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/ Nabarmentzekoak
> 2023 urteko aldizkako zergak bankuan 

helbideratzea (2. or.)

> “Getxozirko” helduko da, kaleko bi eta barruko 
ikuskizun batekin (3. or.)

> 22 jarduera baino gehiago antolatuta 
Ondareari buruzko Jardunaldietan (4. or.)

Kale Antzerkia Bultzatuz. Urriaren 7, 
8 eta 9an, antzerkia eta zirko-dantza-
musika, Algortako San Nikolas plazan. 
Publiko familiarra. Doan.

40. Getxo Eszena. Urriaren 7, 8 eta 9an, 
antzerkia Muxikebarrin.

* Blanca Portillok 
“Silencio” antzeztuko 

du Muxikebarrin 
(3. or.)

Komiki Azokak 20.urteurrena ospatuko du asteburu honetan 
Ostiral honetan, irailaren 30etik, 
igandera arte, urriaren 2ra, Ge-
txoko Komiki Azokak bineta-
ren mundua hurbilduko dio 
publikoari bere hogeigarren eki-
taldian. Ohikoa denez, Bizkaiko 
bederatzigarren artearekin egin-
go den hitzorduan artista ezagu-
nek hartuko dute parte, bai Are-
toko merkataritza-gunean, bai 
programatutako hainbat ekintze-
tan. Ohikoa denez, bi guneetara-
ko sarrera doakoa izango da.

Ekimenaren aurkezpenean, Iran-
tzu Uriarte Kultur Etxeko pre-
sidenteak adierazi zuen “oso 
pozgarria da ekimen hau aurrera 
eramaten jarraitzea, sektoreko ekital-
di garrantzitsuenetako bat izan baita 
Euskadin zein kanpoan”. Azokaren 
merkataritza-esparrua, Areetako 
Geltokia plaza, aldatu egingo da 
oraingo honetan, bertan egiten 
diren obrak direla eta. Horrela, 40 
saltokiak oso gertu dauden bi le-
kutan izango dira, hain zuzen ere, 
Romoko Santa Eugenia plazan eta  
Ibaiondo kalean. 

Liburu-dendek, argitaletxeek, 
merchandising-establezimen-
duek eta fanzineek osatzen dute, 
besteak beste, publikoak azken 
nobedadeak eskuratu, serieak 
osatu eta antzinako komikiak 
eta bildumagileen aleak eroste-
ko aukera izango duen postuen 
eskaintza. Horrez gain, komi-
kiaren munduarekin zerikusia 
duten era guztietako artikuluak 
aurkitu ahal izango dira bertan. 

Bestalde, Romo Kultur Etxean 
hurrengo ekitaldiak izango 
dira: berrikuntzen aurkezpe-
nak, hitzaldiak, mahai-ingu-
ruak, proiekzioak, tailerrak eta 
erakusketa. Horietako batzuek 
sektoreko enpresa garrantzitsue-

netako batzuk izango dituzte, 
eta hitzaldietan, aurkezpenetan 
eta, nola ez, espero diren sina-
duren txandetan parte hartuko 
dute. Bertan, zaleek beren artista 
gogokoenak bertatik bertara eza-
gutzeko aukera izango dute. Si-
nadura txandak Romoko Kultur 
Etxean eta salmenta postuetan 
izango dira.

Borja Crespo Azokako progra-
mazio-koordinatzaileak na-

barmendu zuenez, “Azokaren 
eskaintza egungo unera egokitzen 
eta artearen irakinaldia bistaratzen 
saiatzen da, komikiaren munduan 
dauden joera eta mugimendu ezber-
dinak islatzen dituzten egileak gon-
bidatuz”. Aurtengo gonbidatuen 

artean, MAX, Ana Oncina, Émile 
Bravo, Genie Espinosa, Fernando 
de Felipe, Núria Tamarit, Agusti-
na Guerrero, Isaac Sánchez, Ar-
tur Laperla, Rober Garay, Jaime 
Martín, Jesús Alonso Iglesias, 
Susanna Martín eta Sara Mo-
rante bezalako sortzaileak na-
barmentzen dira. Aurten, Max, 
komiki alternatiboaren barruan 
erreferentziazko pertsona omen-
duko du Azokak, Rober Garay 
idazle bizkaitarrarekin batera. 

Ekitaldi ezberdinekin batera, 
Romo Kultur Etxeak Mamut era-
kusketa hartuko du, Txikienen-
tzako komikiak Mamut argitale-
txeak abian jarritako hezkuntza 
proiektu interesgarri honen ibil-
bidea erakusten duen erakusketa.
Jarduera desberdinei buruzko 
egunak eta ordutegiak ezagutze-
ko Azokaren webgunea kontsul-
ta daiteke: www.salondelcomic-
degetxo.net

Max, Núria Tamarit, Émile Bravo, Genie Espinosa, Jaime Martín eta Agustina Guerrero dira hitzorduan izango diren 
batzuk 

AGUSTINA GUERRERO

www.salondelcomicdegetxo.net
www.salondelcomicdegetxo.net


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

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. 
“Erregeen 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). Antolatzailea: 
Etorkizuna Mendi Taldea. Ins-
kripzioak irteeraren aurreko as-
teazkeneko 24:00ak arte: etorki-
zunamt@gmail.com eta tel.: 606 
637 128.

URRIAK 3 ASTELEHENA

Hitzaldia. 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean, “Otoño caliente o 
pacto de rentas”. Hizlaria: Gorka 
Martija (Latinoamerikako Multi-
nazionalen Behatokiko politolo-
goa eta ikertzailea). Online: ht-
tps://labur.eus/2022sinope10  
Antolatzailea: “Sínope” Kultur 
Elkartea.

URRIAK 5 ASTEAZKENA
Bigarren Eskuko Liburu Azoka 
Solidarioa. Europako ondarea-
ri buruzko jardunaldiak. Romo 
Kultur Etxean hilaren 9ra arte. Or-
dutegia: 11:00-14:00 eta 17:00-
21:00 (igandea, goizez bakarrik). 
Bildutako dirua Sunu Buga Buga 
GKEri emango zaio (Gambian 
proiektu baterako).

URRIAK 7 OSTIRALA
Kale Antzerkia Bultzatuz. An-
tzerkia-musika. 18:00etan, 
Algortako San Nikolas plazan, 
“Matraka Culinary Center”, Tra-
kamatrakarekin. Euskaraz. Fami-
liarako. Doan. 
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Bake 
lehorra”, Tartean Teatroaren es-
kutik. Sarrera: 10€.

URRIAK 8 LARUNBATA
Ipuin kontalariak. Storytime. 
11:00etan, Algortako Kultur 
Etxean “Phantom Manor” (inge-
lesez) Kids&Us Getxo-Algortaren 
eskutik. 2-8 urteko umeentzat. 
Dohainik. Aldez aurretik izena 
eman behar da: getxo@kidsan-
dus.es edo algorta@kidsan-
dus.es
Kale Antzerkia Bultzatuz. An-
tzerkia. 13:00etan, Algortako 
San Nikolas plazan, “Por hacer 
un favor”, Trapu Zaharrarekin. 
Gaztelaniaz. Doan. 
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “El pre-
mio”, Jorge Sanz, Mª Barranco 
eta Ana Turpinen eskutik. Sarre-
ra: 20€.
Iparra Galdu Gabe: Dantza 
plaza. Herri-erromeria eta par-
te-hartze irekia Agurra, Beran-
tzagi, Itxartu, Itxas Argia eta Zasi 
Eskola taldeekin. Musika Patxi 
eta Konpania taldearen eskutik. 
19:00etan, Romoko Santa Euge-
nia plazan. Doan.
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 9 IGANDEA
Kale Antzerkia Bultzatuz. 
Z i rkoa-dant za-mus ika . 
13:00etan, Algortako San Niko-
las plazan, “Nire sudur punta”, 
Kolektivo Konikarekin. Testu ba-
rik. Familientzat. Doan. 
40. Getxo Eszena. Haur antzer-
kia. 18:00etan, Muxikebarrin, 
“Munduari itzulia 80 egunetan”, 
Glu Glu taldearekin. Euskaraz. 
3-9 urte. Sarrera: 8€.
Antzeztutako bisita gidatua. 
“Hilerri bat itsasoari begira”. 
Irteera 11:30ean. Prezioa: 2€. 
Informazioa eta erreserbak: Tu-
rismo Bulegoa, tel.: 94 491 08 00 
edo infoturismo@getxo.eus  

2023 urteko aldizkako zergak bankuan 
helbideratzea

Urrian irekiko da epea helbi-
deratzea eskatzeko edo, hala 
badagokio, eskatzeko 2023ko 
ekitaldirako aldizkako zergen 
banku-helbideratzea aldatze-
ko. Hurrengoak dira: 
- Trakzio Mekanikozko Ibil-
gailuen gaineko Zerga (TMIZ)
- Ondasun Higiezinen gaine-
ko Zerga (OHZ)
- Ibilgailuak finken barrura 
espaloietatik eta aparkaleku-
erreserbatik (pasabideak) sar-
tzeagatiko tasa
- Auto-taxien aparkalekuak  
erreserbatzeagatiko tasa,
- Bide publikoa okupatzeaga-
tiko tasa: kioskoak,
- Ibilgailuak udal bide publi-

Bolueko Hezegune-
ko Esfortzu Kons-
tanteko Eraztunketa-
Guneak bere ateak 
zabalduko ditu jen-
dearentzat larunba-
tean, urriak 1, Hegaz-
tien Mundu Eguna 
ospatzeko, Getxonatura, ezagutu eta zaindu eza-
zu jardunaldien barruan. Hezeguneko hegaz-
ti-fauna, haren problematika eta egiten diren 
jarduerak ezagutaraziko dira. Goizean Bonba 
Etxola bisitatu ahal izango da eta eraztuna 
ipintzeko ohiko ekintza zientifikoa gauzatu-
ko da, teknika, baldintzak eta bere garrantzia 
azalduz, 09:00etatik 12:30era (eguraldi txarra 
eginez gero bertan behera gera liteke jardue-
ra). Aurretiko izenematea egin behar da: bo-
luenatura@gmail.com.

Algortako Dendak elkarteak, Udalaren eta 
Azokaren laguntzarekin, abian jarriko du 
berriro bere desfile ibiltaria, modelo batzuk 
arroparekin, osagarriekin, estilismoarekin eta 
produktuekin. Igandean, urriaren 2an, izango 
den ekimenaren helburua da herritarrak to-
kiko kontsumoari buruz sentsibilizatzea eta 
udalerriko merkataritzek eskaintzen dituzten 
kalitatezko produktuen erakusgarri bat ema-
tea. Musikarekin, modelo bakoitzak ordezka-
tzen duen dendaren poltsa eramango du.
Ekintza hori aurrera eramateko, elkarteak DI-
VERSE taldearen laguntza izan du, gazteen 
artean sormen- eta kultura-industriak elka-
rrekin sortzea sustatzen duen ekintzaile-tal-
dea, ikusgarritasuna eta aukera-berdintasu-
na emateko helburuarekin. Aniztasuna, eta 
lankidetza horretatik sortuko da orain arte 
elkarteak egindako desfilerik inklusiboena.

Abra-R.S.C. Itsas Klubak 
urriaren 1etik 8ra Newpor-
ten (AEB) J80 klaseko Mun-
duko Txapelketan parte 
hartuko duten bere bi tripu-
lazioak aurkeztu ditu. Bio-
bizz, egungo txapeldunordea 
maila absolutuan, Jose Az-

koetan aparkatzeko tasa (egoi-
liarren urteko txartelak: TAO),
- Kutxazain automatikoak,
- Bide publikoa okupatzeaga-
tiko tasa: terrazak.
Eskaera 2023ko apirilaren 1a 
baino lehen aurkezten bada, 
2023ko ekitaldiko aldizkako 
zergetan izango ditu ondo-
rioak. Data horren ostean aur-
kezten bada, eta abenduaren 
31ra arte, hurrengo ekitaldian 
izango ditu ondorioak.
Banku Helbideratzeen 
DN.156 eredu normalizatua 
aurkeztu beharko da, behar 
bezala beteta, baita eskatuta-
ko dokumentazioa ere. Hori 
www.getxo.eus (Oharrak ata-

queta, Juanma Barrionuevo, 
Nuria Sánchez, Jon Ortega 
eta Jaime Olivak osatzen 
dute, eta Fhimasa, egungo 
gazte txapelduna, Nicolás 
Viar, Alba Ortega, Manolo 
Rey-Baltar, Tomás Trueba 
eta Perico Basterrak osatuta.

LABURRAK
* Punta Galeako Jaialdi 
Solidarioa. Aurten ere, Punta 
Galea Txirrindularitza Elkarteak 
bere Jaialdi Solidarioa antolatu 
du, gaixotasun mentalaren 
diagnostikoaren pean bizi diren 
pertsonen ARGIA Fundazioaren 
alde, beren irudi publikoa eta bizi-
kalitatea hobetzen laguntzeko. 
Larunbatean, urriak 1, 
10:00etatik 18:00etara, izango da 
Fadurako Belodromoan, hurrengo 
jarduerekin: taldekako erlojupeko 
probak, txosna solidarioa, paella, 
familientzako jolasak, tailerrak...

* Familia-karrera solidarioa. 
Datorren igandean, urriak 9, 
Getxoko IX. Familia Lasterketa 
Solidarioa egingo da Kirol 
Portuan. Diru-bilketa Zabalketa 
GKEarentzat izango da. El Correo-k 
antolatuta, eta Getxo Kirolak-en 
lankidetzarekin, besteak beste, 
irteera 11:00etan izango da eta 
gutxienez 1,5 km egingo ditu, baina 
trazadurari bost bira ere eman 
ahal izango zaizkio. Bost bizikleta 
zozkatuko dira. Izen-ematea 10 
eurokoa da familia bakoitzeko 
(2-10 pertsona) urriaren 5era 
arte: https://carrerafamiliar.
vamosacorrer.com/getxo/

Hegaztien eraztunketa Desfile ibiltaria

Biobizz eta Fhimasa, J80 klaseko 
Mundialera Newport-en

Eurgetxo elkarteko 17 kideko talde bat Alsaziako hiriburura 
joan zen irailaren 8ko astean Europako erakundeekin bilera 
batzuk egiteko. Europako Legebiltzarrera, Europako Kontsei-
lura eta Europako Mugimendura egindako bisitei esker, “Euro-
pako makineria konplexuaren funtzionamendua hobeto ulertu 
ahal izan zen, eta elkarteak antzeko helburuak dituzten beste 
batzuekiko harremanak zabaldu zituen”, zehaztu zuten. Eurge-
txok Colmar eta Freiburg hiriak ere ezagutu zituen

Eurgetxoren bisita Estrasburgora

lean) edo Areeta-Romoko eta 
Algortako HAB-Herritarrak 
Artatzeko Bulegoetan eskura-
garri dago.
Aurkezteko moduak ohikoak 
dira: aurrez aurre, HABetan 
aldez aurretik hitzordua es-
katuta (010/944660000); erre-
gistro telematikoaren bidez 
Ziurtagiri Elektronikoa iza-
nez gero; edo posta arrun-
taren bidez, eta nahitaez es-
kabidearen sinadura agertu 
beharko da.
Eskabidea izapidetu ondo-
ren, berrespena e-mail bidez 
jasoko da, ekitaldia boron-
datez ordaintzeko epea hasi 
baino lehen.
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Romo Kultur Etxean joan den astean Alvaro Salazar idazlearen (Balmaseda, 
1959) Marco, historia de un encuentro liburuaren aurkezpena egin zen. Beste 
eleberri batzuen egilea da, eta orain idazleak Marko kamerundarrarekin izan-
dako topaketaren istorioa kontatzen du. Gazte horrek Dualako etxea utzi zuen 
egun batean, bizimodu hobea bilatzeko asmoz, eta Nigerian, Niger basamor-
tuan, Aljerian eta Marokon zehar egindako bidea kontatzen du. Gainera, Arri-
gorriagara iritsi zela eta bertan hartu zuten beso irekiak aurkitu zituela aipa-
tzen du, baita kolonialismoa eta egungo ordena mundiala eta ekonomikoa eta, 
nahitaezko migrazioaren drama eta bidegabekeria handia ere. Baina, ororen 
gainetik, liburua pertsona ezberdinengana hurbiltzera eta haietan geure burua 
ezagutzera bultzatzen gaituzten arrazoiak ulertzeko beharretik sortu da.

“Marco, historia de un encuentro”

Blanca Portillok “Silencio” antzeztuko du 
Muxikebarrin

Itxartu Dantza 
Taldean parte 
hartzeko deia

“Getxozirko” helduko da, kaleko bi eta 
barruko ikuskizun batekin

“La música en el 
cine” zikloa

Blanca Portillo aktoreak Juan 
Mayorgak zuzendutako Silencio 
interpretazio errezitaldia taulara-
tuko du ostiral honetan, hilak 30, 
Muxikebarrin. Horretan Porti-
llok Akademian sartzeko hitzal-
dia ematen duen antzerkigile bati 
bizia ematen dio. Akademikoen, 
hurbileko pertsonen eta aginta-
rien aurrean, bizitzaren eta an-
tzerkiaren isiltasunari buruz hitz 
egitea aukeratzen du, baita bere 
bizitzan eta bere oroimenean 
entzuten diren hurrengo antzer-
ki-isiltasunetatik bidaiatzea ere: 
Antigona, Bernarda Albaren etxea, 
Carta al padre, Woyzeck, La vida es 
sueño, La más fuerte, El Gran Inqui-
sidor, Chéjoven pertsonaia ahu-
lena, Becketten izaki bitxiena, 
Sancho Panzarena….Antzezlana 
19:30ean hasiko da eta sarreraren 
prezioa 18 eurokoa da.

Areetako Andrés Isasi Musika Es-
kolak Musika zineman zikloa har-
tuko du urriaren 1ean eta 15ean, 
19:30ean; ekimen honek denboran 
zehar narrazio zinematografikoak 
lagun izan dituzten partiturak 
hurbilduko dizkio publikoari. 
Larunbatean, hilak 1, Mercedes Al-
baina irakasleak Música de cine: de 
la confección a medida al prêt-à-porter 
hitzaldi ilustratua emango du. Hi-
laren 15ean, Impromptu bikoteak 
(Víctor Jiménez, piano eta narra-
tzailea eta José Manuel Cacho, bi-
bolina eta narratzailea) El cine y su 
música musika-ikuskizuna eskai-
niko du, eta artista gonbidatu gisa 
Marta Velasco mezzosopranoa eta 
Ana Ispizua biolontxelo jotzailea 
arituko dira. 

Sarrera: 5€ (ikuskizuna hasi baino 3 
ordu lehenagotik leihatilan). Infor-
mazioa: https://labur.eus/fRLqA 

Algortako Itxartu Taldeak zaba-
lik du izena emateko epea euskal 
tradizioa (musika, dantza..) ikasi 
edo sakondu nahi duten pertsona 
guztientzat (4 urtetik gorakoen-
tzat).Izena emateko: 695 75 06 49 
telefonora deitu, dantza@itxartu.
eus helbidera idatzi, Algortako 
etorbideko 104. zenbakiko entse-
gu-lokalera joan, ostiral arratsal-
deetan, edo Instagram edo Face-
book@itxartudantzataldean sartu. 
Izen-ematea doakoa da eta ez da 
kuotarik ordaindu behar. 
Itxartu Euskal Dantzari Taldea 
1976an sortu zen eta gaur egun 
100 bat lagunek osatzen dute, tar-
tean dantzari, guraso eta lagun-
tzailek. Txistu, soinu, akordeoi, 
txirula, gitarra, txalaparta, biolin, 
pandero, atabal, alboka eta aba-
rreko talde bat ere badu. Talde ho-
rrek dantza taldea laguntzen du 
emanaldi guztietan. Beste kolek-
tibo batzuekin gertatu zen beza-
la, pandemiak une zailak eragin 
zituen, eta Itxartu Taldeak haus-
narketa sakona egin zuen. 2025era 
arteko ekintza-plan bat diseinatu 
zuen lantalde bat sortu zen, eus-
kal dantzetan eta euskal soinue-
tan aurrera egiteko, eboluziona-
tzeko, helburu berriak garatzeko 
eta ikertzen jarraitzeko.

Getxozirko Kultur Etxeko Progra-
mazio Artistikoko deialdian au-
keratutako ekimena ospatuko da 
asteburu honetan. Horren helbu-
rua izango da zirku-arteak jen-
deari hurbiltzea, eta horretarako 
hiru ikuskizun eskainiko ditu, 

bi aire zabalean eta doakoak, eta 
beste bat barrukoa, non zirkua 
beste diziplina batzuekin uztar-
tzen den, ikusleek egungo hurbil-
keta batetik arte horretaz gozatu 
ahal izan dezaten.
Sin Ojana, zirkoa, flamenkoa eta 

antzerkia uztartzen dituen  ikus-
kizuna da. Chicharrón Circo Fla-
menco taldearen proiektu hori 
flamenkoarekiko errespetu eta 
maitasun sakonetik eta bere ba-
lioak erakutsi eta transmititzeko 
nahitik sortu da. Algortako San 
Nikolas plazan ikusi ahal izango 
da ostiralean, hilak 30, 18:00etan. 
Igandean, urriak 2, ordu berean, 
baina Muxikebarriko plazan, 
Maña ikuskizun izango da, Ma-
nolo Alcántara konpainiaren es-
kutik. Pisu handiko kutxez osatu-
tako arku erraldoi bat eraikitzea 
izango da ikuskizuna, ahalik eta 
indar gutxien erabiliz, teknologia 
prekario eta zahar batez lagundu-
ta, baina indarraz, denboraz kan-
poko teknologiaz (palanka, polea, 
gurpila, etab.) beteta. 
Suspensión izango da hirugarren 
proposamena, Muxikebarrin, 
urriaren 1ean, 19:30ean. Zirku ga-
raikidekoa da; igorri nahi duen 
muntaia, publikoak bere  burua 
ezagutzea eta hunkitzea helburu 
duena. Airean jaurtitako pilota 
esekidura momentura iristen den 
instantea ikusi ahal izango da. 
Nueveuno konpainiak eskainiko 
du ikuskizuna eta sarreraren pre-
zioa 12 eurokoa izango da.

https://labur.eus/fRLqA
mailto:dantza%40itxartu.eus?subject=
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22 jarduera baino gehiago antolatuta Ondareari buruzko 
Jardunaldietan

Toponimia ibilbideen beste 
ziklo bat abian 

Urriaren 1etik 30era bitartean On-
darearen Europako Jardunaldien 
beste edizio bat egingo da Getxon. 
Ondarea loratuz, gozatu! Patrimonio 
Sostenible leloarekin, eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak koordinatuta, 22 
jarduera programatu dira (1200 
plaza erabilgarri), udalerriko hain-
bat eragilek sustatuta, gure ondare 
kultural eta natural aberatsa babes-
teko zein urrats egin daitezkeen 
aztertzera gonbidatzeko, egungo 
testuinguruan, ingurumen-, gizar-
te- eta ekonomia-erronkaz beteta. 
Aurreikusitako jardueren artean, 
gehienak doakoak dira, eta berri-
kuntza gisa, berrerabilitako mate-
rialekin egindako gastronomia- eta 
musika-tailerrak, bisitak, tokiko 
artistekin programatutako ibilbi-

Urriaren 6an, ostegunean, abian ja-
rriko da Toponimia ibilbideen beste 
ziklo bat, Udalak antolatuta, Bizarra 
Lepoan elkartearekin elkarlanean 
eta Europako Ondare jardunaldien 
barruan. Helburua da udalerriko 
historia, kultura, geologia edo eta 
fauna hobeto ezagutzera ematea, 
beti ere herriko toki-izenak errefe-
rentziatzat izanda. 
Gidari batek, 2-3 orduz, gidari batek 
azalpenak euskaraz eskainiko ditu, 
parte hartzaileen ulermen mailara 

ZIURGABETASUN-GARAIE-
TAN ERALDATZEA, ERABATE-
KO KOLAPSOA SAHIESTEKO. 
Hitzaldia eta gidatutako bisita. 
Bizkaia Zubia. Ostiralean, urriak 7, 
17:00etan.  
ONDAREA ESPLORATZEN. 
PUNTA BEGOÑA, BELAUNAL-
DIZ BELAUNALDI. Familia-tai-
lerra. Punta Begoña Galeriak. Pla-
zak agortuta. 
URA, HARRIA ETA ALEA: SU-
KALDARITZAKO ERREZETAK 
PASTA EKOLOGIKOAREKIN. 
Sukaldaritza-topaketa eta taile-
rra. Getxoko Ingurumen Aretoa. 
Urriaren 22an, larunbata, 10:30etik 
13:30era.
OSASUNA KOZINATZEA, BIZIA 
JATEA. Familia-tailerra. Kitchen 
Academy - Sukaldaritza Eskola. 
Errotatxu Industrialdea Lokala C12. 
Urriaren 30ean, 11:00etatik 12:30era. 
LURRETIK MAHAIRA. Tailerra. 
Romo Kultur Etxea. Urriaren 14an, 
ostirala,  18:00etatik 19:00etara. An-
tolatzaileak: Geotxiki eta Turismo.
ELVIRA LARRAZABAL. IBIL-
BIDEA GETXOKO KIROL HIS-
TORIAN BARRENA. Bisita 
gidatua. Arenas Club parkea (Erre-
kagane, z/g). Urriaren 16an, igan-
dea, 11:30ean. 

deak eta familientzako jarduerak 
nabarmentzen dira. Halaber, bisita 
gidatuak (antzeztuak, toponimiari 
buruzkoak…), hitzaldiak, liburu 
erabilien merkatua eta abar eskai-
niko dira. Irantzu Uriarte Turismo 
zinegotziak azpimarratu duenez, 
“jardunaldiokin tokiko ondarea na-
barmendu eta ikusarazi nahi dugu. 
Oraingoan, iraunkortasunaren eta Ga-
rapen Jasangarriaren Helburuak (GJH) 
betetzearen ikuspegitik egin dugu lan 
bereziki. Bereziki eskertu behar dut 
programa egiten lagundu duten udale-
rriko kolektibo, pertsona ekintzaile eta 
elkarte guztien inplikazioa; izan ere, 
elkarlanean aritzeak eta sareak sortzeak 
helburu horietako bat betetzen lagun-
tzen digu, hau da, “Helburuak lortzeko 
aliantzak” izenekoa”.

egokituta. 18:00etan hasiko diren 
ibilbideak doakoak dira, herritarren-
tzat baita ikastetxe, euskaltegi eta el-
karteentzat ere. 
Urriaren 6an Areetatik izango da 
jarduera(irteera Bizkaia Zubia plaza-
tik), urriaren 10ean Romotik (irteera 
Ibaiondo-Errekaganetik), urriaren 
18an Neguritik (irteera Karmengo 
eleizatik) eta urriaren 25ean Algor-
tatik (irteera Satistegi plazatik).
Informazioa eta izenematea: getxo.
toponimia@gmail.com /688 635 350.

GEO-IBILBIDE HIRITARRA AL-
GORTATIK. Bisita gidatua. Al-
gortako San Nikolas plaza. Urria-
ren 12an, asteazkena, 17:00etatik 
18:30era. Antolatzaileak: Geotxiki 
eta Turismo. 
TOPONIMIA IBILBIDEAK GE-
TXO EZAGUTZEKO. Ikusi behe-
ko albistea. 
KATXARRISMOS. Tailerra. Aree-
tako Andrés Isasi Musika Eskola. 
Urriaren 21ean, ostirala, 18:00etan.
GARAPEN JASANGARRIRA-
KO HELBURUEN GINKANA. 
Tailerra eta ginkana.  Asebier zen-
troan. Gobelaurre. Pisten tailerra 
urriaren 1ean eta 15ean, larunbate-
tan, 11:00etatik 14:00etara. Ginkana 
urria osoan. 
LIBURU ERABILIEN MERKA-
TU SOLIDARIOA. Romo Kultur 
Etxea (Santa Eugenia plaza). Urria-
ren 5etik 9ra. Ikusi beheko albistea. 
GETXOKO KULTUR ONDA-
REA. BILAKAERA JASANGA-
RRIA. Bisita gidatua. Algortako 

Bigarren Eskuko XVI. Azoka Solidarioa izango da urriaren 5etik 9ra, Romo 
Kultur Etxean, aurten Ondareari buruzko Europako Jardunaldien barruan. 
15.000 liburu baino gehiago jarriko dira salgai, prezio sinbolikoan. Diru-
bilketa Sunu Buga Buga GKEaren Gambiako lankidetza-proiektu baterako 
izango da. Gainera, saltzen ez diren liburu batzuk Basauriko espetxeko li-
burutegira bidaliko dira. Ordutegia: 11:00-14:00 eta 17:00-21:00 (igandea, 
goizez bakarrik).

Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa

Portu Zaharra. Urriko ostiral, la-
runbat eta igandeetan, 17:00etan. 
Antolatzailea: Idarhis Patrimonio 
Vivo.
ONDAREA 3 DIMENTSIO JA-
SANGARRIETAN. Tailerra. Ge-
txolan (Ogoño kalea 1, Areeta). 
Urriaren 21ean, ostirala, 10:00etatik 
13:00etara. Antolatzaileak: 3DLAN 
elkartea eta Turismo.
GETXO BERE SUSTRAIETA-
TIK. Bisita gidatua. La Venta 
(Avd.del Ángel, 33). Urriaren 15, 22 
eta 29an, larunbatak, 11:30ean. An-
tolatzailea: Turismo Bulegoa.
PORTU ZAHARRA BERE SUS-
TRAIETATIK. Antzeztutako 
bisita gidatua. Turismo Bulegoa. 
Urriaren 1ean eta 8an, larunbatak, 
11:30ean.
ERREGEEN BIDE ZAHARRA-
TIK. Antzeztutako bisita. San 
Inazio eleizaren plaza. (Udale-
txearen aurrean). Urriaren 2an eta 
30ean, igandeak, 11:30ean.
AREETAKO SUSTRAIETATIK. 

Antzeztutako bisita gidatua. Biz-
kaia Zubia plaza. Urriaren 23an, 
igandea, 11:30ean.
SERGIOREN BISITA. Bisita gida-
tua. Algortako San Nikolas plaza. 
Urriaren 29an, larunbata, 12:00eta-
tik 13:00etara. Antolatzaileak: Ar-
gia Fundazioa/ Gaude elkartea.
ARGAZKI RALLYA. GETXO JA-
TORRIAK. Andra Mariko eleiza. 
Urriaren 23an, igandea, 11:00eta-
tik 13:30era. Antolatzaileak: Marta 
Iraurgi eta Turismo.
IBILBIDEA GETXOKO FLYSCHE-
TIK. Bisita gidatua. Galeako go-
torlekua. Urriaren 2an, igandea, 
10:30etik 13:00etara. Antolatzailea: 
Geotxiki.
PASAIA IZATEA. ZENTZUME-
NEN IBILBIDEA. Tailerra. RKE-
Romo Kultur Etxea. Urriaren 12an, 
asteazkena, 11:00etatik 13:00etara. 
Antolatzaileak: Mertxe Periz eta 
Turismo.
HILHERRI BAT ITSASOARI BE-
GIRA. Bisita gidatua. Karmengo 
Andra Mariaren hilerria (Bostga-
rrena, z/g). Urriaren 9an, igandea, 
11:30ean.

Informazio gehiago: https://labur.
eus/Ya01r eta Turismo Bulegoa (944 
91 08 00).

mailto:getxo.toponimia%40gmail.com?subject=
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Jardunaldia: Tai Chi, Chi Kung eta Kung Fu. ITKA sistema 
Indarra, osasuna eta mugimendu-kontzientzia berria

DOAKO EKINTZAK 

Organiza:   BonjourGetxo! Academia de francés

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

Inscripción:   Inscripción previa

 

Antolatzaile:   Espacio Zen Contemporáneo

Lekua:    Tamarindo, 4 · Algorta

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

  

URRIAK 5 19:00 H

+ INFO Whatsapp 652 767 022

JARDUERA AGENDA

Tailerra: Elkarrizketa frantsesez

Antolatzaile:   BonjourGetxo! Frantsesaren Akademia

Lekua:    Bar Pianamul / Eskoletako Plaza 3 (Areeta)

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

19:00 H

+ INFO Whatsapp 670 318 894 

2022

URRIKO 
ALE BEREZIA

URRIAK 6

Iraupena: Ordu bat eta 30 min

“Getxokoa naiz, eta izena 
eman ohi dut GetxoAktibaTU! 
ekimenetan, eta izugarri 
gustatzen zaizkit, jarduera 
desberdinak ezagutzeko 
eta gero horietan izena 
emateko modu bat 
delako”.

“Oso ekimen interesgarria 
iruditzen zait ondo 
sentiarazten gaituzten 
zerbitzu-eskaintzak 
ezagutzeko eta agian 
bestela ezagutuko 
ez genituzkeen 
profesionalak 
ezagutzeko”.

“GetxoAktibaTU! ekimenari 
esker esperientzia berezia 
eta ezberdina bizi izan dugu, 
gehien gustatzen zaiguna 
egin, dantzatu eta 
espazio ireki batean 
gure gorputzarekin 
konektatu 
ahal izateko”. 

ANA LEAL, Despacio 
Yoga guneko 
“Bizitzarekiko lotura” 
arnasketa tailerreko 
parte-hartzailea.

BÁRBARA HERRERA GOÑI, 
Iratxe de la Torreren gunean 
“Egin zaitez presente 
(meditazio aktiboa eta 
soinu-bainua) tailerreko 
parte-hartzailea.

BEATRIZ ROSA  
eta CRISTINA 
CROVETTO, Vivó La 
Danse Studio -ko 
“Arimaren dantza” 
tailerreko parte-hartzailea.

19:00etan Haurrak/nerabeak. 
Tai Chi eta Kung Fu (8-15 urte) 
20:00etan Helduak. Tai Chi/Chi Kung

Online ikusteko 
www.getxo.eus/getxoaktibatu

URRIAK 11 11:15 H Tailerra: Helduentzako kantua, Leyre Mesak emana

Antolatzaile:   Crescendo enseñanza musical

Lekua:    Utopian, Pol. Ind. Errotatxu Ind., 1-2 
   Algorta

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea (edukiera bete arte)

Iraupena: Ordu bat

+ INFO Whatsapp 619 901 565

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


Hitzaldia/ipuina - Ariketak - Koreografia: Arima Dantza

Tailerra: Ezagutu zure barne-boterea 3 
ariketarekin, Eugenia Cavero psikologoak eta 
Monica Osorio terapeutak emana

Hitzaldi-solasaldia: Autoezagutza osasunerako 
bide gisa, psikologiaren eta astrologiaren artean 
nabigatuz, Inma Galdeanok emana

Antolatzaile:   Vivó la Danse Studio (Raquel)

Lekua:    Bizkaia Zubia Plaza · Areeta 

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea 
   Plaza mugatuak

Antolatzaile:   Curves Las Arenas

Lekua:    Gobela 21 · Areeta

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea (edukiera bete arte)

Antolatzaile: Kenkoi Herbolario 
   (María Larroque y Amaia Arregui)

Lekua:    Angel Etorbidea 8  · Bideazabal

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea (edukiera bete arte)

13:00 H

11:30 H

11:00 H

Tailerra: Zirku txikia - Ehun akrobatikoak

Antolatzaile:   Getxozirko Generali Seguros 
   Algortarekin lankidetzan
Lekua:    Maidagan Parkea · Andra Mari

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea 

17:30 H

+ INFO  Whatsapp 685 783 074

+ INFO 692 370 670 / vivoladanse@gmail.com 
 

+ INFO  944 716 665 / kenkoiherbolario@gmail.com

URRIAK 15

URRIAK 16

URRIAK 21

URRIAK 28

Iraupena: Ordu bat

Iraupena: Ordu bat

Iraupena: Ordu bat

+ INFO  Whatsapp 693 359 078

Tailerra: Yogaren eta meditazioaren hastapenak

Organiza:   Algorta Yoga Shala

Lekua:    Ganekogorta 8, behea · Algorta

Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

 
  

URRIAK 18 18:00 H

+ INFO Whatsapp 666 201 413 / info@maiteikaran.com
Iraupena:  Ordu bat eta 15min

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


