-Bermeo.

2023ko Parte-hartzaile izaerako Au-
rrekontuen 2. fasea irailaren 15etik 
25era egingo da. Getxoko herritarrek 
lehentasuna eman beharko diete 1. 
fasean (otsailaren 24tik martxoaren 
20ra egin zena) aurkeztu ziren ba-
liozko 1114 ekarpenetatik hautatuta-
ko zortzi proiektuei.
Udaleko teknikariek azterketa egin 
ondoren, ezarritako jarraibideak 
betetzen direla egiaztatu ondoren 
eta ezarritako prozedurarekin bat 
etorriz, baliozko ekarpenak interes 
orokorrekoak diren zortzi proposa-
menetan zehaztu dira, gure udale-
rriko hainbat esparru eta auzo barne  
hartzen dituztenak. Eta aurrekontu 
parte-hartzaileen aurreko prozesue-
tan egin den bezala, Udalak gehie-

Akuatloia eta Prestakuntza Jardu-
naldiak
Portugalete, itsasadarra, Bizkaia 
Zubia eta Getxoko itsasertzeko eta 
kaleetako ibilbide ederra izango 
dira Akuatloiko titulu kontinen-
talen lehiaren lekuko paregabeak, 
ostiralean, hilak 23. Lehiaketak, 
1.000 metroko igeriketa proba, gu-
txi gorabehera, eta 5 kilometroko 
oinezko lasterketa barne hartzen 

ditu. Bi proben irteeran 400 kirolari 
baino gehiago elkartuko dira, gizo-
nezkoetan zein emakumezkoetan.
Lehiaketak 16:00etan hasiko dira, 
adin-kategoria bakoitzerako dis-
tantzia espezifikoekin, ordena ho-
netan: Junior, 500 m igeriketa eta 
2,5 km oinezko lasterketa; Elite eta 
23 urtez azpikoak, 1.000 m eta 5 
km; Paratriatloia, 1.000 m eta 5 km; 
eta adin-taldeak, 1.000 m eta 5 km, 

baita Open kirolariak ere.
Igeriketa proba Rialia Museotik 
(Portugalete) abiatuko da, Bizkaia 
Zubiaren azpitik igaroko da eta 
Txurrukako kaian amaituko da, 
non oinezko lasterketarako tran-
tsizioa egingo den. Lasterketa Txu-
rruka eta Areetako kaiko paseale-
kutik igaroko den zirkuitu batean 
jokatuko da, Embarcadero Hote-
laren pareraino; hor, bira egingo 
du lasterketak Bizkaia Zubiarai-
no iristeko (5 kilometroko proban 
parte hartzen dutenek bi buelta 
emango dizkiote ibilbideari).
Bestalde, Europako Txapelketa ho-
nen barruan, Heziketa Jardunal-
diak antolatuko dira. Getxon, oste-
gunean, hilaren 22an, egingo dira, 
Fadurako kiroldegian, 18:00etatik 
20:00etara. Peru Alfaro triatletak Ur 
irekietan igeriketa nola hobetu izango 
du hizpide, eta Iñaki Arenal triat-
loiko hautatzaile nazionalak, Triat-
loiaren iragana, oraina eta etorkizuna. 
Zer aldatu da? Izenburuko gaiaz 
hitz egingo du.

2023ko aurrekontu parte-hartzaileetan lehenetsi beharreko zortzi 
proposamen

nez ere milioi bat euroko partida 
gorde du partaidetza-aurrekontu 
horiei lotutako proiektuak egiteko.

Nola hartu parte?
Getxon erroldatuta dauden 16 ur-
tetik gorako pertsonek eta Udaleko 

erregistroan inskribatuta dauden 
erakundeen ordezkariek, hautatuta-
ko proiektu GUZTIAK baloratu eta 
puntuatu beharko dituzte; zortziak, 
garrantziaren arabera, beren iriz-
pidearen arabera (puntu 1 interes 
gutxien duenari eta 8 puntu gehien 

interesatzen zaionari).
Parte hartzea online egin ahal izan-
go da, http://zeugaz.getxo.eus web-
gunean eskuragarri dagoen inpri-
maki digitala betez eta aurrez aurre 
inprimakia betez eta utziz:

• Areeta-Romoko eta Algorako 
HEBetan, Faduran eta Gobelan, 
Villamonteko Kultur Etxean, San 
Nikolaseko liburutegian eta RKE-
Romo Kultur Etxean. 
• informazio-moduluan, honako 
lekutan egongo dena: Areetako 
Eskoletako plazan (irailak 15,16 eta 
17), Bidezabalgo osasun zentroa-
ren ondoan (19 eta 20), Malakaten 
(21) eta Algortako Geltokia plazan 
(22,23 eta 24). 

Informazioa: https://bit.ly/3RYtpJh 

PROPOSAMENAREN IZENA GASTUAREN 
ZENBATEKOA

Parkeak berriztatzea eta horietako bat estaltzea 446.000€

Espaloiak, galtzadako pasabideak eta kaleetako asfaltoa hobetzea 200.000€

Bidegorriak hobetzeko jarduketak egitea 200.000€

Areetako hondartzaren ondoan bizikletetarako garbitegi bat ipintzea 12.000€

Umeentzako eskaintza kulturala zabaltzea, eta kultura umeei hurbiltzea 130.000€

Sormen-hormak antzemateko proiektua 40.000€

Hondartzetan doako jarduerak eskaintzea eta kirol-elementuak jartzea 21.250€

Udalerriko hainbat puntutan Wifi sarbidea ipintzea 20.000€

http://zeugaz.getxo.eus
https://bit.ly/3RYtpJh


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

IRAILAK 15 OSTEGUNA
Folk jaialdia. Kalejira. Igandera 
arte, egunero, bertoko trikitixa, al-
boka eta txistu banden emanaldiak. 
Kontzertu didaktikoa.  11:00etan, 
Muxikebarrin, “Nor da Maurizia?” 
(ikastetxeentzat). Kontzertua. 
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. Urria-
ren 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, Rafa Ruedaren 
emanaldia. 5€. 
KaleFest. Zinema. “Nora” (16 urte-
tik aurrera). 22:00etan Evaristo Txu-
rruka kaian. 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 kaian. 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€. In-
formazioa eta erreserbak: Turismo 
Bulegoa, tel.: 94 491 08 00 edo  info-
turismo@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/ 

IRAILAK 18 IGANDEA
Mugikortasunaren Astea. Autorik 
gabeko Eguna. Haurrentzako puz-

garriak, kirolak, bizikletak... Aree-
tako Kale Nagusian eta Algortako 
Telletxen. 11:00-14:00 eta 17:00-
20:00.
Folk jaialdia. Kontzertua. 
12:00etan, Portu Zaharrean, “Paü-
ra” (familientzat). Doan. Kontzer-
tua. 18:00etan, Portu Zaharrean, 
“Cadipsonians”. Doan. Kontzer-
tua. 20:00etan, Muxikebarrin, 
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

IRAILAK 19 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Geltokia 
plazan, goizeko eta arratsaldeko or-
dutegian.

IRAILAK 20 ASTEARTEA
Odol-ematea. Algortako Erreden-
torearen aparkalekuan. 16:30etik 
21:00etara.

IRAILAK 21 ASTEAZKENA
Liburu-aurkezpena. Romoko Kul-
tur Etxean, 19:00etan, “Marco: his-
toria de un encuentro”, Álvaro Sala-
zar egilearen eskutik.

IRAILAK 22 OSTEGUNA
Odola ematea. Areetako Geltokia 
plazan, goizez eta arratsaldez. 
Getxoko bonbardaketaren 85. 
urteurrena. Mahai-ingurua. 
18:30ean, Punta Begoña Gale-
rietan. Dantza. 19:30ean, Itxartu 
Dantza Taldearen eskutik, Gerrako 
eta gerraosteko emakume guztiei 
omenaldia. 

IRAILAK 23 OSTIRALA
Umorea. 19:30ean, Muxikebarrin, 
“Mature” bakarrizketa, Valeria Ro-
sen eskutik. 16 urtetik gorakoentzat. 
Sarrera: 10€. 
Kontzertua. 20:00etan, Mesedeta-
ko Ama Birjinaren Elizan, Amelia Ro-
driguez (soprano) eta Pedro Guallar 
(órgano). Sarrera dohainik.

IRAILAK 24 LARUNBATA
Bertsolaritza. 17:00etan, Muxi-
kebarrin, Euskal Herriko bertsolari 
Txapelketa: 1. fasea. Agin Laburu, 
Eneko Lazkoz, Nerea Elustondo, 
Oihana Bartra, Peru Abarrategi eta 
Unai Mendizabalen eskutik. Sarrera: 
12/10€. Salgai: www.bertsosarre-
rak.eus 
Matrioshka baten geografia 
soinuduna. Ahots, piano, testu 
eta ikus-entzunezkoek osatutako 
kontzertua, Hirusta Trioren eskutik, 
19:30ean, Andrés Isasi Musika Es-
kolan. Sarrera: 5 €.
Getxoko bonbardaketaren 85. 
urteurrena. Bisita gidatua. Punta 
Begoñako Galerietan, 12:00etan 
(gazteleraz). Sarrera dohainik. Erre-
serba: https://labur.eus/L4kZu 
Antzeztutako bisita gidatua. 
“Portu Zaharra bere sustraietatik”, 
11:30ean. 6€. Informazioa eta erre-
serbak: Turismo Bulegoa, tel.: 94 491 
08 00 edo infoturismo@getxo.eus 

IRAILAK 25 IGANDEA
Getxoko bonbardaketaren 85. 
urteurrena. Bisita gidatua. Pun-
ta Begoñako Galerietan, 18:30ean 
(euskaraz). Sarrera dohainik. Erre-
serba: https://labur.eus/L4kZu
Ongintzazko kontzertua. 19:30ean, 
Muxikebarrin, Biotz Alai, Eskuz esku 
eta Lilura abesbatzen eskutik. Aso-
ciación Grupo de Misiones San Mar-
tin de Tours GKEren alde (Kansenya-
rako proiektu baterako). 

Zurrumurrurik Ez 
Estrategiaren hainbat 

jarduera ikasturteari hasiera 
emateko

Harrera 
Bulegoak 
ordutegia 
luzatu du

Udako geldialdiaren on-
doren, Zurrumurrurik Ez 
Estrategiak bere jarduerari 
ekin dio, eta abian jartzen 
ari den ikasturteari begira 
eduki eta proposamen be-
rriez beteta itzuli da. Progra-
maren barruan, aste honetan 
bildu da talde eragilea mar-
txan jarriko diren ekintzak 
planifikatzeko, joan den 
ekainean egin zen Zurrumu-
rruen aurkako Getxoko III. 
Topaketaren ondorioak jaso 
ondoren. Bestalde, urriaren 
4an, Adriana Boho sortzaile 
digital, moda-influencer eta 
telebistako estilistak Ponte 

Migrazioen Harrera eta 
Arreta Bulegoak, Gobelau-
rreko Boluntariotza Zentroan 
dagoenak, (Romoko Chava-
rri Zuazo plaza z.g.), jendea-
ri arreta emateko ordutegia 
luzatu du, bere zerbitzua ho-
betzeko helburuarekin, hau 
da, pertsonak orientatzeko 
eta laguntzeko nazioarteko 
mugikortasun-proiektuetan 
(immigrazioa, emigrazioa eta 
nazioarteko babesa), bai eta, 
oro har, profesional eta herri-
tarrei ere, migrazioarekin lo-
tutako gai guztietan, gizarte 
inklusibo bati dagokionez.
Lehen Harrera Zerbitzuaren 
ordutegia honako hau izan-
go da: astelehen eta astear-
teetan, 9:00etatik 13:00etara;  
asteazken eta ostegunetan 
15:00etatik 19:00etara, eta os-
tiraletan 10:00etatik 14:00eta-
ra. Bestalde, Zerbitzu 
Juridiko Espezializatua, hi-
tzordua eskatuta, asteartee-
tan 15:00etatik 20:00etara 
eta ostegunetan 9:00etatik 
14:00etara izango da. 
Bulegoarekin harrema-
netan jartzeko: oficinaa-
cogida@getxo.eus edo 94 
4660152/747424287 telefonoak.

Ereaga hondartzan izan zen 
aurreko asteburuan Eskubi-
deak bai! Heriotzarik ez! lelope-
ko Bruselaserako martxaren 
aurkezpena, beste urte batez 
Ongi Etorri Errefuxiatuak 
taldeak antolatutako Itxasoak 
dakarrenak ekitaldiarekin 
batera. Oroimenaren manta 
izeneko nazioarteko proiek-
tuaren berri ere eman zen 
bertan. Izan ere, Bizkaian 
130. manta josten hasi dira 
eta horretan hari gorriz mu-
getan hil eta desagertu di-
renen izenak josten ari dira. 
Manta hau Bruselara era-
mango dute irailaren 30ean 
eta urriaren 1ean, Europako 
beste hainbat tokitan egin-
dako beste batzuekin batera, 
“Europar Batasuneko gobernuek 
migratzaileen heriotzean duten 
erantzunkizuna salatzeko eta 
giza eskubideak betetzea aldarri-
katzeko”, zehaztu zuten.

en mi piel liburua aurkeztuko 
du, bere esperientzia pertso-
nalarekin batera. Horrek la-
gunduko du gure inguruan 
oraindik dagoen eguneroko 
arrazakeria identifikatu eta 
aurre egitera. Aurkezpena 
18:00etan hasiko da Getxo 
Elkartegian. Bertaratu nahi 
dutenek izena eman behar-
ko dute aurretik antirrumo-
res@getxo.eus helbidean. 
Gainera, ikastetxeei eskaini 
zaie DBHko 3. eta 4. mailako 
ikasleentzat hitzaldi bat an-
tolatzeko aukera aipatutako 
influencerarekin, harrera ona 
duelako gazteen artean.

“Bruselaserako 
martxa. 

Eskubideak bai! 
Heriotzarik ez!”

Hogei bat boluntariok banatu zuten larunbatean, irailak 10, Sui-
zidioa Prebenitzeko Bizitzak salbatzeko eskuliburua Aixerrota-
ren inguruan, Suizidioa Prebenitzeko Mundu Egunean. Carmen 
Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziak bat egin zuen ekimenarekin, 
eta bertan parte hartu zuten iaz Getxo ZUrt! proiektuaren espa-
rruan Udalak bultzatutako tailerretan parte hartu zuten pertso-
na batzuek, jokabide suizidaren alarma-faktore eta -seinaleei 
buruz kontzientziatzeko, bai eta dauden laguntza-baliabide eta 
-telefonoei buruz (eguneko 24 orduetan) ere (Jokabide suizi-
darako arreta: 024, Berehalako laguntza: 112 eta Osakidetzako 
Osasun Aholkua: 900203050).

Amaia Agirre alkateak eta Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zine-
gotziak Eusebia Azarloza Celaya auzokiea bisitatu zuten pasa den 
astean, Umbeko egoitzan, 100 urte bete dituela eta. Amorebieta-
Etxanon jaioa, gaztetatik bizi izan da udalerrian eta orain aipatu-
tako egoitzan bizi da. Bi semeren amak, ohi bezala, Aixerrotaren 
oroigarria eta lore sorta bat jaso zituen udal agintarien eskuetatik. 

Suizidioa prebenitzeko Mundu Eguna

Bisita Eusebia Azarloza Celayari bere 100 
urtebetetzean
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Getxo Folk jaialdiak herrian bil-
tzen du egun hauetako arreta mu-
sikalaren zati handi bat. Joan den 
asteazkenean, hilak 14, hasi zen, 
eta igandera arte kontzertu batzuk 
izango dira hainbat agertokitan. Na-
gusienak Muxikebarrin izango dira, 
20:00etan, Enredadas, hilaren 16an, 
ostirala (18€); María Arnal i Mar-
cel Bagés, 17an, larunbata (24€), eta 
Neomak, 18an, igandea (8€). 
Enredadas taldea Uxia, Martirio, 

Bakarka zikloaren beste kontzer-
tu bat izango da RKE-Romo Kul-
tur Etxean ostiralean, hilak 16, 
19:30ean, Rafa Ruedaren eskutik. 
Gitarra, ahotsa, elektronika eta lite-
ratura batzen dituen lana da (letrak 
Inge Muller, Joseba Sarrionandia, 

Biotz Alai, Eskuz Esku eta Lilu-
ra abesbatzek kontzertu bat es-
kainiko dute datorren igandean, 
hilak 25, 19:30ean Muxikebarrin, 
Getxoko “Asociación Grupo de 
Misiones San Martin de Tours” 
elkarteari laguntzeko. 
Biltzen den dirua Kansenya ha-
rana (Kongoko Errepublika De-

Deustobide 
ikastaroetarako 
izen-emateak

Hitzaren Dantza 
Algortan

Getxo, Folk doinuez beterik

Rafa Ruedak bere azken lana aurkeztuko du RKEn

Carmen Paris eta Ugia Pedreira 
biltzen ditu. Bakoitzak, bere erara, 
kopla, jota edo hegalak irauli ditu, 
esperimentazioaren eta moderniza-
zioaren bidez bizitza berria emanez. 
Beste aldetik, Mª Arnal i Marcel 
Bagésen duoak bere bigarren lana 
aurkeztuko du, Clamor, musika he-
rrikoiaren transmisio kateari jarrai-
tzen diona.
Azkenik, Neomak emakumezko 
ahotsen taldeak tradiziotik edaten 

Iñigo Astiz, Audre Lorde, Mari Luz 
Esteban, Josu Goikoetxea eta Elena 
Olaberenak dira). RKEn hirukote 
formatuan aurkeztuko du erreper-
torioa. Gainera, bere 20. urteurrena-
ren atarian, bere abesti ezagunenak 
ere entzungo dira. Sarrera: 5 euro.

mokratikoan) garatzeko proiek-
turako erabiliko da. Bertan, 
eskolatzea, herrixketarako eda-
teko uraren hartuneak, plaka fo-
tovoltaikoak instalatzea eta abar 
lantzen dira.
Askotariko egitaraua eskainiko 
da, abesbatza bakoitzaren erre-
pertorioarekin.

Aitor Benito del Valle algortarrak Godofre aurkeztu berri du Algortan, bere 
“alter ego” pertsonaiatzat jotzen duen pertsonaiarekin batera idatzitako li-
burua. Aitor zentzudunagoa da eta bizitzan zehar lan serioagoak edo ez hain 
serioak egin ditu, Algortako Aterkin tabernari (edo tabernari) bezala Godofre 
da bere zatirik ludikoena, intuitiboena, inprobisatzaileena, sentitzen duena-
ri jarraitzen diona. Emaitza liburu atsegina izan da, bat-batekotasunez eta 
umore handiz betea.

“Godofre”, bat-batekotasuna eta umorea

du eta, aldi berean, irakurketa mo-
dernoa proposatzen du, eszenaratze 
berritzaile batekin. Kepa Junkerare-
kin Sorginak izenarekin aritu ondo-
ren, proiektu berri bati ekingo diote, 
Ilargi Berriak. 
Eskaintza horri Portu Zaharreko 
eguneroko kontzertuak, ikasleen-
tzako kontzertu didaktikoak eta 
triki, txistu eta alboka taldeen desfi-
leak gehitu behar zaizkio. Programa 
osoa: https://labur.eus/NXGE9

ALBEk Hitzaren Dantza antola-
tu du iganderako, irailak 18,  Al-
gortan. 11:00etatik aurrera Zazpi 
Jauzi kalejira Villaondoeta plazan 
hasiko da eta Villamonte, Alan-
gobarri, Satistegi, Tellagorri eta 
Portu Zaharra plazetatik igaro 
ondoren, 14:00etan Geltokia pla-
zan amaituko da. Guztietan O.I-
guaran, J.Maia eta P.Lago bertso-
lariak eta kantak izango dira, San 
Nikolas ikastolako pandero talde 
eta Altxa taldeko txalapartariekin 
batera. 
Bertso bazkaria 15:00etan hasiko 
da (izenematea: 605704385/albe-
getxo@gmail.com) eta 18:00etan, 
erromeria San Nikolas plazan. 

Datorren larunbatera arte, hi-
lak 22, zabalik egongo da Kultur 
Etxeak Deustuko Unibertsitateko 
Herritarren Eskolarekin batera 
antolatutako Aisialdi Kultural 
Unibertsitarioko 2022-23 ikastur-
teko lehen seihilekoko jarduere-
tan parte hartzeko izena emateko 
epea. 2022ko urritik 2023ko urta-
rrilera bitartean egingo dira eta 
matrikularen prezioa 50 eurokoa 
izango da ikasturte bakoitzeko. 
Oraingo honetan, honako ikas-
taro hauek emango dira: Anton 
Chéjov: El cuento moderno, La Gre-
cia antigua a través del arte griego, 
Música de Cine: La influencia sec-
reta eta Sorginkeria Euskal Herrian 
(1300-1513). Informazio gehiago 
Kultur Etxean, tel.: 94 466 01 23 
/ 94 466 00 22, Deustuko Uniber-
tsitatean eta online: https://labur.
eus/PajVa 

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉSENREDADAS

Biotz Alai, Eskuz Esku eta Lilura Abesbatzaren ongintzazko 
kontzertua

https://labur.eus/NXGE9
mailto:albegetxo%40gmail.com?subject=
mailto:albegetxo%40gmail.com?subject=
https://labur.eus/PajVa
https://labur.eus/PajVa


Swim Camp Getxo urrez bustitzen da

IX. El Correo Saria Abran

Virginia Díaz y Jorge Pineda, 
preparando el Mundial de remo

“Kai Jai” 
jaia Olatua 

itsas bidaien 
terminalean

Nekazaritza 
Ekologikoaren 

XVI. Azoka

Lau igerilari getxotar izan dira izar 
garrantzitsuenen abangoardian 
Erroman egin berri diren igerike-
tako Masterreko Europako Txa-
pelketetan parte hartu duten 5.000 
lagunetik gorenen artean. Mikel 
Bildosolak urrezko repoker histori-
koa lortu zuen 35 eta 39 urte bitarte-
ko kategorian: 50 tximeletan, 50 eta 
100 m libretan eta bi errelebotan. 
Erreleboetan Iñaki Bildosola, David 
Juiz eta German Zubiaurrerekin 
partekatutako urreei (Swim Camp 
Getxo erreleboetako eta 4x50 esti-
loko talde kontinental onena dela 

El Correo IX. Trofeoa asteburu 
honetan hasiko da Gurutzea eta 
J80 monotipo klaseen itsasontzien 
ibilbideekin. Lehenengo proba la-
runbat honetan, hilak 17, izango 
da, eta ondoren urriaren 1ean eta 
15ean.  Duela urtebete, honako 

Raspas del Embarcadero A.E. 
taldeko Virginia Díaz eta Getxo 
Arrauneko Jorge Pineda arraun-
lariak Espainiako selekzioarekin 
kontzentratuta daude Banyolesen 
eta Sevillan, hurrenez hurren, hi-
laren 18tik 25era Racicen (Txekiar 
Errepublika) egingo den Mundu-
ko Txapelketa prestatzeko.
Nazioarteko azken lehiaketetan 
Aina Cid kataluniarrarekin lema-
zain gabeko biko ontzian arraun 
egin ondoren (besteak beste, di-
ploma olinpikoa lortu zuten To-
kio 2020an), Raspas Arrauneko 
arraunlaria Banyoleseko instala-
zioetan dago orain, skiffera ego-
kitzeko fasean, maila absolutuan 

agerian utziz), 35-39 kategoria ho-
rretan bertan, Iñaki Bildosolaren 
50 tximeletako eta 50 libreko bron-
tzeak gehitu zitzaizkien.
25 eta 29 urte bitarteko kategorian, 
bihotzeko final batean German 
Zubiaurrek urrezko domina esku-
ratu zuen 50 tximeletan, bigarren 
sailkatua ehuneneko bakarrean 
urrunduz. Gainera, bi brontze lortu 
zituen 50 eta 100 metro libreetan.
Japoniako Fukuoka hirian izango 
da 2023ko Munduko Master Txa-
pelketa eta han izango da Swim 
Camp Getxoko ordezkaritza.

hauek izan ziren irabazle abso-
lutuak: Felix Moneoren Kiwi (J80 
klasea), Mauricio Guiberten Akela-
rre (estropada), José Miguel Fran-
coren Bacilón (Gurutzea I) eta Juan 
Carlos Estefaníaren Kohen (Guru-
tzea II).

parte hartuko baitu era horretako 
ontziarekin hitzordu mundialis-
tan. Europako Txapelketako fi-
nalean parte hartu ondoren (non 
bosgarren postuan sailkatu zen), 
Virginia buru-belarri ari da la-
nean munduko txapelketan paper 
ona egiteko.
Bestalde, Jorge Pineda Getxo 
Arrauneko arraunlaria Sevillako 
La Cartujan dago Espainiako selek-
zioarekin, Munduko Arraun Egoki-
tuaren Txapelketa prestatzeko. PR3 
kategorian parte hartuko du Le-
mazain gabeko Lauko Mistoa mo-
dalitatean, eta aurreko Municheko 
Europako Txapelketan arraun egin 
zuen taldekide berberekin.

Bilboko Portuaren Eguna dela eta, 
hainbat jarduera izango dira berri-
ro, pandemiaren garaiaren ondo-
ren, Olatua izeneko Getxoko Itsas 
Bidaien terminalean.
Hain zuzen ere, igande honetan, 
hilak 18, Kai Jai izeneko jaira hurbil-
tzen direnek tailerrak, jolasak, ikus-
kizunak eta abar izango dituzte, 
10:30etik 14:30era, haurrentzat, gaz-
teentzat eta familientzat antolatuta.
Aparkalekua doakoa izango da 
eta 30 minuturo autobus zerbitzua 
egongo da Bizkaia Zubiatik eta Ne-
guriko metro geltokitik.

BIO GETXO 2022, Nekazaritza 
Ekologikoaren Getxoko hama-
seigarren Azoka larunbat hone-
tan, hilak 17, egingo dute Algor-
tako Geltokia plazan, 10:00etatik 
15:00etara bitartean. 
Aurrekoetan bezala, EKOLUR Biz-
kaiko Nekazaritza Ekologikoko 
Elkartearen eskutik, Udalaren la-
guntzarekin, hainbat erakustokik 
beren produktuak salduko dituzte 
(frutak, barazkiak, berakatzak, gaz-
ta mota batzuk, mermeladak, ogia, 
ardoa, kontserbak, olioa eta abar).
Gehienak Bizkaikoak izango dira, 
baita Gipuzkoa, Araba eta Nafa-
rroakoak ere.

Lehen froga larunbatean, hilak 17, izango da



Mugikortasun Iraunkorraren Astea ospatuko du 
Getxoko Udalak irailaren 16tik 22ra. Egun hauetan, 
mugikortasun aktiboaren, garraio publikoaren eta 
bidaiatzeko beste aukera garbi eta adimendun batzuen 
aldeko jokabide-aldaketak sustatzeko jarduerak 
antolatuko ditugu. 

Aurtengo leloa “Konexio hobeak” izango da; alegia, 
pertsonen eta lekuen artean ezar daitezkeen sinergiei 
buruzko aipamena. Asmo horrekin, Getxoko Udalak 

hainbat jarduera diseinatu ditu; besteak beste, bizikletak 
elektrifikatzeko ikastaro bat, mendi-irteerak, bizikletak 
eta patinete elektrikoak probatzeko zirkuituak edo 
bizikletan ibiltzen ikasteko tailer bat. 

Era berean, irailaren 18an, Europako ekimen honen 
jatorria den Autorik Gabeko Eguna ospatuko da. Data 
hori dela eta, umeentzako hainbat jarduera eta jolas 
antolatu ditugu Getxon, herriko elkarte eta klubekin 
elkarlanean. 

IZEN EMATEAK: Telefonoz: 605 74 90 64 (lanorduetan ). Posta elektronikoz: getxomovilidad@gmail.com, 
aukeratutako jarduera, izen-abizenak eta telefono-zenbakia adierazita. Jarduera guztiak doakoak dira. 

MENDI-IRTEERA IBILKI 
ELKARTEAREKIN 

LARUNBATA 
17

FADURAKO 
APARKALEKUA

10:00etatik
13:30era

Ikastaro honetan elektrifikazio-
kit bat instalatuko dugu bizikleta 
arrunt batean. Horrela, merkatuaren 
aukerak, beharrezko ezaugarriak 
eta eskuragarri dauden modeloak 
ezagutuko ditugu; gainera, muntaia 
egiteko jakin beharrekoetan 
trebatuko gara. 

BIZIKLETAK 
ELEKTRIFIKATZEKO 
IKASTAROA Mendi-irteera Getxoko IBILKI 

mendizaleen elkarte inklusiboarekin. 
Talde honek desgaitasunarekin, 
immigrazioarekin, emakumeen 
ahalduntzearekin, kultura-
aniztasunarekin, haurtzaroarekin eta 
etxerik gabeko pertsonekin lotutako 
gaiak lantzen ditu; gainera, hainbat 
herrialdetako mendizaletasun-proiektu 
inklusiboekin elkarlanean aritzen da. 

IZEN-EMATEA IZEN-EMATEA

Patinete elektriko, longboard, skate 
eta –oro har– hiri-mugikortasunari 
buruzko trebetasun-zirkuitua. 
Konponketa eta mekanikari buruzko 
karpa bat egongo da zirkuitutik 
gertu. Ibilgailu jasangarri batekin 
arazoren bat baduzu, ekar ezazu 
aditu talde batek hura konpontzen 
lagundu diezazun. 

BILGAILU JASANGARRIAK 
EZAGUTZEKO ETA 
PROBATZEKO ZIRKUITUA

ASTEARTEA 
20

ESKOLETAKO PLAZA
18:00etatik 
20:00etara

ASTEAZKENA 
21 

ROMO KULTUR ETXEA
17:30etik
20:30era



PROBATU BIZIKLETA ELEKTRIKO BAT

GAUEKO IRTEERA BIZIKLETAZ

MENDI-IRTEERA

* IBILGAILU JASANGARRIAK PROBATZEKO 
ZIRKUITUA + MEKANIKA ETA KONPONKETARI 
BURUZKO AHOLKULARITZA-ZERBITZUA 

BIZIKLETA ELEKTRIKOAK PROBATZEKO 
ZIRKUITUA 

Ibilbide zirkularra Getxon zehar Ibilki mendi 
taldearen eskutik. Abiapuntuan amaituko da.

“Longboard”, “skate” eta patinete elektrikoetan* hiri-
mugikortasuneko trebetasunak praktikatzeko zirkuitua. Zirkuituaren 
ondoan karpa bat egongo da, ibilgailu jasangarrien mekanikari eta 
konponketari buruzko aholkuak emango dituzten adituekin.

Oraindik ez zara bizikleta elektrikoan ibili? Bizikleta mota hau probatzeko 
eta haren abantailak ezagutzeko aukera eskaini nahi dizugu.

Gure itsasertzaz modu osasungarri eta 
jasangarrian gozatzeko familia-jarduera.

LORTU MOTXILA BAT

Motxilak* banatuko ditugu bizikletaz, 
irristailuz edo edozein ibilgailu jasangarriz 
hurbiltzen diren pertsona guztien artean.
* Agortu arte.

11:00etatik 12:00etara - AREETAN
12:30etik 13:30era - ALGORTAN

18:00etatik 20:00etara - ESKOLETAKO PLAZA

21:30etik 23:30era - BIZKAIA ZUBIA

10:00etatik 13:30era - FADURAKO APARKALEKUA

18:00etatik 20:00etara - ESKOLETAKO PLAZA

18:00etara 20:00etara - ESKOLETAKO PLAZA

IKASI PEDALEI EKITEN
Bizikletan ibiltzen erakutsiko dizugu! Helduei bizikletak utziko dizkiegu. 
Haurrek, berriz, 8 urtetik gorakoak izan beharko dute, eta haien tamainako 
bizikletak ekarri. Kaskoa nahitaezkoa izango da 16 urtetik beherakoentzat.

18:00etatik 19:00etara - EVARISTO TXURRUKA KAIA

IBILKETA NORDIKOA (HIRIAN ZEHAR)

Tailerra eta ibilketa nordikoa Getxon zehar. 
Ongizate-sentsazioa areagotzeaz gain, besoen eta hanken arteko 
koordinazioa hobetzen du kirol-jarduera honek.

10:00etatik 12:30era - BIZKAIA ZUBIA PLAZA

OSTIRALA 16

LARUNBATA  17

ASTEARTEA  20

BIZIKLETAK ELEKTRIFIKATZEKO 
IKASTAROA
Elektrifikazio-kita muntatuko dugu bizikleta batean, 
merkatuan eskuragarri dauden aukerak eta horien 
ezaugarriak ezagutzen ditugun bitartean.

17:30etik 20:30era - ROMO KULTUR ETXEA

ASTEAZKENA  21

OSTEGUNA  22

ASTELEHENA  19 - ASTELEHENA  21

ASTELEHENA  19

MUGIKORTASUN ASTEKO JARDUERAK

IZEN-EMATEA

IZEN-EMATEA

IZEN-EMATEA

BIZIKLETEN OINARRIZKO 
MEKANIKA-IKASTAROA 

Bizikleta beti prest izateko behar duzun guztia erakutsiko dizugu.
18:00etatik 20:00etara - ALGORTAKO GELTOKIA PLAZA

AUTORIK GABEKO EGUNA OSPATZEN
IGANDEA  18

LAS MERCEDES

ALGORTAKO ETORBIDEA

JUAN BAUTISTA ZABALA

TO
RREN

EMAYOR

TELLETXE
TELLETXE

GOBELA

NE
GU

BID
E

ALARMENDIZALAMA

JOAQUIN ARELLANO

BIDEBARRIETA

CLUB

SANTA ANA

AMISTAD

AREETA 

ALGORTA

IBILGAILUEN ZIRKULAZIO ETENAK ALGORTAN ETA AREETAN. Irailaren 18an, 
igandea, 8:00etatik 20:00etara, ibilgailu pribatuen zirkulazioa eta 
aparkamendua mugatuta egongo da Algorta eta Areetako erdiguneetako 
hainbat kaletan. Garajeetatik ibilgailuak ateratzea bakarrik baimenduko 
da kale hauetan. Murrizketek ez dute eraginik izango garraio publikoan, 
ez Getxoko Udalaren aldez aurreko baimena duten establezimenduetako 
ibilgailuetan. Eskaerak: ingurugiroa@getxo.eus. Mesedez, kendu 
ibilgailua aipatutako kaleetatik antolatutako jarduerak ez oztopatzeko. 
Garabiak gune hauetan aparkatuta dauden ibilgailuak kenduko ditu.

PARKOUR-AREN HASTAPENAK

Eraldatu hiri-espazioen erabilerak eta bihurtu Getxo 
mugarik gabeko jolas-zelai eta entrenamendu-
eremu.

18:00etatik 19:30era - ALGORTAKO GELTOKIA 

Bizikleta elektrikoan ibiltzea oso erraza eta erosoa da. Zatoz eta proba 
ezazu! Trebetasun-zirkuitu txiki bat izango dugu.

11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara
Telletxe kalea (Algorta)
Kale Nagusia (Areeta) 

Bi kaleak oinezkoentzat izango dira egun batez, eta hainbat jarduera 
egingo dira familia osoak primeran pasa dezan. Zatoz eta gozatu 

Getxo autorik gabe, antolatu ditugun jarduera guztiei esker.
Ohe elastikoak, kart eta minimotoen zirkuituak, skate-tailerra, 

mahai-tenisa... eta ezusteko beste jarduera ugari.
Jokoez gain, honako elkarte, GKE eta talde hauek bat egingo 
dute Autorik Gabeko Egunarekin hilaren 18an, igandean (mila 

esker ekimen honetan parte hartzeagatik):

TREBETASUN-ZIRKUITUA 
BIZIKLETAZ
Zatoz bizikletaz eta erakutsi zirkuituan bi 
gurpilen gainean duzun trebetasuna. Bizikletarik 
ez baduzu, bat utziko dizugu.

18:00etatik 20:00etara - ESKOLETAKO PLAZA

IZEN-EMATEA

IZEN-EMATEA

IZEN-EMATEA

IZEN-EMATEA

3DLAN (aniztasuna 
sustatzeko eta desgaitasuna 
duten pertsonen aldeko 3Dko 
inprimaketa)
AHIDA (arreta gabeziaren 
nahasmendua eta 
hiperaktibitatea duten 
pertsonen elkartea)
ASEBIER (Euskadiko 
gaixotasun arraroen 
elkartea: arantza bifidoa eta 
hidrozefalia)
SAREKIDE Getxo
APNABI Autismo Bizkaia 
elkartea 

GETXOKO GURUTZE 
GORRIA
Bizkaiko ASPERGER eta 
AEN ASPERTXU elkartea
Getxoko ERRITMIKA 
kluba (gimnasia erritmikoa)
ASPANOVAS Bizkaia 
(minbizia duten haur eta 
nerabeen elkartea)
Getxoko LOS CHOPOS 
mahai-tenisa elkartea
Zama-bizikletentzako 
zirkuitua, CICLOS 
OLABARRIETA


