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/ Nabarmentzekoak
> Aixerrota Errotako jatetxearen ustiatzea 

lehiaketara (2. or.)

> Ereagako igogailuaren tarifa behin betiko 
kentzeko proposamena (2. or.)

> Xabi López-Arostegui, urrezko domina 
Europako Saskibaloi Txapelketan (5. or.)

Antzerkia. Hilaren 30ean (ostirala), 
19:30ean, Muxikebarrin, “Silencio”, 
Blanca Portilloren eskutik. 18€. 

Getxozirko. Irailaren 30etik urriaren 2ra arte, 
udalerriko hainbat agertokitan.

* Berantzagik eta Zabalketak txupinazoa 
jaurti eta pregoia irakurriko dute 

Mesedeetako jaietan (3. or.)

Udal Lurraldeko Batzordearen argi berdea HAPO berriaren 
dokumentuari

Getxoko HAPO berriaren izapi-
detzea aurrera doa. Lurraldeko 
Ezohiko Informazio Batzordean 
EAJ/PNV eta PSE-EEren aldeko 
botoekin, eta PP, EH-Bildu eta El-
karrekin Podemos taldeen kon-
trakoekin aurrera atera ondoren, 
hurrengo urratsa dokumentua 
irailaren 30ean ez ohiko Osoko 
Bilkurara eramatea izango da eta 
horretan, hasierako onarpenak au-
rrera egitea aurreikusten da. Hala, 
dokumentua jendaurrean jartzeko 
eta herritarrek alegazioak aurkez-
tu ahal izateko prozesuei hasiera 
emango litzaieke. Alderdi politiko-
ren eta udal teknikariren hainbat 
ekarpen biltzen ditu dokumen-
tuak. 

Lau ideia nabarmen 
1) Azkorri Getxoko aktibo na-
tural gisa babesteko apustua: 
egungo planak (2001ekoa) den-
tsitate txikian planteatutako etxe-
bizitzak aurreikusten ditu, So-
pela eta Berangoraino (planoko 
espazio gorria). Hala ere, HAPO 
berriak lurzoruaren % 70-80 bi-
tartean babestea aurreikusten du, 
eta etxebizitza berriak bloketan 
biltzea, parke, ekipamendu eta 
hurbileko zerbitzu berriak sortuz, 
Ibarbengoako eremua osatuz.

2) 4.601 etxebizitza berri erai-
kiko dira, gazteenen etxebi-
zitza-premiei aurre egiteko, 
biztanleria mantentzeko eta be-
rreskuratzeko helburuarekin:

 3.089 babestuak
 1.512 libreak
 Etxebizitza babestuen estanda-
rrak betetzen dira 

3) Parke, ekipamendu eta hurbi-
leko zerbitzu berriak sortzea:
 110.600 m2-ko espazio libreak 
aurreikusten dira. Aipatzekoa da 
41.208 m2-ko parke handi bat sor-

tuko dela Murun.
 Ekipamendu generikoetara-
ko azalera berria Tosun: 7.700 m2 
(adibidez, udal kirol-ekipamendu 
bat) eta Martiturrin: 6.278 m2
 Zuzkidura-bizitokietarako lur-
zatiak gordeko dira honako leku 
hauetan:
 Zubilletan 2.185 m2
 Peña Santa Marinan 3.729 m2 
eta de 3.982 m2
 Dilizgoikoan 500 m2

4) Jarduera ekonomikoa bultza-
tzea, lo-hiri eredua saihestuz 
eta, bizitzeaz eta gozatzeaz gain, 
Getxon lan egin ahal izatea ahal-
bidetuz. Horretarako, planak ho-
nako hau proposatzen du:
 14 ha-ko lurzoru urbanizaga-
rriko sektore bat abian jartzea, 
Martiturriko jarduera ekonomiko 
estrategikoetarako.
 Hurbileko ehun ekonomikoa 
bultzatzea, hiria biziberritzeko 

erabileren nahasketa erraztuz
Gainera, HAPO berriak eragin 
positiboa izango du Andra Mari 
auzoan, babestu eta arautu egin-
go baita, etxebizitzek eta base-
rriek lege-babesa izan dezaten, 
eraikinak eta lehendik dagoen in-
gurune naturala zaintzen eta bir-
gaitzen laguntzeko.
Ibarbengoatik, Murutik eta Galea-
tik hurbilen dagoen Andra Mari-
ko eremua aipatutako etxebizitza, 
parke eta ekipamendu berriek osa-
tuko dute. Gainerako auzoetan, 
Areetan, Romon, Algortan, Negu-
rin eta Aiboan, besteak beste, pla-
nak 23 jarduketa zehatz aurreikus-
ten ditu, gehienak bizitegikoak, 
gutxi gorabehera 200 etxebizitza 
gehiago izango direnak eta espa-
zio publikoa edo ekipamenduak 
hobetzea dakartenak.

Herritarren partaidetza
Urriaren 15etik urtarrilaren 15era 

hurrengoak eramango dira aurrera: 
Sozializazio-planari dagokionez, 
udal-gobernuak herritarren partai-
detza sustatzeko ekintzen krono-
grama bat diseinatu du, urriaren 
15etik abenduaren 15era garatuko 
dena. Ekintza-multzo horretan, 
honako hauek nabarmentzen dira:

1. Lau hitzaldi publiko edo azal-
pen-saioak: bat nagusi hasieran 
Muxikebarrin (urriaren 20an) 
eta beste hiru Romon (azaroaren 
3an), Andra Marin (azaroaren 
10ean) eta Algortan (azaroaren 
17an).
2. Hiru erakusketa antolatuko 
dira Romon, Andra Marin ea Fa-
duran (urriaren 15etik urtarrila-
ren 15era). 
3. Parte-hartze digitala: www.
hapo-getxo.eus webgunea egu-
neratuko da.
4. Herritarrentzako arreta: bana-
kako bilerak egingo dira erredak-
zio-taldearekin (aurretiko hitzor-
duarekin).
5. Saioak ikastetxeetan.
6. Hiru saio Udal Plangintzako 
Aholku Kontseiluarekin/Ba-
tzordearekin: pasa den Lurralde 
Batzordearena prozesua azaltze-
ko, bigarrena parte-hartzearen 
hasieran eta bestea amaieran, 
emaitzak azaltzeko.
7. Dibulgazio-material desber-
dina erabiliko da: liburuxkak, 
panelak erakusketetan, Getxobe-
rri, sare sozialak…

• Dokumentua hasierako onespenerako aurkeztuko da ezohiko osoko bilkuran  
irailaren 30ean.

• Plan berriak 4 ideia nagusi ditu: 
- Azkorri Getxoko aktibo natural gisa babesteko apustua. 
- 4.601 etxebizitza berri eraikitzea (horietatik 3.089 babestuak), gazteen etxebi-
zitza-beharrei aurre egiteko.
- Parke, ekipamendu eta hurbileko zerbitzu berriak sortzea, 110.600 m2-ko es-
pazio libreetan.
- Jarduera ekonomikoa bultzatzea, lo-hiriaren eredua saihestuz eta, Getxon bizi-
tzeaz eta gozatzeaz gain, bertan lan egin ahal izatea ahalbidetuz.

• Urriaren 15etik urtarrilaren 15era bitartean, hainbat jarduera plana zabaltzeko. 

https://hapo-getxo.eus/
https://hapo-getxo.eus/


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

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 
Rosen eskutik. 16 urtetik gora-
koentzat. Sarrera: 10€. 

Kontzertua. 20:00etan, Mesede-
tako Ama Birjinaren Elizan, Ame-
lia Rodriguez (soprano) eta Pedro 
Guallar (órgano). Sarrera dohainik.

Ama Mesedeetako jaiak. Ikusi 3. 
orrialdea.

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: 6/12€. Salgai: www.ber-
tsosarrerak.eus 

Matrioshka baten geografia 
soinuduna. Ahots, piano, testu 
eta ikus-entzunezkoek osatutako 
kontzertua, Hirusta Trioren esku-
tik, 19:30ean, Andrés Isasi Musika 
Eskolan. Sarrera: 5 €.

Getxoko bonbardaketaren 
85. urteurrena. Bisita gida-
tua. Punta Begoñako Galerietan, 
12:00etan (gazteleraz). Sarrera 
dohainik. Erreserba: https://labur.
eus/L4kZu 

Antzeztutako bisita gidatua. 
“Portu Zaharra bere sustraieta-
tik”, 11:30ean. 6€. Informazioa 
eta erreserbak: Turismo Bulegoa, 
tel.: 94 491 08 00 edo  infoturis-
mo@getxo.eus 

Ama Mesedeetako jaiak. Ikusi 3. 
orrialdea.

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 abes-
batzen eskutik. Asociación Gru-
po de Misiones San Martin de 
Tours GKEren alde (Kansenyarako 
proiektu baterako).  

Ama Mesedeetako jaiak. Ikusi 3. 
orrialdea.

IRAILAK 26 ASTELEHENA
Odol-ematea. Bidezabalgo Osa-
sun Zentroaren ondoan. 16:30etik 
21:00etara.

IRAILAK 30 OSTIRALA
Antzerkia. 19:30ean, Muxikeba-
rrin, “Silencio”, Blanca Portilloren 
eskutik. Sarrera: 18€. 

KaleFest. Zinea. 22:00etan, 
Campa del Loro-n (Punta Begoña 
galerien azpian), “Oreina”. Doan.

Getxozirko. San Nikolas pla-
zan, 18:00etan, “Sin ojana”, 
Chicharrón Circo Flamencorekin. 
Doan.

URRIAK 1 LARUNBATA
20. Komiki Aretoa. Merkataritza-
gunea, 40 stand-ekin, Romoko 
Santa Eugenia plazan eta Ibaion-
do kalean. Jarduerak (hitzaldiak, 
mahai-inguruak, aurkezpenak) 
eta “Mamut Cómics” erakusketa 
(urriaren 24ra arte), Romo Kultur 
Etxean.

Getxozirko. 18:30ean, Muxike-
barrin, “Suspensión”, Compañía 
Nueveunorekin. 6 urtetik gora-
koentzat. Sarrera: 12€.

KaleFest. Haurrentzako zinea. 
20:00etan, Campa del Loro-n 
(Ereagako kaian), “Bihurri, jaure-
txetik kale gorrira”. Euskara. Adin 
guztiak. Doan.

Musika zineman zikloa. 
19:30ean, Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, Mercedes Albai-
naren musikarekin ilustratutako 
hitzaldia: "Música de cine: de la 
confección a medida al prêt-à-
porter". 5€.

Antzeztutako bisita gidatua. 
“Portu Zaharra bere sustraieta-
tik”, 11:30ean. 6€. Informazioa 
eta erreserbak: Turismo Bulegoa, 
tel.: 94 491 08 00 edo infoturis-
mo@getxo.eus     

URRIAK 2 IGANDEA
20. Komiki Aretoa. Merkataritza-
gunea, 40 stand-ekin, Romoko 
Santa Eugenia plazan eta Ibaion-
do kalean. Jarduerak (hitzaldiak, 
mahai-inguruak, aurkezpenak), 
Romo Kultur Etxean.

Getxozirko. Muxikebarri plazan, 
18:00etan, “Maña”, Compañía 
Manolo Alcántararen eskutik. 
Doan.

KaleFest. Dantza. 19:00etan, 
Areetako Eskoletako plazan, 
“Otempodiz”, Ertzarekin. Adin 
guztiak. Doan.

Antzeztutako bisita gidatua. “Erre-
geen Bide zaharretik”, 11:30ean. 
4€. Informazioa eta erreserbak: 
Turismo Bulegoa, tel.: 94 491 08 
00 edo infoturismo@getxo.eus

Mendi-irteera. Adi (1.457m) eta 
Iturrunburu (1.332m). Adi men-
digunea (Nafarroa). Antolatzai-
lea: Etorkizuna Mendi Taldea. 
Inskripzioak irteeraren aurreko 
asteazkeneko 24:00ak arte: etor-
kizunamt@gmail.com eta tel.: 606 
637 128.

Aixerrota Errotako jatetxearen ustiatzea 
lehiaketara

Udalak lehiaketa-araubidean 
lizitatuko du Aixerrotako erro-
ta udal-eraikinean dagoen ja-
tetxearen ustiapenaren emaki-
da. Tokiko Gobernu Batzarrak 
aste honetan onartu du emaki-
darako espedientearen hasie-
ra. Emakida horrek 20 urteko 
iraupena izango du, eta beste 
5 urtez luzatu ahal izango da. 
Esleipendunak 5.012,23ko ka-
nona ordaindu beharko du hi-
lean (BEZik gabe), gutxienez. 
Eskaintza ekonomikoaz gain, 
ostalaritzako esperientzia eta 
aintzatespen profesionala ba-
loratuko dira.
Taberna-Jatetxerako izango 
den espazioak bi solairu ditu: 
erdisotoa, gutxi gorabehera-
ko 408 m2-rekin eraikita, eta 
beheko solairua, eraikitako 

Udal Gobernuak (EAJ-PNV 
eta PSE-EE) Ereagako igo-
gailuaren tarifa erabat eta 
behin betiko kentzea propo-
satuko du iraileko osoko bil-
kuran. Funtsezko elementua 
da udalerrian mugikortasun 
irisgarria sustatzeko, Erea-
gako itsasertza Algortako 
erdialdearekin lotzen baititu. 
Udalerrian gehien erabiltzen 
den azpiegituretako bat da, 
urtean 300.000 erabilera bai-
no gehiago, batez beste.
Udal Gobernuaren arabe-
ra “azken urteotan, inoiz bai-
no gehiago, agerian geratu da 

Irailaren 23tik urriaren 24ra 
arte aurkeztu ahal izango 
dira 2022-2023 ikasturtean 
Hezkuntza gastu orokorre-
tarako Udalak aurreikusi-
tako laguntzak eskuratzeko 
eskabideak. 150.000 euro bi-
deratuko dira diru-laguntza 
horietara. 
Laguntzak 2022ko urtarri-
laren 1etik gutxienez errol-

458 m2-rekin; lizitazio honen 
xedea ez da errotaren zatia 
(41,87m²) sartzen. Espazio ho-
rren erabilera Udalak kudea-
tuko du.
Eskaintzak 60 egun natura-
leko epean aurkeztuko dira, 
BAOn argitaratu eta hurren-
go egunetik zenbatzen hasi-
ta. Eskaintzak bitarteko elek-
tronikoen bidez egingo dira, 
LIZITAZIO ELEKTRONI-

oso garrantzitsua dela inguru 
hurbilean aisialdirako gune na-
turalak jartzea. Gainera, zerbi-
tzu hori doakoa bihurtzeak are 
gehiago sustatuko du Getxoko 
hiri-hondartza nagusirako sar-
bideetan mugikortasun moto-
rizatua murriztea. Horrekin, 
beste urrats bat emango dugu 
ingurune horretako mugikorta-
sun iraunkorrean”.
Horrela, irisgarritasuna erraz-
teko, Getxon dauden udal-az-
piegiturak doakoak izango 
dira herritarrentzat. Sarbideko 
zaintza- eta kontrol-zerbitzuak 
orain arte bezala jarraituko du.

datuta dauden herritarrek 
eta antzinatasun berean 
eskolatuta eta erroldatuta-
ko seme-alabak dituztenek 
eskatu ahal izango dituzte, 
Haur Hezkuntzako bigarren 
ziklotik (hiru urte) DBH 
mailara arte barne. Familia 
unitatearen urteko diru sa-
rrera guztiak, 2021an ez dira 
53.200 euro baino gehiago 

LABURRAK
* Galapagoei buruzko tailerra. 
Irailaren 24an, larunbatean, 
10:00etatik 13:30era Galapagoak: 
gure ur gezako dortokak tailerra 
izango da Bolueko Hezegunean 
(Ponpa Etxetxoan). Aurretik izena 
eman behar da boluenatura@
gmail.com helbidean. Informazioa: 
https://labur.eus/7YGpZ. 

Ereagako igogailuaren tarifa behin betiko kentzeko 
proposamena

2022/23 ikasturteko Hezkuntzako gastu orokorretarako 
laguntzetarako eskaerak

KOKO SISTEMA izeneko apli-
kazioaren bidez, EUSKADIKO 
KONTRATAZIO PUBLIKOA 
PLATAFORMAN kokatua, 
lizitazio-iragarkian eta kontra-
tatzailearen profilean adierazi-
tako epean.
Beharrezko informazio guztia: 
aipatutako profilean eta Onda-
re eta Etxebizitza Sailean. (Fo-
ruak, 6. Tel.: 944.660.044, onda-
rea@getxo.eus).

Abuztuaren amaieran, akats 
baten ondorioz, Udalak ja-
kinarazi zuen BARIK bidez 
egindako bidaia bat baino 
gehiagoko abonuak %50 mu-
rriztuko zirela soilik, iraile-
tik 2022. urtea amaitu arte. 
Hala ere, kontuan hartuta 
udalerriaren irisgarritasuna 
bermatzeko funtsezko az-
piegitura dela, iraileko osoko 
bilkuran tarifak erabat ken-
tzea proposatuko da. Neurri 
hori, onartzen bada, BAOn 
argitaratzen denetik aurrera 
sartuko da indarrean, 2022. 
urtea amaitu baino lehen.

izango (familia uniatetako 
kide kopuruaren arabera).
Informazioa: https://labur.
eus/bIQLw. Dokumentazioa: 
Administrazio Elektronikoa-
ren Bulegoaren bidez, entre-
gatuko da eta, posible ez den 
kasuetan, Herritarren Arre-
tarako Bulegoetan aurretiko 
hitzordua eskatuta, 94 466 00 
00 telefono zenbakian.

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Marketeriako logela saltzen 
dut Leioako ebanista ezagunak 
egindakoa. Burualdea, bi mahai-
txo eta hiru tiraderako komoda. 
Oso egoera onean. Prezioa: 
1.250€. Tel.: 661 962 940. 

- Garaje partzela alokatzen da 
Iparbide kalean (Algorta). Tel.: 
653729167

- Ingelesa. Irakasleak klaseak 
ematen ditu. Deskontuak Gazte 
txartelarekin. Romo. Tel: 687 000 
650. 

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.
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Itxas Argia dantza taldea Portugalera joan zen abuztuan. Rancho Folcló-
rico São Bartolomeu de Messines taldearen eskutik, Getxoko ordezkari-
tzak Algarveko hainbat herri bisitatu eta dantzatu zituen, hala nola Ar-
mação de Pêra, Messines edo Moncarapacho. Euskal kultura sustatzeaz 
gain, Getxoko enbaxadore lanak egin zituzten, taldeak urtero antolatzen 
duen Herrien Jaialdiaren edo herrietako jaialdiaren emaitza izan zen el-
kartruke batean. ¡Muito obrigado!, esan du Itxas Argiak prentsa ohar 
batean.

Larunbat honetan, irailaren 24a, 19:30ean, Areetako Andres Isasi Musika Es-
kolak Hirusta Trioren ahots, piano, narrazio eta ikus-entzunezko Matriosh-
ka baten geografia soinuduna ikuskizuna hartuko du. Garbiñe Abendañok 
(sopranoa), Margarita Lorenzo de Reizabalek (pianoa) eta Julene Zenikaze-
laiak (errezitatzailea), matrioshkaren metaforaren bidez, emakumeak bere 
bizitzan zehar irudikatzen dituen rol desberdinak aurkeztuko dituzte opera, 
zarzuela eta ahots-musikako pertsonaia femenino paradigmatikoenetako 
batzuen bidez.

Itxas Argia-k Portugalera egindako bidaia Ikuskizun musikala Areetan

Mesedeetako Andre Mariaren omenezko Areeta-
ko jaiak ostiral honetan, hilak 23, 13:00etan, hasi-
ko dira, adinekoentzako lunch batekin, Eskoletako 
plazan. Hala ere, jaien berri emateko txupinazoa 
eta pregoiaren irakurketa 19:00etan izango dira, 
Berantzagi dantza taldearen eta Zabalketa GKEa-
ren eskutik. Egitarauan, Barraskilo Lehiaketa tra-
dizionala Adiskidetasun kalean eta betiko herri 
kirolak, dantzak, kontzertuak eta abar izango dira. 
Eta programaren barruko jarduera ez izan arren, 
jai batzordeak itsasadarran ostiralean, hilak 23, 
18:00etan, izango den Akuatlonean (Bilbo-Bizkaia 
2022 Europako Kirol Anitzeko Triatloi Txapelketa) 
parte hartzeko deia egin du baita larunbatean, hi-
lak 24, ordu berean, baina Gobelan jokatuko duten 
Arenas-Real Sociedad C partidan ere.  

Ostirala, hilak 23
Txupinazoa jaurti ostean, Areetaolinpiadak - haurrentzako jolasak- egon-
go dira Eskoletako plazan, 19:30ean; Cuban Band Havana 537 taldearen 
kontzertua Adiskidetasun kalean 21:00etan, eta Los Toldosena plazan, 
22:30ean.

Larunbata, hilak 24
Larunbateko jardueren artean, puzgarriak izango dira 11:30ean eta 17:30ean 
Bizkaia Zubiaren ondoan; Marching Band plazan 12:00etan; sardina-jana 
ordu bat geroago eta herri kirolak 13:30ean. Arratsaldean, 17:00etan zum-
ba solidarioa eta tailerrak plazan; Mus txapelketa Adiskidetasun kalean 
eta 19:30ean Dantza Plaza. Gauean, Delicuencia senil taldearen kontzertua 
21:00etan hasiko da Adiskidetasun kalean eta Galkerrena 22:30ean plazan. 

Berantzagi dantza taldeak eta Zabalketa GKEak txupinazoa 
jaurtiko dute eta pregoia irakurriko dute Mesedeetako jaietan

Igandea, hilak 25
Adiskidetasunaren kaleko Barraskilo Lehiaketa tra-
dizionala igandean izango da, eta herri paella pla-
zan. Gainera, 10:00etatik aurrera ohiko Artisautza 
azoka egongo da; 12:00etan magia eta 17:30ean zir-
ku-erakustaldia eta txokolate jana plazan.
Egitarau osoa: www.getxo.eus 

Planto eraso sexistei eta zaintza
Udalak abian jarritako Getxon planto eraso sexistei! 
Bakarrik Bai da Bai! Indarkeria sexistarik, LGTBIfobi-
korik eta arrazistarik gabeko jaien alde! sentsibilizazio 
kanpaina jaietan izango da. Horrela, kanpainaren 
leloa eta irudia dituen bi totem jarriko dira Eskole-
tako plazan eta Adiskidetasun kalerako Kale Na-
gusitiko sarreretan. Gainera, larunbatetik igandera 

arteko goizaldean, 00:00etatik 03:00etara, Paulino 
Mendibil kaleko 9an, substantzien testing-ak egingo dira, arriskuak 
murrizte aldera. Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako indarkeria ma-
txistaren aurkako kanpainaren autobusa ere kale Nagusiaren 16 zen-
bakiaren parean egongo da hilaren 23an eta 24an, gazteak indarkeria 
matxistaren prebentzioaren garrantziaz kontzientziatzeko, eta berdin-
tasunean eta gainerako pertsonekiko errespetuan oinarritutako harre-
manen eraikuntza sustatzeko. 
Bestalde, beste urte batez, Udaltzaingoak, Ertzaintzaren eta Udaleko 
Babes Zibilaren partaidetzarekin, operatibo bat jarriko du martxan, 
ahal den neurrian, istilurik gerta ez dadin eta adin gabekoei alkohola 
ematea ekiditeko. Gainera, Areetako ostalaritzako establezimenduek 
ordu bat terdiz geroago itxi ahal izango dute ostiralean (hilak 23) eta 
larunbatean (hilak 24).

http://www.getxo.eus


Komiki Aretoak Max eta Rober Garay omenduko ditu

“Mature”, Valeria Rosekin ziurtatutako 
barreak

Nerea Baldak eta Chelo Sierrak irabazi 
dute “Ramiro Pinilla” lehiaketa

Francesc Capdevila “Max”, esta-
tuko komikigile ospetsuenetako 
bat, eta Rober Garay ilustratzaile 
eta diseinatzaile grafikoak jasoko 
dute Komiki Aretoaren omenal-
dia. Aretoa irailaren 30etik urria-
ren 2ra ospatuko da eta erakus-
ketan izen handiko beste artista 
batzuk ere izango dira, hala nola 
aurtengo kartelaren sortzailea, Ge-
nie Espinosa. Merkataritza-gunea 
Santa Eugenia plazan eta Ibaiondo 
kalean egongo da, eta jarduerak 
Romo Kultur Etxean egingo dira.

Francesc Capdevilak komikiaren 
eta ilustrazioaren munduan ibilbi-
de arrakastatsua egin du. Komiki-
gintzan egin zituen lehen urratsak 
Bartzelonako underground mugi-
mendu hasiberrian izan ziren, Sant 
Jordiko Arte Ederretako Eskolan 
ikasten zuen bitartean. 1979an, El 
Víbora aldizkari enblematikoan 
kolaboratu zuen. Aldizkari ho-
rretan, bere ibilbide historikoaren 
zati handi bat garatu zuen, eta na-
zioartean bere lana ezagutaraztera 
eraman zuen. Era berean, sari ga-
rrantzitsu batzuk ere jaso zituen, 
hala nola Ignatz (1999) estatuba-
tuarra, Bartzelonako Komikiaren 
Nazioarteko Aretoko Sari Nagusia 
(2000) eta Komikiaren Sari Nazio-
nala (2007), Kultura Ministerioak 
emana. Azken hori sei hizkuntza-
tara itzuli zen.

Bestalde, Rober Garay artista sail-
kaezina da, eta ilustrazioa eta sor-
kuntza skatearen munduarekin 

Nerea Baldak Azpimarrak liburua-
rekin (euskaraz) eta Chelo Sierrak 
La mala intención lanarekin (gaz-
telaniaz) irabazi dute V. Ramiro 
Pinilla Film Laburren Lehiaketa. 
Kultur Etxeak bultzatu du eki-
mena bertako Pinillesca kolekti-
boarekin elkarlanean, sorkuntza 
literarioa sustatzeko eta egile ge-
txotarraren oroimena babesteko.
Azpimarrak lanak behin eta berriz 
errepikatzen diren gaiak jorratzen 
ditu, hala nola amatasunaren in-
guruko zalantzak eta gaurkota-
suna duen besteren aitatasunaren 

Valeria Ros komiko getxotarrak 
Muxikebarriko Ereaga aretoan 
aurkeztuko du ostiralean, irailak 
23, Mature ikuskizuna. Bertan, 
“emakume, komiko eta milf izateak 
zer dakarren ikusi ahal izango da”, 
artistak berak dioenez “mugimen-
du feministaren gorakada betean”.
Valeriari pandemiaren hasiera 
zaildu egin zitzaion. Konfina-
menduko bigarren egunean ja-
kin zuen haurdun zegoela bere 
ohiarekin, eta hor ernatzen da 
ikuskizun honen hazia, marka-
tu duten gaiei buruzko gogoeta: 
ezetz esaten ez jakiteak, giza-
kiekin etengabe hanka sartzeak, 
bere burua aurkitzeko munduan 
zehar ihes egiteak eta toxikoa den 
oro lotzeak. Umore osasuntsua, 
gehiegizkoa eta inprobisaziozko 
eta publikoarekiko interakziozko 
brotxakada askorekin.

Bakarrizketa 19:30ean hasiko da 
eta sarreraren prezioa 10 eurokoa 
izango da.

uztartzen ditu. Bere grinei leial, 
pertsonaia bitxi eta ahaztezinak 
sortu ditu, eta haien istorioak El 
reino inclinado, El agrosalvaje mun-
do de Manurro edo Puto eta Kapitan 
Kaoporrex albumetan biltzen dira. 
Frantziako merkaturako hainbat 
lan argitaratu ditu Sauré argita-
letxearen eskutik eta, Edorta Ji-
menez idazlearen gidoiarekin, 
Bermeoko historia ilustratu du 

Irailaren 30etik urriaren 2ra egingo da Romon

Canterburyko paperen misterioa 
albumean. Fernando Palazuelo-
sekin batera, Zapatos en la arena 
(2013) eta La bestia que bebe de las 
huellas (2014) lanak argitaratu 

ditu. El Correo, Deia eta Egin-en 
ohiko kolaboratzailea da, komikia 
diziplina anitzeko artearekin uz-
tartzen du eta Agroskate arropa-
enpresaren sortzailea da.

aurkikuntzaren aurreko harridura. 
La mala intención izenekoak, bestal-
de, landa-genero beltz satirizatua 
kostunbristarekin nahasten du, eta 
artearen munduan barneratzen da, 
errealismo magikoarekin, umo-
rearekin eta ironiarekin jolasteko.
Gainera, Eunate Fernández Ayo, 
Julio Caro Baroja BHIko ikaslea, 
eta Amélie Farnier Uson, Aixe-
rrota institutukoa, saritu dituzte 
Txiki Baskardo haur kontakizunen 
lehiaketan, euskarazko eta gazte-
laniazko modalitateetan, hurrenez 
hurren.

MAX©JaumeCaldentey

ROBER GARAY

Ezkerretik eskumara: Amélie Farnier, Eunate Fernández, Chelo Sierra eta Nerea Balda. 



Bertsolari Txapelketa Nagusiaren hasierako 
faseko lehen saioa Muxikebarrin

SENDI proiektuaren jarduerak eta Irakurle Kluba 
abian berriro udazkenean

Xabi López-Arostegui, urrezko domina 
Europako Saskibaloi Txapelketan

Etorkizuna 
taldearen III. 

argazki lehiaketa

2022ko Bertsolari Txapelketa Nagu-
siaren hasierako faseko lehen saioa 
izango da Muxikebarrin, larunba-
tean, irailak 24, 17:00etan, Bertsozale 
Elkarteak antolatuta, Udalaren la-
guntzarekin. Partaideak Agin Labu-
ru, Eneko Lazkoz, Nerea Elustondo, 
Oihana Bartra, Peru Abarrategi eta 
Unai Mendizabal izango dira eta 
gai-jartzailea Imanol Artola "Felix". 
Sarrerak salgai daude dagoeneko 
www.bertsosarrerak.eus helbidean 
edo txarteldegian saioaren egunean, 
aurrez agortu ez badira. Getxoko 
saiorako sarreren prezioa 6 eta 12 
euroren artekoak izango dira.   
Euskal Herri osoko 42 bertsolari 
lehiatuko dira guztira txapelketan. 
Finala abenduaren 18an izango da, 
Iruñeako Nafarroa Arenan. 

Getxoko familietan euskara susta-
tzea helburu duen SENDI proiek-
tua udazkenerako antolatzen ari 
den jardueren artean, urriaren 
1ean, larunbatean, Light Painting tai-
lerra izango da, 6-12 urte bitarteko 
umeentzat. Argiarekin marrazten, 
argazki izugarriak egiten ikasiko 
dute. Bestalde, urriaren 15ean eta 
16an Aulestira joateko irteera an-

Xabi López-Arostegui getxotarrak 
urrezko domina lortu zuen joan 
den asteburuan Espainiako selek-
zioarekin Eurobasketean, finalean 
Frantzia mendean hartuta. 25 ur-
teko gaztea den hegalekoak paper 
garrantzitsua izan du txapelketa 
osoan eta Sergio Scariolok zuzen-
tzen duen taldearekin minutu 
gehien jokatu dituen jokalarietako 
bat izan da.
Xabi López-Arostegui Askartzan 
hasi zen, minibasket jokatuz, eta 
Getxo Saskibaloi Taldeko jokalaria 

tolatu dute, ume eta gurasoak eus-
karaz mintzatzeko. Izena emateko 
epea urriaren 7an amaituko da. 
Aldi berean, euskaraz praktikatu 
nahi duten familiek Gurasolagun 
ekimenean parte hartzeko aukera 
izango dute aurten ere. Hiru jar-
dueretarako izenematea 622433085 
telefonoan edo sendi@egizu.eus 
helbidean egin daiteke.

izan zen haur mailan. Laster, Bada-
lonako Joventut Klubak bere talen-
tu oparoari erreparatu zion, eta 15 
urterekin herri horretara joan zen 
talde katalanaren beheko mailetan 
trebatzen jarraitzera. ACB Ligan 
Joventuteko jokalari gisa sendotu 
eta banakako aitorpen garrantzi-
tsuak lortu ondoren, jokalari ge-
txotarrak debuta egin zuen Espai-
niako selekzioan, 2020an Tokioko 
Joko Olinpikoak jokatu zituen eta 
gaur egun Valentzia Basketeko jo-
kalaria da.

Bestalde, EGIZU elkarteak anto-
latzen duen Irakurle kluba (euskara 
errazean) urriaren 10ean, 19:30ean, 
jarriko da martxan berriro, Villa-
monteko Kultur Etxean. Horretan, 
Lizar Begoña idazleak gidatuta, 
Cantervilleko mamua liburuaz min-
tzatuko dira. Interesatuek labur.
eus/irakurlekluba helbidean izena 
eman beharko dute aurretik.

Datorren urriaren 12ra arte zabalik 
egongo da mendiko edo naturako 
paisaien argazkiak Etorkizuna Men-
di Taldeak antolatutako lehiaketara 
bidaltzeko epea. Taldearen jarduera-
ren batean parte hartu duten klube-
ko bazkideek aurkeztu ahal izango 
dituzte lanak. Argazkiak (2 partaide 
bakoitzeko) etorkizunamt@gmail.
com helbidera bidaliko dira. 
Hautatutako 20 argazkiak azaroaren 
1etik 15era ikusi ahal izango dira, 
oraindik zehazteke dagoen areto 
batean, eta gustukoen dituzten biak 
bozkatu ahal izango dira (elkarteki-
deak, Etorkizunaren sare sozialen 
bidez). Sariak: asteburuko irteera bat 
doan (1. irteera) eta eguneko bi irtee-
ra doan (2. irteera) dira, 2022ko edo 
2023ko Klubeko irteeren artean.
https://etorkizunamt.wordpress.
com/

www.bertsosarrerak.eus
mailto:sendi%40egizu.eus?subject=
labur.eus/irakurlekluba
labur.eus/irakurlekluba
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
https://etorkizunamt.wordpress.com/
https://etorkizunamt.wordpress.com/


Udal talde politikoen iritzia
GETXO, MUGIKORTASUN ETA IRISGARRITASUNEAN ERREFERENTE 

Algortako Haurtegi haur-eskola 
udal-gobernuak Getxoko ondare his-
torikoarekin duen babesgabeziaren 
azken biktima izan da. Haur-eskola 
itxi zen lehenik, eta orain eraikin 
adierazgarri hori eraitsi da espeku-
lazio-arrazoiak direla bide. Gure 
kultura- nahiz hirigintza-ondarea-
ren aurkako erasoaz gain, udalerriak 
haurrak zaintzeko espazio gehiago 
izateko duen beharraren aurkako 

erasoa ere bada. Argi dago haur-es-
kola publikoak falta direla, eta Haur-
tegi itunpeko ikastetxea zen, funts 
publikoak jasotzen zituena eta hama-
zazpi langile zituena. Gobernu-tal-
deak ulertu behar du Getxok ez duela 
higiezinen espekulazio gehiagorik 
behar: hezkuntza-ekipamenduak 
sustatu behar ditu eta bere ondarea 
babestu behar du. elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

Mugikortasunaren Europako Astea-
ren harira, PSE-EEk mugikortasun 
jasangarriaren alde egiteko politikak 
sustatzen jarraitu nahi du. Ekimen ho-
rretan parte hartu duten hirietako bat 
izan da Getxo; izan ere, mugikorta-
sun aktiboaren, garraio publikoaren 
eta garbiak nahiz adimentsuak diren 
beste garraiobide batzuen aldeko ja-
rrera-aldaketa bultzatu nahi du. Gure 
ustez, udalerriek egin beharreko bi-
lakaerak barne hartu behar du askoz 
eraginkorragoak diren eta ingurume-
narekin konprometituagoak dauden 
mugikortasun-mekanismoak ezar-
tzeko eraldaketa, hala nola garraio pu-
blikoa, Pedro Sánchezen Gobernuak 

diruz lagundu berri duena. Alabaina, 
PSE-EEren konpromisoa ez da parte-
hartze hori soilik. Udaleko gobernu-
taldeko kideok hiri-eraldaketaren 
alorrean aurrera egiteko akordioak 
eta neurriak aurkezten gabiltza, oinez-
koek ibilgailu pribatuek baino espazio 
gehiago izan dezaten. Udalerria oinez-
koentzat egiteko konpromiso horren 
eredu da Kale Nagusia, isurketa gu-
txiko gune bihurtuko baita. Horrez 
gain, bizikletaren erabilera sustatze 
aldera, Getxo eta Bilboren artean bi-
zikleta-ibilbide bat sortuko da, Kale 
Nagusiko obrak aprobetxatuz, gune 
horretan bidegorriko beste tarte bat 
sortuko baita.

Aurreko astean beste eraiste bat izan 
genuen gure herrian: Villa Fernanda 
eta Villa Amparo, Algortako Haur-
tegi ohia. Eusko Jaurlaritzak eskatu 
zuen 2014. urtean eraikina monu-
mentu gisa izendatzea eta babestea, 
baina EAJk eta PSEk bere eraisketa 
baimendu zuten, luxuzko etxebi-
zitzak eraikitzeko, noski. Udal Go-

bernuak eraikina babesteko aukera 
zuen, arkitektonikoki balio handia 
zuelako. Baina argi dago ez dutela 
inolako interesik gure ondare, his-
toria eta nortasuna zaintzeko. Zori-
txarrez, HAPO berrian gauza bera 
gertatuko da, baserriak eta eraikin 
historikoak botatzen jarraituko dute-
lako. Lotsagarria benetan.

GURE ONDARE ETA NORTASUNA 
GALTZEN JARRAITZEN DUGU

AREETAN APARKALEKUAK 
KENTZEARI EZ

GETXOKO ONDAREAREN BESTE 
GALERA BAT

MUGIKORTASUN JASANGARRIA, 
GETXOKO ETORKIZUNERAKO GILTZARRI

BER EAK

EAJ-PNVk konpromiso argia, nabaria, 
nabarmena eta ukaezina erakutsi du 
irisgarritasunaren mailarik altuena 
bermatzen duten proiektuetan eten-
gabe sakontzeko; halaber, mugikorta-
sunari dagokionez jasangarritasunik 
handiena dago Getxo udalerri osoan.
Amaia Agirre buru duen Eusko Al-
derdi Jeltzaleak proposatutako hautes-
kunde-programako 7. konpromiso gisa 
jaso zen: “Getxo, mugikortasun eta 
irisgarritasunean erreferente: espazio 
irisgarriak, bidegorriak eta aparkale-
kuak”. Eta Getxoko auzoetatik buelta 
bat emanez gero, ikusiko dugu jardu-
keta garrantzitsuak egin direla jada eta 
beste batzuk prozesuan daudela. 
Hitza betetzen dugu, eta ekintza zeha-
tzekin erakusten gabiltza. Aurrera 
doaz Areeta-Romoko geltoki-plaza 
egokitzeko lanak, hura atseginago 
egiteko xedearekin, bai eta Kale Na-
gusiaren eraldaketa ere. Zugatzarte 
etorbidea mugikortasunaren eta iris-
garritasunaren adibide ez ezik, ingu-
rumen-deskontaminazioari nahiz des-
kontaminazio akustikoari dagokienez 
jasangarritasunaren eta segurtasuna-
ren eredu ere bada. Gauza bera gerta-

tzen da Romoko erdigune osoarekin; 
izan ere, oinezkoentzako eremuak egi-
ten ari dira bertan eta pertsonentzako 
irisgarritasuna ahalbidetzen ari da.
Aiboako metro-geltokiaren eta Iturri-
barrirekiko loturaren artean sortutako 
espazio berria ere orain askoz irisga-
rriagoa eta atseginagoa da hura erabil-

tzen duten herritarrentzat. Aipatzekoa 
da Usategiko igogailua, garapen-pro-
zesuan dagoena, bai eta Genaratxuko 
oinezkoentzako ibilbidea ere, izugarri 
eskertu baitigute.
Etxebizitza-eraikin guztien irisgarri-
tasuna hobetu nahi dugu hirigintzako 
araudian aldaketak eginez, eta udal-

espazioetan aurerapausoak eman nahi 
ditugu benetako irisgarritasun uniber-
tsala eskaini ahal izateko.
Jakina denez, ezinbestekoa da Gainza, 
Alango eta Ibarbegoako aparkalekuak 
aipatzea, proiektu horiek ere konpro-
misoak betetzen ditugun erakusgarri 
baitira. Getxoztarrek horiez gozatzea 
nahi dugu. Nabarmentzekoa da ere 
TAOren araututako aparkaleku-siste-
ma berria; herritar ugarik eskatu zuten 
eta egikaritu ahal izan dugu azkenik, 
plangintzak proposatu dizkigutenei 
erantzunez eta, aldi berean, gure mer-
kataritza eta ostalaritzari modu positi-
boan eragiten dion mugikortasun ho-
bea ahalbidetuz.
Getxoko bidegorrietan ere jarraitzen 
dugu lanean: Bizkaiko Foru Aldundia-
rekin lankidetzan, etorkizunean egon-
go den itsasadarreko bidegorria disei-
natzen ari gara, zeinak Getxo Leioa, 
Erandio, Bilbo eta Ezkerraldea lotuko 
baititu geroz eta gehiago erabiltzen 
den eta jasangarriena den garraiobidea 
erabiliz, bizikleta, alegia.
Hala, Getxoko EAJ-PNVk 7. konpromi-
soa ere bete du, irisgarritasunari eta 
mugikortasunari buruzkoa.

Kale Nagusia zati batean oinezkoen-
tzako egiteko obrak aurrera doaz, 
baina PP taldeko kideok obra horien 
aurka gaude guztiz. Ondorio zuze-
nak izango dituzte: aparkatzeko 150 
toki kenduko dira. Horrez gain, Me-
sedeetako elizaren gunean beste 25 
partzela kenduko dira, eta beste 25 
Sarajevo inguruan, Geltoki plazaren 
eraberritzea dela eta. Hau da, guztira 

200 aparkaleku-plaza kenduko dira 
Areetan. Horren harira, aparkatzeko 
arazoa getxoztarren kezkarik han-
diena bada ere, EAJk ez du alterna-
tibarik eskaini eta behin eta berriz 
baztertu ditu Kale Nagusiaren ha-
sieran edo Gobelaurre parkearen az-
pian lurpeko aparkaleku bat egiteko 
gure proposamenak.
#esnatuGetxo


