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/ Nabarmentzekoak
> Itsasadarraren azpiko tunelak metroko Sestaoko 

eta Areetako geltokiak 4 minutuko maiztasunarekin 
lotuko ditu tren baten bidez  (5. or.)

> OHZren % 90 arteko hobaria familia ugarientzat eta 
pertsona zaurgarrientzat (2. or.)

> Getxo Eszenak Arte Eszenikoen 11 ikuskizun 
proposatzen ditu Muxikebarrin (3. or.)

Arrigunagako Barikuak. Hilaren 14an, 
ostirala, 21:00etan, Muxikebarrin, 
Niña Coyote eta Chico Tornadoren 
kontzertua. 5€. 

Musika zineman zikloa. Hilaren 15ean, larunbata, 
19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 
“Impromptu” bikotea,  Marta Velasco mezzosopranoa 
eta Ana Ispizua biolontxelo jotzailearekin. 5€.

Getxoko Hiri Antolamenduko Plan 
Orokor (HAPO) berriaren doku-
mentua onetsi zen hasiera batean, 
aurreko astean ezohiko osoko bil-
kura batean, udal Gobernuaren al-
deko botoekin (EAJ/PNV eta PSE-
EE); PPren abstentzioarekin, eta 
EH-Bildu eta Elkarrekin Podemo-
sen kontrako botoekin. EH-Bilduk 
aurkeztutako osoko zuzenketa eta 
Elkarrekin Podemos taldeak aur-
keztutako 34 zuzenketa partzialak 
ezetsi egin ziren.
BAOn argitaratu ostean, jendau-
rrean erakusteko eta herritarrek 
alegazioak aurkezteko epea hasiko 
da. Aurreikusi da urriaren 15etik 
urtarrilaren 15era arte herritarrek 
parte hartzeko hainbat ekintza egi-
tea (hitzaldiak edo azalpen-saioak 
auzoetan, erakusketak, bilerak…) 
eta horiek dagokionean emango 
dira jakitera.

Udal gobernuak azaldu zuen Azko-
rri zaintzearen aldeko apustua egi-
ten duela, Getxoko aktibo naturala 
den aldetik (lurzoruaren % 70-80 
bitartean babestu); 4.601 etxebizitza 
berri eraikitzea planteatzen du gaz-
teen etxebizitza-beharrizanei eran-
tzuna emateko (horietatik, 3.089 
etxebizitza babestuak izango dira); 
espazio libreetan parke, ekipamen-
du eta hurbileko zerbitzu berriak 
sortzea proposatzen du, eta jardue-
ra ekonomikoa sustatzen du (Mar-
titurri). 

Eztabaida
Udal-gobernuak (EAJ/PNVk eta 
PSE-EEk) nabarmendu zuen, 
“HAPO berriaren bidez aurre egingo 
zaie aurreko hirigintza-araudiko ana-
kronismoei eta, aldi berean, ikuspegi 
soziala, fisikoa, ekonomikoa nahiz ingu-
rumenekoa jorratuko dira, horietako bat 
ere nagusitu barik, garaian ondo kokatu-
tako plana lortze aldera. Hala, jasanga-
rritasunari dagokionez ere integratutako 

HAPOa izango da, egungo beharriza-
nak aseko baititu etorkizuneko belaunal-
dienak arriskuan jarri barik”. Horrez 
gain, gogoratu zuen HAPOak in-
teres partikularrei beharrean, in-
teres orokorrari erantzungo diola. 
Getxo oinezkoentzat diseinatzen 
du, besteak beste, irisgarritasuna 
hobetzen, bidegorri gehiago jarriz, 
aparkatzeko aukerak gehiago eskai-
niz (aparkaleku berria Trinitarioe-
tan), korridore berde gehiagorekin, 
etxebizitza babestuekin, zaintzak 
nabarmenduz, eta inklusiboagoak 
diren auzoak eraikiz.

PPren ustez, “Plan horrek ez ditu Ge-
txok dituen arazoak konponduko eta ez 
ditu beteko Andra Mari Gure Lurra el-
kartearekiko hartutako konpromisoak. 
Salsiduko auzotarren etxeak eraitsiko 
dira inolako konponbiderik eman ba-
rik, eta ez da irtenbiderik eman ezta 
Sarrikobaso eta Ormazarako ere”. Tal-
dearen arabera, “iragarri diren etxe-
bizitzak eraikitzea gezur hutsa da; izan 
ere, etxebizitza libreak eraikiko dira eta  
etxebizitza sozialak planoetan geratuko 
direlako”. PPren ustez, plan berriak 
ez ditu hainbat gai jorratu, esate 
baterako, metroa Getxoko trazatu 
osoan lurperatzea, aparkalekua 
Areetan, Getxo kostalde osoa lotu-
ta egotea, hiri-autobusa, zaborrak 
lurperatzea … 

EH Bildu ez dago ados HAPOa 
egiteko jarraitu den prozesuarekin, 
“herritarrek jakin gabe, plan horri dago-
kionez adierazpenik emateko aukerarik 
eman gabe”. Talde horren ustetan, 
“Planak ez die Getxoren erronkei eran-
tzuten, aurreko HAPOari jarraipena 
ematen dio, hirigintzako pilotakada eta 
espekulazioa bultzatzen ditu;  ez du alo-
kairu sozialaren alde egiten; mugikor-
tasun jasangarria bermatzetik urrun 
dago; ez du oinezkoentzako gune edo 
berdegune handiagorik eskaintzen; ez 
du udalerriko hainbat gunetan metroa 
lurperatzea bezalako neurriak proposa-
tzen (oinezkoentzako gune gehiago sor-
tzeko); ez du ondare publikoa babesten 
eta ez ditu auzoetako erdiguneak gogo-
ratzen, etxebizitza libreak eraikitzeko 
izan ezik. Ez du herritarren bizi-kalita-
terako hobekuntzarik planteatzen, Ge-
txo lo egiteko soilik mantentzen baitu”. 

Azkenik, Elkarrekin Podemos 
taldeak kritikatu du “HAPOa go-
bernuko botoekin soilik eta oposizioa-
rekin elkarlanean aritu barik aurrera 
eramatea”. Halaber, adierazi zuen 
bere 33 zuzenketak, pertsonak er-
digunean, etxebizitza-eskubidea, 
mugikortasun jasangarria eta na-
tura-ingurunearen babesa barne 
hartzen dituen hiri-ereduaren al-
dekoak direla. “HAPO berriak iraga-
neko hiri-ereduak hartzen ditu oinarri, 

despopulazioa eta zahartzea gelditu ba-
rik; etxebizitza-eskariari ere ez dio eran-
tzunik eman: ez du arrazoizko prezioan 
dauden etxebizitzen aldeko edo alokairu 
sozialaren aldeko apusturik egiten, ezta, 
beraz, gazteen aldekorik ere; ez da Az-
korriko babesa handitzen, etab”.

Galdera eta eskaeren txandan, 
bederatzi pertsonak hartu zuten 
parte, batzuk Andra Mari Gure 
Lurra elkartekoek, HAPOren aur-
kako jarrerak azaltzeko, gobernua-
ri egindako kritikak adierazteko 
eta “zonaldearekiko eta bere interesen 
aldeko hasierako konpromisoak ez bete-
tzeagatik”.

Erantzun ondoren, Amaia Agirre 
alkateak teknikariei nahiz politi-
kariei Plana garatzeko egindako 
lana eskertu zuen eta adierazi zuen 
“Getxo kohesionatuagoa izango da gi-
zartearen, hirigintzaren eta ekonomia-
ren ikuspegitik. Auzo guztiak hiri era-
kargarri baten protagonista sentituko 
diren Getxo bat, aurrera egingo duena, 
etorkizunerako proiektuak izango di-
tuen Getxo bat. Getxo jasangarriagoa, 
orekatuagoa eta atseginagoa, segurua-
goa, erresilienteagoa, konpaktoa eta 
inklusiboa, guztiontzako hiria, giza-
eskala mantenduko duena eta genero-
ikuspegia txertatuko duena. Bizitzeko, 
lan egiteko eta gozatzeko Getxo”.

Osoko Bilkurak hasiera batean onetsi du Getxoko HAPO 
berriaren dokumentua

BAOn argitaratu ostean, jendaurrean erakusteko eta alegazioak aurkezteko epea hasiko da

* Zabalik dago ‘Getxo 
Sormenen Hub’en lan egiteko 

guneak eskatzeko epea 
(4. or.)



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

OHZren % 90 arteko hobaria familia 
ugarientzat eta pertsona zaurgarrientzat 

EAJ/PNV eta PSE-EE tal-
deen aldeko botoekin eta PP, 
EH-Bildu eta Elkarrekin Po-
demos taldeen abstentzioe-
kin, iraileko ohiko osoko 
bilkuran onartu zen OHZ-
Ondasun Higiezinen Gai-
neko zerga arautzen duen 
ordenantzaren aldaketa. Or-
denantza hori egokitu behar 
da Bizkaiko Batzar Nagu-
sietan uztailean onetsitako 
foru-araura, zeinak, besteak 
beste, OHZren kuota osoa-
ren % 90era arteko hoba-
ria ezarri baitzuen familia 
ugarientzat (beren gaitasun 
ekonomikoaren arabera eta 
betiere beren etxebizitzaren 
balioa 300.000 euro baino 
gutxiagokoa bada) eta zaur-
garritasun-egoeran dauden 
pertsonentzat. 
Familia ugarien kasuan, fa-
milia-errenta estandariza-
tuaren teknika erabiliko da 
hobari-tarteak zehazteko, 

trakzio mekanikoko ibilgai-
luen gaineko zergan, zabo-
rren tasan eta Getxo Kiro-
laken tasan egiten ari den 
bezala. Ignacio Uriartek, 
Ogasuneko zinegotziak, fa-
milia ugariaren adibiderik 
ohikoena aipatu zuen (aita, 
ama eta hiru seme-alaba). 
Kasu horretan, 2023. urtera-
ko izan ahal izango dituzten 
OHZren hobariak, urteko fa-
milia-errentaren arabera, ho-
nako hauek izango lirateke:
- 24.000 eurora arte: % 90eko 
hobaria.
- 24.000 eta 48.000 euro bitar-
tean: % 50.
- 48.000 eta 72.000 euro bitar-
tean: % 25.
- 72.000 eta 96.000 euro bitar-
tean: % 10.
- 96.000 eurotik gora ezingo 
da hobaririk eman.

Alderdi politiko guztiek eze-
tsi zuten PPk aurkeztutako 

LABURRAK
* Lan-poltsa San Nikolas 
ikastolan. Beste urte batez, 
San Nikolas ikastolak ordez-
kapenak beteko ditu janto-
kian. Izen-ematea hilaren 
11ra arte egongo da zabalik 
webgunean (www.saniko-
las.eus), “Zerbitzuak/janto-
kia” atalean, eta beharrezkoa 
da euskaraz jakitea. Urriaren 
bigarren hamabostaldian ze-
rrendako lehen 10 pertsonak 
elkarrizketatuko dituzte.  

* Algortako XXXIX. Ibi-
laldi Erregulatua. Igande 
honetan, hilak 9, Itxartu Tal-
deak antolatzen duen ohiko 
Ibilaldi Erregulatua ospatuko 
da. Izen-ematea doakoa da 
eta igandera arte egin ahal 
izango da, egun hori bar-
ne, Itxartu Taldearen  www.
itxartu.eus webgunean (ez 
da onartuko izena ematea 
ibilaldiaren egunean bertan).

Habana Hiriko Historialariaren Bulego ezaguneko ordezkari 
batzuek Punta Begoña Galeriak bisitatu dituzte aste honetan, 
bertan aplikatzen ari den kudeaketa eredu irekia ezagutzeko 
eta beren proiektuetara estrapolatzeko. Bisita Euskaditik Kuba-
ra transferentzia teknologikoko lankidetza-proiektu baten ba-
rrukoa da, Tecnaliak garatua eta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziaren funtsekin finantzatua. Bisitariek Galerietan, 
monumentuak udalerriko sormen-, kultura-, erakusketa- eta 
prestakuntza-jarduera gisa duen zeregina pixkanaka sendotuz 
doan berreskuratze- eta balioeste-prozesu baten xehetasunak 
ezagutu zituzten.

Maria Piedad Porres Revilla Getxoko auzokideak jaso zuen as-
telehenean Jesusen Bihotz Sakratuaren udal egoitzan Amaia 
Agirre alkatearen eta Carmen Díaz, Gizarte Kohesioko zine-
gotziaren bisita, bere mendeurrenagatik. Bilbon jaioa, azken 
25 urtez udalerriko bizilaguna izan da, duela lau hilabete udal 
egoitzara joan arte. Bere semearekin, auzokideak agintarien 
eskuetatik jaso zituen Aixerrotaren eskultura eta lore sorta bat.

Kubako ordezkaritza batek Punta Begoña 
bisitatu du

Bisita Maria Piedad Porres Revillari bere 
mendeurrenagatik

zuzenketa, familia ugarien-
tzako familia-errenta estan-
darizatuaren gehieneko tar-
teetan hobariak aplikatzeari 
buruzkoa, guztiek agertu 
baitzuten hori errenta altuei 
pribilegioak ematea dela.
Zaurgarr itasun-egoeran 
dauden pertsonei dagokie-
nez (kotizazio gabeko pen-
tsioak, diru-sarrerak berma-
tzeko errenta edo bizitzeko 
gutxieneko diru-sarrera ja-
sotzen dituztenak; arreta be-
reziz erreparatuko zaie gu-
raso bakarreko egoerei), % 
90eko gehieneko hobaria 
emango zaie kasu guztietan.

Ereagako igogailuaren tarifa 
kentzea 
Bestalde, aho batez onartu 
zen Ereagako igogailuko ta-
rifa guztiz eta behin betiko 
kentzea, aintzat hartuta uda-
lerriko irisgarritasuna ber-
matzeko funtsezko azpiegi-
tura dela; hala, bultzatuko 
da Getxoko hiri-hondartza 
nagusiko sarbideetan motor-
dun ibilgailuen mugikorta-
suna murriztea eta, hortaz, 
inguru horretako mugikor-
tasun jasangarria bultzatu-
ko da. Neurri hori Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den unean sartuko da 
indarrean, seguraski urria-
ren amaieran.
Osoko bilkuran aipatu zen 
Itxaso Maseda Saratxo an-
dreak uko egin diola EH-Bil-
duko zinegotzi-karguari eta 
ez ziren onartu aurkeztuta-
ko mozioak.

URRIAK 6 OSTEGUNA
Solasaldia. “Tarjetas revolving, un 
producto peligroso”,  19:30ean, Vi-
llamonteko Kultur Etxean, Juan Al-
berto González Cenzano, Secoteko 
presidente ordearekin. Sarrera irekia. 
Antolatzailea: Mugabarik.
AMAIUR!Liber State. Asisko Urme-
netaren saiakera grafikoaren aur-
kezpena, 19:00etan, Azebarri Kultur 
Elkartean (Algortan). 
Mintzapoza Tonbola. Mintzapraktika 
egitasmoa ezagutzera emateko eta 
sariak irabazteko aukera, Berbala-
guna kanpainaren barruan. 18:30etik 
20:30era Romoko Santa Eugenia ka-
lean. Egizu elkarteak antolatuta.

URRIAK 7 OSTIRALA
Kale Antzerkia Bultzatuz. Antzer-
kia-musika. 18:00etan, Algortako 
San Nikolas plazan, “Matraka Cu-
linary Center”, Trakamatrakarekin. 
Euskaraz. Familiarako. Doan. 
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Bake leho-
rra”, Tartean Teatroaren eskutik. 10€.
Erakusketa. “Itzaletik erdigunera: 
nerabeen ikuspegitik memoria kolek-
tiboa eraikitzen pandemia garaian”, 
Gobela kiroldegian (Romon), hilaren 
14ra arte.
Mintzapoza Tonbola. Mintzapraktika 
egitasmoa ezagutzera emateko eta 
sariak irabazteko aukera, Berbala-
guna kanpainaren barruan. 18:30etik 
20:30era Algortako San Nikolas pla-
zan. Egizu elkarteak antolatuta. 

URRIAK 8 LARUNBATA
Ipuin kontalariak. Storytime. 
11:00etan, Algortako Kultur Etxean 
“Phantom Manor” (ingelesez) 
Kids&Us Getxo-Algortaren eskutik. 
2-8 urteko umeentzat. Dohainik. Al-
dez aurretik izena eman behar da: 
getxo@kidsandus.es edo algorta@
kidsandus.es
Kale Antzerkia Bultzatuz. Antzer-
kia. 13:00etan, Algortako San Niko-
las plazan, “Por hacer un favor”, Tra-
pu Zaharrarekin. Gaztelaniaz. Doan. 
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “El premio”, 
Jorge Sanz, Mª Barranco eta Ana 
Turpinen eskutik. Sarrera: 20€.
Iparra Galdu Gabe: Dantza plaza. 
Herri-erromeria eta parte-hartze ire-
kia Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas 
Argia eta Zasi Eskola taldeekin. Mu-
sika Patxi eta Konpania taldearen 
eskutik. 19:00etan, Romoko Santa 
Eugenia plazan. Doan.
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
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Txiki tailerra: pinabu-
ruekin egindako hegaztiak (6 urtetik 
gora). Beharrezkoa da aldez aurretik 
izena ematea. Tel: 688 88 35 96 edo 
info@ingurumenaretoagetxo.eus

URRIAK 9 IGANDEA
Kale Antzerkia Bultzatuz. Zirkoa-
dantza-musika. 13:00etan, Algor-
tako San Nikolas plazan, “Nire sudur 
punta”, Kolektivo Konikarekin. Testu 
barik. Familiarako. Doan. 
40. Getxo Eszena. Haur antzerkia. 
18:00etan, Muxikebarrin, “Munduari 
itzulia 80 egunetan”, Glu Glu taldea-
rekin. Euskaraz. 3-9 urte. Sarrera: 8€.
Antzeztutako bisita gidatua. “Hilerri 
bat itsasoari begira”. Irteera 11:30ean. 
Prezioa: 2€. Informazioa eta erreser-
bak: Turismo Bulegoa, tel.: 94 491 08 
00 edo infoturismo@getxo.eus  
Ingurumen aretoa. 10:30-11:30 eta 

12:00-13:00. “Itsu-itsua Naturan” 
(gutxienez 2 pertsonako taldeentza-
ko jarduera). 8 urtetik aurrera. Ekin-
tza guztietan beharrezkoa da izena 
ematea. Tel: 688 88 35 96 edo info@
ingurumenaretoagetxo.eus

URRIAK 11 ASTEARTEA
Kale Antzerkia Bultzatuz. Dantza. 
18:00etan, Algortako San Nikolas 
plazan, “Batu”, Noderekin. Testu ba-
rik. Familiarako. Doan. 
Hitzaldia. 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Otoño caliente o pacto de 
rentas”. Hizlaria: Gorka Martija (Lati-
noamerikako Multinazionalen Behato-
kiko politologoa eta ikertzailea). Online: 
https://labur.eus/2022sinope10  Anto-
latzailea: “Sínope” Kultur Elkartea.

URRIAK 12 ASTEAZKENA
Kale Antzerkia Bultzatuz. Zirkoa. 
13:00etan, Algortako San Nikolas 
plazan, “Hemendikara”, Zirika Zirku-
sen eskutik. Euskaraz. Familientzat. 
Doan. 
40. Getxo Eszena. Diziplina ani-
tzeko ikuskizuna. 19:30ean, Muxi-
kebarrin, “Getxoko lekukoak”, Bapo 
Bapo Produkzioaken eskutik. Sarre-
ra: 10€.
Ingurumen aretoa. 10:15-10:30 eta 
10:45-11:00. Bolueko hezegunetik 
Ginkana 2.0 autogidatua (8 urtetik 
gora). Beharrezkoa da aldez aurretik 
izena ematea. Tel: 688 88 35 96 edo 
info@ingurumenaretoagetxo.eus

URRIAK 13 OSTEGUNA
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Solo críos, 
críos solos”, Principal, Arriaga eta 
Victoria Eugenia antzokien eta Zan-
guango Teatroren koprodukzioa. 
Sarrera: 6€.
Plaza-dantzetan ekimenerako izena 
emateko azken eguna (644277155/
egizugetxo@gmail.com). Ostegune-
tan, 19:30etik aurrera hasi berriak 
eta 20:00etatik aurrera esperientzia 
dutenak, Algortako Aldai patronatuan. 

URRIAK 14 OSTIRALA
40. Getxo Eszena. Dantza. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Arnasa”, 
Organiken eskutik. Sarrera: 10€.
Arrigunagako Barikuak. Musika. 
21:00etan, Muxikebarrin, Niña Co-
yote eta Chico Tornado. Sarrera: 5€. 
Kontularien kluba. 2022/23 den-
boraldiaren hasiera. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan, ipuin-kon-
talaria izan edo entzun nahi duten 
nagusientzako saioa. Gaztelaniaz.

URRIAK 15 LARUNBATA  
KaleFest. Dantza. 19:00etan, Ro-
moko Santa Eugenia plazan, “Musu 
baten eztanda-uhina”, Liarekin. Adin 
guztiak. Doan.
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Los se-
cuestradores del lago Chiemsee”, 
Barco Pirata Producciones Teatrale-
sen eskutik. Sarrera: 24€.
Musika zineman zikloa. 19:30ean, 
Areetako Andrés Isasi Musika Esko-
lan, ikuskizun musikala, “Impromp-
tu”-rekin (Víctor Jiménez, pianoan, 
eta Jose Manuel Cacho, biolinean. 
Kontalariak). Artista gonbidatuak: 
Marta Velasco mezzosopranoa eta 
Ana Ispizua biolontxelo jotzailea. 5€.
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. Txan-
goa perretxikoak batzeko. Bilketa eta 
sailkapena. Antolatzailea: Basozaleak.
Antzeztutako bisita gidatua. “Ge-
txo bere sustraietatik”, 11:30ean. 2€. 
Informazioa eta erreserbak: Turismo 
Bulegoa, tel.: 94 491 08 00 edo info-
turismo@getxo.eus       

URRIAK 16 IGANDEA
40. Getxo Eszena. Haur ikuskizu-
na. 19:30ean, Muxikebarrin, “Ping 
Pang”, Xabi Larrearekin. 10€.
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. 
Erakusketa eta perretxiko dastake-
ta, San Nikolas plazan (frontoian). 
11:00-14:30. Perretxikoak sailka-
tzeko txapelketa, 16 urtetik behera-
koentzat. Antolatzailea: Basozaleak.

www.sanikolas.eus
www.sanikolas.eus
www.itxartu.eus
www.itxartu.eus
mailto:info%40ingurumenaretoagetxo.eus%20?subject=
mailto:info%40ingurumenaretoagetxo.eus%20?subject=
mailto:info%40ingurumenaretoagetxo.eus%20?subject=
https://labur.eus/2022sinope10
mailto:info%40ingurumenaretoagetxo.eus%20?subject=
mailto:egizugetxo%40gmail.com?subject=


Urriaren 7tik 23ra antzerki, dantza, zirku eta ikus-
entzunezkorekin gozatu ahal izango da

“Juana Bizarra” Arte Eszenikoen II. Egonaldirako 
hautatutako proiektua asteburuan antzeztuko da

Datorren urriaren 28ra arte Argia Fundazioak Algortan 
duen Eguneko Ospitaleko tailerreko kideek egindako 
akuarelen erakusketa ikusi ahal izango da Algortako 
Azokan. Udalarekin lankidetzan, participARTE izeneko 
proiektua aurkeztuko da eta, horren bidez, akuarelen 
erakusketa antolatzeaz gain, hitzaldi bat egingo da 
urriaren 20an, Villamonteko Kultur Etxean eta bertan, 
Argia Fundazioko kide batzuek osasun mentala nola be-
rreskuratu eta zaindu, eta gaixotasun mentalei lotutako 
estigmen aurkako borroka azalduko dute. Sortu zene-
tik, Eguneko Ospitaleko arte tailerraren helburua izan 
da pertsonen gaitasunak ikusaraztea. Erakusketa Azo-
karen ordutegian bisitatu ahal izango da. 

Lucia Astigarraga getxotarrak zuzenduko du datorren os-
tiralean, hilak 14, 19:30ean, Moto-Membra Jesu Nostri,  
ekoizpen berria Arriaga antzokian. Antzezlanaren zuzen-
daritza, dramaturgia eta eszenografiaz arduratu da, Die-
trich Buxtehudek 1680an konposatutako Membra Jesu 
Nostri kontzertuaren antzezpen bat. Kristoren oinei, be-
launei, eskuei, saihetsari, bularrari eta bihotzari eskainita-
ko zazpi kantatako ziklo honek Eneko Sagardoy aktoreak 
idatzitako eta interpretatutako testu batekin hitz egingo 
du, ustezko amodio-istripu batean betiko desagertzen den 
gizon bati buruz eta geratzen denaren maitasunari buruz. 
Romoko bizilagunak parte hartu zuen Erresuma/Kingdom/
Reino koprodukzioaren biran ere parte hartu zuen.

Argia Fundazioaren akuarelen 
erakusketa

Lucía Astigarragak Arriaga antzokian 
zuzentzen du

Getxo Eszenak Arte Eszenikoen 
11 ikuskizun proposatzen ditu 

Muxikebarrin 

“El arte de no ser” dantza 
ikuskizuna egungo gizartearen 
bizimodu frenetikoari buruz da

Patxi eta Konpania 
Dantza-Plazaren 

lehen saioan

“Kale antzerkia 
bultzatuz” 
udalerrian 

berriro

Ostiralean, urriak 7, hasiko da Getxo 
Eszena zikloaren 40. edizioa, Arte 
Eszenikoen Jardunaldien ibilbidea 
oinordetzen duen programa, eta 
hilaren 23ra arte, antzerki, dantza, 
zirku eta ikus-entzunezko 11 lan es-
kainiko ditu Muxikebarrin, 19:30ean 
(haurrentzat 18:30ean). 
Zikloa Bake Lehorra antzezlanaren 
eskutik hasiko da,  Patxo Telleria, 
Mikel Losada eta Aitor Fernandino-
rekin. Hilaren 8an, El premio kome-
diaren txanda izango da. Jorge Sanz, 
María Barranco eta Ana Turpín ak-
toreek krisian dagoen idazle baten 
zoritxarrak eszenaratuko dituzte. 
Igandean, hilak 9, Glu Glu-k umeei 
hurbilduko die Munduari itzulia 80 
egunetan, Julio Verneren istorio ospe-
tsuaren haurrentzako bertsio librea.
Asteazkenean, hilak 12, Getxoko Le-
kukoak helduko da, ikus-entzunezko 
sorkuntza batetik abiatuta, Getxoko 
zazpi arkitektura-monumentu eza-
gunei egingo die omenaldia. Hu-
rrengo egunean, Solo críos, críos solos 

Egungo gizartearen eredua eta 
bere erritmo frenetikoa kritikatzen 
dituen El arte de no ser InPut kon-
painiaren dantza ikuskizuna eskai-
niko da Muxikebarrin asteburu ho-
netan. Aiala Etxegarai koreografo, 

Kale antzeria bultzatuz ekimena hila-
bete honetan itzuliko da udalerrira. 
Urriaren 7tik 12ra, Algortako San 
Nikolas plazan antzerki, dantza, 
zirko eta abarreko muntaiak izango 
dira, gehienak familia publikoaren-
tzat. Ikuskizunak 18:00etan hasiko 
dira, jai egun, hilaren 8 eta 12etan 
izan ezik, 13:00etan izango baitira, 
doako sarrerarekin. (Ikusi mun-
taiak agendan).

antzeztuko da. 
Koprodukzio horrek, antzerki do-
kumentalaren formatuan,  inoren 
kargura ez dauden adingabe atze-
rritar talde bati ematen dio hitza.
Ondoren, ostiralean, hilak 14, Ar-
nasa izeneko dantza izango da, 
Organik konpainiaren eskutik; hi-
laren 15ean, Los secuestradores del 
lago Chiemsee lana (Mario Gasek zu-
zendutako komedia beltza, Alberto 
Iglesias, Vicky Peña eta Manuel Ga-
lianarekin); urriaren 17an Ping Pang 
(Xabi Larrearen malabareak, clown 
eta magia); hilaren 20ean eta 21ean, 
Lagun beltz asko/ Muchos amigos ne-
gros antzezlanaren estreinua izango 
da, Ados Teatroren eskutik; hilaren 
22an, Mierda de ciudad: historia del 
rock radical vasco, Olatz Gorrotxate-
giren proiektu eszeniko performati-
boa, eta urriaren 23an, Lakua LaMov 
konpainiaren Beltxargen aintziraren 
bertsio garaikidea.

Egitaraua: https://labur.eus/w6PxC

dantzari eta pedagogoak sortutako, 
zuzenduetako eta interpretatuta-
ko lana Juana Bizkarra Arte Eszeni-
koen II. Egonaldirako hautatutakoa 
izan da.  Kultur Etxeak sustatutako 
ekimena da, euskal sektore eszeni-
koan ikuskizunen ekoizpena eta 
muntaia sustatzeko, 10.000 euroko 
zenbatekoarekin. Ikuskizuna la-
runbatean, urriak 8, eta igandean, 
urriak 9, 19:00etan, izango da. Os-
tiralean publikoarentzako entsegu 
irekia izango da. Edozein saiotara 
joateko gonbidapena hartu beharko 
da Muxikebarrin edo Romo Kultur 
Etxean. Bi saioak amaitutakoan, 
solasaldi bat izango da proiektuko 
sustatzaileekin. 
Ikuskizunak hausnarketarako eta 
kontzientziarako gunea plantea-
tzen du, edozein egunetako per-
tsonaia arrunt baten egoeren bi-
dez: eguneroko kaosaren mundua, 
ohiko lan ugariekin, sare sozialek 
gehitzen duten tentsioak.. InPutek 
gizakiak eguneroko erruletatik ate-
ratzeko duen ezintasuna islatu nahi 
du, gelditzea gutxietsita dagoen gi-
zarte batean.

Patxi eta Konpaniak hasiera eman-
go dio urriaren 8an, 19:00etan, Ro-
moko Santa Eugenia plazan Agu-
ra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia 
eta Zasi Eskola taldeek eta Kultur 
Etxeak antolatutako ikasturte be-
rriaren Dantza-Plaza zikloari. 
Hainbat entitaterekin elkarlanean, 
Udalak eta Euskal Kultur Erakun-
deak sustatutako Iparra Galdu 
Gabe Jardunaldien eskutik hel-
duko dira Lapurdiko dantzariak 
udalerrira, urratsez urrats jendea 
gidatu eta dantzan jartzeko. 
Zikloak, ekainera bitartean, hilean 
behin, musika eta dantzak era-
mango ditu Getxoko plazetara.

Argazkia: E. Moreno Esquibel / Arriaga antzokian

https://labur.eus/w6PxC


Zabalik norbanakoek Euskaraldian parte hartzeko 
izenematea

Azaroaren 18tik abenduaren 2ra 
Hitzez ekiteko garaia lelopeko Euska-
raldian norbanakoek parte hartzeko 
izena eman dezakete jada. Aurre-
koetan bezala, Udalak, eta Egizu eta 
Bizarra Lepoan elkarteek kanpaina 

bat jarri dute abian ohiturak aldatuz 
euskararen erabilera areagotzea hel-
buru duen hizkuntza-ariketan he-
rritarrak parte hartzera animatzeko. 
Hainbat udal egoitzatan Euskaral-
diaren pankartak eskegiko dira. 

Udalerrian norbanakoek AhoBizi, 
Belarriprest edo Irribizi  izateko kon-
promisoa hartu eta izena eman de-
zakete www.getxoztarrak.eus edo 
www.euskaraldia.eus  webgunee-
tan. Aurrekoetan parte hartu zute-
nek ere izena eman beharko dute eta 
urriaren 17rako egiten dutenek iden-
tifikazio txapa etxean jasoko dute.  

Berritasuna izango da Getxon, Do-
nostian, Tolosaldea eta Errenterian 
martxan jarritako esperientzia pilo-
tua, Ahobizi konpromisoa hartzen 
dutenen praktika linguistikoak 
sendotzera laguntzeko (izenematea: 
www.getxoztarrak.eus). Bestalde, 
jarduerak antolatzeko herri batzor-
de irekiak abian jarriko dira dato-
rren astean Algortan eta Romon. 
Azkenik, euskaraz hitz egiteko 
aukera bermatuko duten entitate, 
enpresa, erakunde, elkarte, komer-
tzio, kirol talde eta abarrek Arigu-
nea izateko izena eman ahal izango 
dute urriaren 31ra arte. 

Zabalik dago ‘Getxo Sormenen Hub’en lan egiteko guneak 
eskatzeko epea

“Romotik 
Mundura” jaia eta 
promozioen astea

Azaroaren 30era arte egongo da 
zabalik ‘Getxo Sormen Hub’en, 
Getxoko udalerriko kultura- eta 
sormen-sektoreko lehen ekintzaile-
tza-zentroan udal-espazioan, espa-
zio bat okupatzeko eskaera egiteko 
epea. Algortako Urgull Zentroan 
kokatuko da, eta laster inauguratu-
ko dira instalazioak. 

‘Getxo Sormen Hub’ak 194m2-ko 
lokal bat hartuko du, 22 lan-gune 
izango ditu coworking formatuan, 
eta sektorea profesionalizatzeko 
ekintzak ere eskainiko ditu, hala 
nola aholkularitza, programak eta 
topaketak. Zentro berriaren xehe-
tasunak urriaren 19an, asteazke-
na, izango dira ikusgai, 12:00etan, 
Getxo Elkartegian egingo den 
informazio-saioan. Jardunaldian 
parte hartzeko izen-emateak za-
balik daude (getxosormenhub@ge-
txo.eus helbidean edo 94 466 01 40 
telefonoan). Gainera, espazioa bera 
hiru egunetan ezagutu ahal izan-
go da azaroan ospatuko diren ate 
irekietan.

Udaleko Sustapen Ekonomikoko 
arloak bultzatuta, 2020an udale-
rriko sektore estrategikoei buruz 
egindako diagnostikoaren ondoren 
sortu zen. Diagnostiko horretan, 
udalerrian erregistratutako enpre-
sen eta profesionalen %11 sektore 
horretan sartzen direla eta %95ek 
baino gehiagok langile bat edo bi 
dituela identifikatu zen. Horrela, 
iaz Getxo Itsas Hub sortu zen beza-

Romo Bizirik elkarteak, Udalaren 
laguntzarekin, Romotik Mundu-
ra ekimena antolatu du larunbat 
honetarako, urriak 8, Santa Eu-
genia plazan, auzoko negozioei 
ikusgarritasuna emateko. Horre-
la, 12:00etan batukada izango da 
kaleetatik; 17:00etan  Vinilo FM 
irratiak bere programa egingo 
du plazan elkarteko Informazio 
Gunean; 17:30etik 19:30era txi-
kienentzako tailerrak egongo 
dira (Maiteskulanak, Joema Ile-
apainketa Aretoa, Nutre-t eta Bi-
zarrakekin); 18:30etik 19:30era ar-
doen doako dastaketa gidatua (El 
Rincón del Palomeroren eskutik), 
eta 19:30ean globoak askatuko 

dira, karaokearekin eta 
mokaduarekin batera.  
Bestalde, Promozioen astea 
hasiko da (urriaren 8-15) 
Romoko 34 saltokitan, des-
kontu eta abantailarekin.

la, orain topagune berri hau abia-
razi da, Legegintzaldiko Planaren 
proiektu estrategikoa, sormen- eta 
kultura-sektoreko enpresei zuzen-
dua, udalerrian enplegua eta inber-
tsioa sortu, erakarri eta atxikitzeko. 

Espazioa
Ekintzailetza-zentro horrek 22 
lanpostu hartzeko aukera emango 
du, bi eremu bereizietan: lanpostu 
finkoen eremua eta txandakako 
lanpostuen eremua. Okupazioa 
75 € + BEZkoa izango da hilean 

Udalerriko kultura- eta sormen-sektoreko lehen ekintzailetza-zentroa da

lanpostu finko bakoitzeko, eta 
40 €+BEZ, txandakako postuen 
eremuan. Kasu guztietan, bule-
go-espazioak dira, coworking for-
matuan, proiektuak garatzeko eta 
eboluzionarazteko.

Ildo horretan, elektrizitate-, inter-
net-, klimatizazio-, segurtasun-, 
mantentze- eta garbiketa-zerbi-
tzuez gain, bilera-gela bat (sarbide 
librekoa, baina aldez aurretik erre-
serbatu beharrekoa) eta arraska, 
hozkailu eta erabilera komuneko 

mahai bat ditu espazioak. 

Baina ‘Getxo Sormen Hub’, espazio 
fisikoa izateaz gain, ekimenaren 
inguruan sektorea profesionali-
zatzeko ekintzak, aholkularitza, 
programak eta topaketak sortzen 
joango da, sektoreko enpresak sen-
dotzen laguntzeko.

Deialdia
Deialdi honetan parte hartu ahal 
izango dute pertsona fisikoek edo 
Getxoko erakundeek gidatutako 
enpresa-proiektuek, edo udalerrian 
jarduten dutenek, baldin eta beren 
jarduera garatzeko lan-gune bat 
behar badute eta, betiere, Ekonomia 
Sustapenarekin zerikusia badute. 
Proiektuen eta talde sustatzailearen 
kalitatea, emakumeek gidatutako 
proiektuak, Getxoko eta Bizkaiko 
egoitza, berrikuntza eta proiektuak 
sormen- eta kultura-sektorearekin 
lotuta egotea baloratuko da.

Lokalak 2 urterako lagatzea ezar-
tzen da, enpresa proiektu bakoitze-
ko urtebete eta gehienez 2 lanpostu 
luzatzeko aukerarekin.

Leku eskaerak Administrazio 
Elektronikoko Bulegoaren - AEB 
bidez egingo dira (http://www.ge-
txo.eus), oharpen eredua: “Eskaera 
Getxo Sormen Hub 2022”.
Informazio gehiago Ekonomi Sus-
tapen Sailean, 94 466 01 40 telefo-
noan edo getxosormenhub@ge-
txo.eus helbidean.

Moncho Ferrer, Vicente Ferrer Fundazioko Programa Globalen zuzenda-
ri exekutiboa, Fernando Sancho, Fundazioaren Euskadiko ordezkariarekin 
batera, hartu zituzten asteartean udal agintarik, Amaia Agirre alkatea buru 
izan zela. Topaketan Fundazioarekin Getxok duen lankidetzaren (Carmen 
Díaz zinegotziak zuzentzen duen saila) hainbat alderdi komentatu zituzten, 
hain zuzen ere,  Indiako Anantapur-eko barrutian proiektuetarako diru-la-
guntzak bideratzen, batez ere dalit emakumeen bizi-baldintzak, osasuna, 
nekazaritza eta inguruko ureztatze-sistemak hobetzeko. Guztira, 2007tik 
2021era, Udalak 300.000 euro inguru bideratu ditu eremu horretara. 1.000 
bat getxotar inguru ari dira Fundazioarekin lankidetzan maila pertsonalean.

Moncho Ferrerentzako harrera
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Itsasadarraren azpiko tunelak metroko Sestaoko eta Areetako 
geltokiak 4 minutuko maiztasunarekin lotuko ditu tren baten bidez 

Parkeak berritzea eta horietako bat estaltzea, proposamen 
bozkatuena 2023ko aurrekontu parte-hartzaileetan

Itsasadarraren azpiko tunela multi-
modala izango da, ibilgailuentzako 
eta trenbideentzako sekzio bikoitza 
eta guzti, itsasadarraren bi ertzak 
eta metroko 1. eta 2. lineak lotzeko. 
Imanol Pradales,Azpiegitura eta 
Lurralde Garapeneko diputatuak 
proiektuaren xehetasunak aur-
keztu zituen aurreko astean. Foru 
erakundeak hilabeteak daramatza 
azpiegituraren potentziala aprobe-
txatzeko lanean. “Faltan sumatzen 
genuen metroaren 1. eta 2. lineak lotzeko 
aukera. Itsasadarraren sare bikoitz hori 
egia bihurtzea, baina bagenekien asmo 
handiko helburua zela, eta teknikoki oso 
konplexua. Gaur egun badakigu posi-
ble dela hori egitea, badakigu zehazki 
nola egin eta zeintzuk diren kostua eta 
balizko onurak. Hilabete asko darama-
tzagu lanean eremua xehetasunez erra-
diografiatzeko. Eta aztertu diren aukera 
ugarietatik onena Sestaoko eta Areetako 
metro-geltokiak lotura-tren baten bidez 
lotzea da, aireportu batzuetan ikus daite-
keen sistemaren oso antzekoa”, zehaztu 
zuen Pradalesek. Trenbidea lurpeko 
2.600 metroko trazadurarekin lo-
tuko da, eta itsasadarraren azpiko 
tunelaren hodietako batekin batera 
elkartuko da 300 metrotik gorako 
luzapenean.

Sestao eta Areeta arteko lotura-tre-
nak 5.000 erabiltzaileri emango die 
zerbitzua; 4 minutuko maiztasuna 
izango du eta 4 minutuko gelto-
kien arteko bidaia-denbora. Hau 
da, lineen arteko transbordoetan 20 
minutu aurrezteko aukera emango 
du, egungo egoerarekin alderatuta. 
Sestaotik Areetara doan norbaitek 
25 minutu inguru behar ditu San 
Inaziotik barrena joateko.

Era berean, ibilgailu pribatuaren 
erabiltzaileek ere baliatu ahalko 
dute, eta ez dute autoa hain sarri 
hartuko, trenbide-konexio berri 
horrek beste aukera emango diela-
ko.  Lehenengo kalkuluen arabera, 
urtean 180.000 bidaia saihestu ahal 
izango dira bi aldeen artean, lotura-
trenari esker. Kopuru apala da, bai-
na ezin da gutxietsi, eta horri gehitu 
behar zaio egunean 6.000 kilometro 
inguruko ibilbideak egiten dituzten 
ibilgailu horien emisioen inpaktua. 
“Proiektu honen beste mugarri nagusie-
tako bat betetzen dugu, lankidetza-proto-
koloa sinatuz. Zaila da zehaztea zenbat 
denbora behar den xehetasun teknikoak 
izateko. Beti esaten dut azpiegitura handi 
bat eraikitzeko proiektua idazten eman-
dako denbora ustekabeetan eta akatse-
tan aurreztutako dirua dela. Nolanahi 
ere, protokoloaren sinadurak abiaraziko 
ditu xehetasun-azterketak egiteko zere-
ginak. BGPak eraikuntza-proiektuari 
ekin beharko dio, ondoren lizitatzeko. 

Proiektuak eraikuntza-denbora zehatza 
markatuko du, eta, edonola ere, ibai-az-
pialdearen eraikuntzarekin batera joango 
da”, Pradalesek adierazi duenez.

Trenbide-konexio berri hori mar-
txan jartzeko 185 milioi euroko 
inbertsioa egingo da. Laburbilduz, 
ibarren arteko konponbide multi-
modal globalak 600 milioi euroko 
inbertsioa ekarriko du datozen ur-

Parkeak berritzea eta horietako bat 
estaltzea izan da proposamen boz-
katuena 2023ko aurrekontu parte-
hartzaileen proiektuak leheneste-
ko fasean. Prozesuaren bigarren 
fase honetan 599 baliozko bozketa 
zenbatu dira (533 paperan eta 66 
elektronikoki Zeugaz plataforma-
ren bidez), eta 26 baliogabeak eza-
rritako arauak ez betetzeagatik.
Ondoren gehien babestutako pro-
posamenak hurrengoak izan dira: 
espaloiak, galtzada-pasabideak 
eta kaleen asfaltatzea hobetzea; 
haurrentzako kultura-eskaintza 
zabaltzea eta kultura haurrei hur-
biltzea; hondartzetan kirol-ele-
mentuak instalatzea eta doako 
jarduerak, eta bidegorriak hobe-
tzeko jarduerak.
Proiektu horiek egiteko aurrekon-
tu-partida milioi bat eurokoa da.
Kanpoan geratu dira bozkatu 
zitezkeen beste hiru proposa-
menak: horma sortzaileak detek-
tatzeko proiektua, 2.054 puntu-
rekin; Wifi sarbidea udalerriko 
hainbat tokitan, 1.993 punturekin, 
eta bizikleta-garbitokia jartzea 
Areetako hondartzaren ondoan, 
1.925 punturekin.

Foru Aldundiaren eta Garraio Partzuergoaren arteko lankidetza-protokolo bat onartuta, proiektuaren irtenbide teknikoa 
zehazteko eta finantzaketa-eredua ezartzeko

teetan. Ibai-azpialdearen eraikun-
tza-proiektua 2023ko udan amai-
tuko da, eta lanak 2024an hasiko 
dira. Azpiegitura 2028an martxan 
jartzea aurreikusten da.

Foru Aldundiaren ustetan, ibai-
azpikoa funtsezko proiektua da 
Bizkaiko errepide-sarearen etorki-
zunerako, premiazkoa baita Arron-
tegiren alternatiba bat izatea, lurral-

deko bide-sareko punturik ahulena 
baita, batez beste 155.000 ibilgailu-
ko intentsitatea baitu egunean. Eta, 
gainera, aldaketa handia ekarriko 
du metropoli-eremuko mugikor-
tasunean, auto-ilarak murrizten 
lagunduz; kalkuluen arabera, ibai-
azpikoak 51.000 ibilgailu hartuko 
ditu egunero, Max Centerreko zu-
zengunea, Avanzada eta Arronte-
giko trafikoa arinduz.

PROPOSAMENA
PUNTUAK 

PAPEREZKO 
FORMULARIOAREN 

BIDEZ

PUNTUAK 
ZEUGAZ-EN 

BIDEZ

PROPOSAMEN 
BAKOITZEKO 

PUNTU GUZTIAK

KOSTUA
997.250

Parkeak berritzea 
eta horietako bat 
estaltzea

3.276 360 3.636 446.000

Espaloiak, 
galtzada-
pasabideak eta 
kaleak asfaltatzea 
hobetzea

3.031 380 3.411 200.000

Haurren kultur 
eskaintza 
zabaltzea, eta 
kultura haurrei 
hurbiltzea

2.747 321 3.068 130.000

Doako jarduerak 
eta hondartzetan 
kirol-elementuak 
instalatzea 

2.448 310 2.758 21.250

Bidegorriak 
hobetzeko 
jarduerak

2.370 354 2.724 200.000



Udal talde politikoen iritzia
HAPO: EAJ-PNVREN ETA GETXOREN ARTEKO KONPROMISOA

Aurreko ostiralean Elkarrekin tal-
deko kideok EZETZ esan genion 
HAPO berriari, zeina aurrera atera 
baitzen gobernu-taldearen aldeko 
botoekin eta PP taldearen abstentzio 
ulertezinarekin. Plan horrek aurre-
koaren akats berberak errepikatzen 
ditu, ez baitu gazteen alde egiten eta, 
hortaz, ez baitie erantzunik ematen 
etorkizuneko erronkei. Guztira 33 
zuzenketa aurkeztu genituen honako 

hauek bermatzeko: arrazoizko pre-
zioan dauden etxebizitzak, naturagu-
neen babesa, pertsonak erdigunean 
jartzen dituen nahiz ekipamendu so-
zialak babesten dituen hirigintza, tu-
rismo jasangarria, eta parte-hartzea 
nahiz gardentasuna areagotzea. Ale-
gazio-fase honetan lanean jarraituko 
dugu, pertsonak erdigunean jartzen 
dituen hiri-garapenaren alde. elka-
rrekinpodemos@getxo.eus

HAPOa hasiera batean onetsi izana 
oso  garrantzitsua da Getxoren bila-
kaerari dagokionez. Alderdi Sozia-
listatik azpimarratu nahi dugu beste 
edozeren gainetik HAPOa pertsonen 
bizi-kalitatea hobetzeko tresna dela. 
Bertako erronkei nahiz erronka oro-
korrei aurre egiteko bidea. Sozialki 
konpaktua den eta kohesionatuta 
dagoen hiria sortzearen alde egin 
nahi dugu. Egungo hiritik abiatuta 
hazkunde jasangarriaren bidez ebo-
luzionatuz eta eraikinen zein hiri-es-
pazioen birgaikuntza ahalbidetuz. 

Gure lehentasun sozialetako bat gi-
zartea zahartzeak dakartzan erron-

kei aurre egiten dien hiria sortzea 
izan behar du. Irisgarriagoak eta 
lagunkoiagoak diren hiriak eraiki 
behar ditugu. Zahartze aktiboagoa 
eta osasungarriagoa ahalbidetzen 
duten hiriak, hain zuzen ere. Aldi 
berean, etxebizitza babestuak sortu 
behar ditugu Getxoko gazteen eman-
tzipazioaren alde egiteko. Horrez 
gain, jarduera ekonomikoak man-
tentzearen eta berriak sustatzearen 
alde egin behar dugu. Funtsezkoa da 
ingurumenaren esparruan eboluzio-
natzea, lurzoruaren okupazioa mu-
rriztuz, mugikortasun jasangarriko 
gaietan aurrera eginez eta ingurume-
naren kalitatea hobetuz.

Irailaren 30ean EAJk eta PSEk Getxo-
ko Hirigintza Antolamendurako Plan-
gintza Orokorrari (HAPO) hasierako
onarpena eman zioten. EH Bildutik 
kontra bozkatu genuen, gure ekarpen 
guztiak atzera bota zituztelarik, plan 
honek errezeta zaharrei jarraitzen die-
lako eta espekulazioari baino ez dio-
lako mesederik egiten. 
EHBildutik proposatu dugu Getxon 
geratzen zaizkigun inguru berde eta 
naturalak babesteko «Getxoko eraz-
tun berdea» sortzea, Azkorri-Mime-
naga- Bolue lotuz. 
Era berean, metroa lurperatzeko urra-
tsak emateko eskatu dugu, oinez-
koentzako gune berriak izango geni-
tuzkeelako, bidegorri sarea handituz, 
Algorta eta Bidezabal artean boule-
vard berde bat sortuz e.a. 

Getxok etxebizitzarekin duen arazo 

larriari begira, EH Bilduk lehentasun 
osoa eman nahi diogu alokairu sozia-
lari eta bestelako neurriak ere propo-
satuko ditugu (etxebizitza hutsekin 
amaitu, alokairuaren prezioari muga 
jarri, diru-laguntzak handitu...). Hala-
ber, HAPOk herriko baserriak babes-
teko eskatu dugu.

Udalak ireki berri du alegazioak egi-
teko 3 hilabeteko epea auzokideentzat. 
EH Bilduk auzo-asanbladak antolatu 
ditu, informatzeko eta zuen iritzi eta 
proposamenak entzuteko: urriaren 
24an Romoko Kultur Etxean, urriaren 
26an Villamonteko Kultur Etxean eta 
azaroaren 7an Andra Mari Kirolde-
gian; guztiak 19.00etan.

Bestelako herri-eredu bat posible 
dela uste dugu, etorri gurekin herri 
hau eraikitzera!

AUZOKIDEEN PARTE-HARTZEA OINARRI 
IZANGO DUEN HERRI-EREDUAREN ALDEHAPOARI EGINDAKO EKARPENAK

ETORKIZUNEKO ERRONKEI ERANTZUNIK 
EMATEN EZ DIEN HAPOAREN AURKA

GIZARTE-LEHENTASUNETAN ETA ETXEBIZITZAREN 
ESPARRUAN AURRERATZEKO HAPOA

BER EAK

Urte askoren ostean, Getxoko Udaleko 
EAJ-PNVren taldeak, Amaia Aguirre-
ren lidergoarekin, lortu du bere kon-
promisoa betetzea. Konpromiso ho-
rren esparruan arreta berezia jarri da 
jasangarritasunean, Getxoko gazteen-
gan, irisgarritasunean, eta ingurume-
narekin zein sustapen ekonomikoare-
kin errespetutsua den hazkundean.

Orain dela hiru urte baino gehiago ja-
danik esan genuen gure hauteskunde-
programan: «Gure ametsa Getxo sus-
tatzen jarraitzea da, eta zurea? Getxo, 
hiri zoragarria eta ilusio handien sor-
lekua. Berrikuntzaren eta oparotasu-
naren sinonimoa, XXI. mendean iden-
titate propioaz aurrera egiten duen 
udalerria da Getxo, hazi, bizi, lan egin 
eta gozatzeko tokirik onenetariko bat 
baita». EAJ-PNVk udalerriko biztan-
leei eskaini zien proiektu estrategi-
koen artean, lehenengoa hiri-antola-
menduko plan orokorraz (HAPOaz) 
mintzo zen. «Pozten gaituzten kon-
promisoak: Gure udalerriaren balioak 
eta indarguneak sendotzea erraztuko 
duen etorkizuna diseinatzea. Getxo 
berritzailea, jasangarria, lagunkoia, 

osasungarria, berdea eta gizon-ema-
kumeon neurrikoa: Getxoko Hiri 
Antolamenduko Plan Orokor berria, 
etorriko diren belaunaldiek etorkizun 
hobea izatea erraztuko duena».

Aurreko irailaren 30a egun historikoa 
izan zen, Getxoko HAPOren hasiera-
ko berrikusketa onetsi baitzen. Haren 
izapideak luzatu egin dira, eta  herrita-
rren aldetik parte-hartze handia egon 

da. Hortik sortu da hiri-antolamendu-
ko plan orokor ezin hobe hau, egungo 
eta etorkizuneko Getxorentzako di-
seinurik onena. Getxoko bizilagunek, 
belaunaldi batean baino gehiagotan, 
beren arazoei eta beharrei erantzun 
ahal izateko eta gure udalerrian ere al-
datzen ari den gizarte-errealitatearen 
testuinguruan aukera-esparrua sortze-
ko tresna.

HAPO berri hau plan berritzaile eta 
handinahia da, aurrekaririk gabeko 
eraldaketa ekarriko duena. Giza Ga-
rapen Jasangarriko Helburuekin bat 
datorren etorkizunerako proposame-
na da. Bertan, hiri-ereduaren funtsez-
ko printzipioa JASANGARRITASUN 
INTEGRATUA izango da, eta, horren 
bidez, gizarte-, ingurumen-, ekono-
mia- eta hirigintza-politika berri bati 
erantzuna emango zaio. Horretan 
guztian, Getxoko herritarrekin lanean 
jarraituko dugu. Egun gutxi barru, eu-
ren proposamen, iradokizun eta alega-
zioekin parte hartzeko aukera izango 
dute, Getxoko EAJ-PNVk HAPOreki-
ko duen konpromiso estrategikoa eta 
etorkizun itxaropentsua ere betez.

Irailaren 30ean Getxoko HAPOa one-
tsi zen, eta hiru hilabeteko epea hasi 
zen herritarrek alegazioak aurkezte-
ko. PP taldean faltan botatzen ditu-
gu funtsezko zenbait kontu: besteak 
beste, metroa lurperatzea, hiriguneak 
sendotzea (Andra Marin , adibidez), 
eta Sarrikobasoko eta Salsiduko 
bizilagunentzako konponbideren 
bat ematea. Era berean, uste dugu 
HAPOn zenbait aparkaleku jaso 

beharko liratekeela jadanik dagoen 
eskasiari aurre egiteko (Gobelaurre, 
Kale Nagusia), baita honako hauek 
ere, batzuk aipatze aldera: Algortako 
gasolindegirako proiektu bat, hiri-
autobusa, Gobela ibaiaren alboko 
pasealekua eta Arrigunagaren eta 
Azkorriren arteko kostako pasabidea. 
. Orain lanari ekin behar diogu getxo-
tar guztion alegazioak txertatzeko. 
#esnatuGetxo
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Ama eta aita gogaikarriak dira: ez naute 
bakean uzten eta ez didate ezer egiten uzten. 
Beti ari zaizkit txapa ematen eta galderak egiten, 
galdeketa batean bezala. Zer gertatzen zaizu? 
Zergatik ez duzu hitzik esaten?
Askotan egun txarra izaten dut eta ez dut hitz 
egiteko gogorik izaten, eta horregatik ere errieta 
egiten didate. Batzuetan ez dut erantzuteko 
gogorik; izan ere, dena gaizki irudituko zaie edo 
“ez da hainbesterako” izango. Gainera, amak beti 
eskatzen dit zerbait kontatzeko, baina gero berak 
ez du inoiz egiten. Duela gutxi, aitarekin ahapeka 
hizketan ikusi nuen, eta zer gertatzen ari zen 
galdetu nion. Adinekoen kontuak zirela eta ez zela 
garrantzitsua esan zidaten. Baina gero berak dena 
kontatzea nahi du!
Ziur nago matematika gainditu ez dudala esaten 
badiot (saiatu banaiz ere), edo asteburuan 
parranda egin nahi dudala eta nire gustuko 
pertsona doala esaten badiot, galdera- eta iritzi-
jasa bat jasoko dudala: Zer ordura arte? Norekin 
zoaz? Ez ezazu erre edo edan! Hobe duzu diru 
guztia ez gastatzea, kontuz ibili... Beti berdin, 
nigan konfiantzarik ez balute bezala.
Koadrilak hobeto ulertzen nau, eta nik nahi dudan 
bezalakoa izan naiteke, edo, behintzat, erosoago 
nago aitarekin eta amarekin baino, beldur 
gutxiago ematen baitit gauza batzuei buruz hitz 
egiteak. Nire lagunei gauza bera gertatzen zaie 
etxean: gurasoak beti ari dira txapa ematen eta, 
azkenean, liskarrak sortzen dira. Ziortzaren aitak, 
adibidez, etengabe galdetzen dio ea non dagoen, 
norekin eta zer egiten ari den. Edo, adibidez, 
Hodeiren amak ia uda osoan zigortu zuen, 
ikasturtea errepikatu behar zuelako. 
Badirudi batzuetan izorratzeko egiten dutela, eta 
inoiz ez zaie ondo iruditzen zer egiten dugun. Niri, 
adibidez, utzi didate inoiz parrandan ateratzen, 
baina ez didate uzten alkohola edaten. Haiek ez 
dakite, baina, batzuetan, litroak egiten ditut 
koadrilarekin. Gainera, ni oso arduratsua naiz 
eta ez dut inoiz gehiegi edaten, baina beraiek 
uste dute deskontrolatuta nabilela. Beti galdetzen 
diet ea noizbait gazteak izan diren, eta baiezkoa 
ematen didate, baina esaten dute beraiek ez zirela 
ni bezalakoa izan: desobeditzailea, lotsagabea eta 
errebeldea.

Nerabezaroa trantsizio- eta aldaketa-etapa gisa 
ulertu behar dugu, eta, aldi berean, garapen-etapa 
ebolutibo gisa. Hala ere, haurtzaroko identitate-
-galera horrek krisi-aldi bat eragiten du, aldaketa 
biologikoak, psikologikoak, emozionalak, erlazio-
nalak eta neurologikoak jasaten ari baitira. Alda-
keta biologikoek gorputz-, gorputz- eta sexu-alte-
razioei egiten diete erreferentzia, eta gorputza da 
identitatearen ardatza. Horrek gatazka eragiten du 
helduen gorputz arrotzaren eta haurren funtzio-
namenduaren gorputzaren ezagutzaren artean, 
eta, aldi berean, kezka handia sortzen du gorputz 
fisikoarekiko, haren onarpenarekiko eta proiekta-
tzen duen irudiarekiko; horrela, nolabaiteko bar-
ne-dolua sortzen da, eta, askotan, alde batera uzten 
dugu. 

Garunak aldatzen eta heltzen jarraitzen du etapa 
honetan, baina oraindik alde handiak daude ne-

Ez ditut ulertzen 
nire seme eta alaba 
nerabeak 

Nerabezaroan, etxeko arauak 

kolokan jartzen hasten dira, familia-

krisiak sortzen dira, gatazka berriak 

hasten dira, negoziatzen ikasi 

behar da, lehen irteerak hasten 

dira, lehen jaiak... Horrek guztiak 

komunikazio eraginkorra eskatzen 

du, baina nola egiten da?

Egunerokoa



rabe baten pentsaeraren eta heldu baten pentsa-
menduaren artean. Burmuinean azkena heltzen 
den zatia lobulu frontala da, eta ez dago osatuta 
pertsonak hogeita piko urte izan arte. Lobulu fron-
talak zeregin garrantzitsua du erabaki konplexuak 
hartzeko koordinazioan, bulkaden kontrolean eta 
hainbat aukera eta ondorio kontuan hartzeko 
gaitasunean. Horrek azaltzen du desiratutakoa 
berehala lortzeko beharra, beren ekintzen ondo-
rioak neurtzeko zailtasunak, arriskuak ikusteko 
zailtasunak, haserrealdiak, gorabeherak eta emo-
zionaltasun bizia. 

Nerabezaroaren beste ezaugarri nagusietako bat da 
pentsamendu kritikoa urruneko ideia edo egoere-
tara garatzea, eta ezagunena eta hurbilena zalan-
tzan jartzen hastea, familia bera barne. Etengabe 
zalantzan jartzeko beharra eta aitaren eta amaren 
figuraren desidealizazioa nahasten baditugu, baita 
haserrea gurasoengana bideratzeko beharra ere, 
familia-bizitza borroka-eremu bihurtzen da eta 
oso zaila da kudeatzeko. 

Orduan, nola komunikatu 
naiteke hobeto nire 
semearekin edo alabarekin?
Komunikazioa hobetzeko aholku nagusietako bat 
lasaitasuna, pazientzia eta jarraitutasuna aplika-
tzea da. Beraz, begiradak ez du zure semearengan 
eta alabarengan jarrita egon behar, zeure indargu-
ne eta ahulezietan baizik. Egin autobehaketa eta 
identifikatu zure indarguneak eta hobetu beharre-
koak. 

Komunikazio eraginkorrerako beste urrats bat da 
aldaketak ulertzea eta zure semeak edo alabak 
bizi duen zikloaren aurrean enpatia erakustea. 
Aldaketa bortitzak eta ezegonkorrak jasaten ari 
direla ulertzeak lagundu egingo digu hezkuntza-
-asmoen arabera eta gure aginte-figuratik jarduten, 
berdinen arteko gatazkan sartu gabe. Ez badugu 
beste pertsona ulertzeko saiakera erakusten eta 
nola sentitzen den baliozkotzen, bere arazoaren 
garrantzia baliogabetzen ari gara, eta onarpen falta 
sortuko dugu familian. 

Komunikazioak bi norabidekoa izan behar du, 
hau da, bi aldeek parte hartu behar dute. Ziurrenik 
galdera guztien erantzunak “Bai”, “Ez”, “Besterik 
gabe” eta “ez dakit” direla irudituko zaizu. Aldiz, 
zure lagun taldearekin hitz egitean, elkarrizketa 
askoz ere arinagoa da. Baina, zergatik gertatzen 
da hori?

Alde batetik, nerabea askoz gehiago identifikatzen 
da bere berdinen taldearen barruan, barne-gatazka 
bera baitute, eta errazagoa da taldearekin identi-
fikatzea helduekin baino. Bestalde, komunikazio-
-espazioak espazio segurua eta iritzirik gabekoa 
izan behar du. Hala ere, gurasoen eta seme-alaba 
nerabeen arteko komunikazioa galderaz beteriko 

galdeketa bihurtzen da azkenean, gurasoen beldu-
rrak eta kontrolaren beharrak bultzatuta. 

Nerabe batekiko komunikazioak bere intereseko 
gaiak planteatu eta horietara hurbildu behar du. 
Normalean, ez diegu galdetzen beren interesei bu-
ruz, baizik eta gure interesari buruz, askotan kon-
trolari eusteko helburuarekin. 

Batzuetan, beren gauzei buruz hitz egiteko es-
katzen diegu, baina guk ez diegu gure interesen 
partaide egiten. Partekatu zure arrakastak, zure 

arazoak, eskatu aholkua... hitz gutxitan, eman ie-
zaiezu zure bizitzaren berri. 

Azkenik, kontuz ibili behar dugu: ez epaitu, ez 
eman eskatu ez diguten aholkurik, edo ez txiki-
tu haien kezkak edo sentimenduak. Demagun, 
adibidez, bere lagun bat erretzen hasi dela konta-
tzen digula. Beldurra dela-eta, honela erantzuten 
dugu: “mutil hori ez da konpainia ona”, “zuk ez 
egin hori”... Horrela, zuzenean apurtzen dugu ko-
munikazioa; izan ere, litekeena da nerabeak kon-
fiantzarik ez izatea beste ezer kontatzeko.

Garrantzitsua da noranzko bikoa azpimarratzea, 
hau da, lagunartean esperientziak edo sentimen-

Familia-bizitza  
borroka-eremu 

bihurtzen da eta oso 
zaila da kudeatzeko

Egin autobehaketa 
eta identifikatu zure 

indarguneak eta 
hobetu beharrekoak

Nerabe batekiko komunikazioak bere intereseko 
gaiak planteatu eta horietara hurbildu behar du

Partekatu zure arrakastak, 
zure arazoak, eskatu 

aholkua... hitz gutxitan, 
eman iezaiezu zure 

bizitzaren berri



duak kontatzen ditugun bezala, gure seme-alabe-
kin gauza bera egin behar dugu. Orduan, beren 
lagunak izan behar dugu? Ez! Helburua da oreka 
bilatzea komunikazio eraginkorraren eta hezkun-
tza-asmoaren artean, hierarkia-posizioak ulertu-
ta (ama eta aita, semea eta alaba), familia-egitura 
berdinen talde batean kokatu gabe, hau da, maila 
berean kokatu gabe. Bestela esanda, komunikazio- 
espazio etengabea bermatu behar da, elkarrekiko 
errespetua eta enpatia zaintzeko, iritzi edo beldur 
iraunkorrik gabeko espazio bat sortuz, autoritate 
zurrunik finkatu gabe eta bi aldeen arteko komu-
nikazioaren bidez. 

Hau guztia oso ondo dago EZ bat esan behar dio-
dan arte! Orduan, zer egin behar dut? Arauek eta 
mugek segurtasuna eta babesa ematen diete; haur-
tzarotik aplikatu behar dira, nerabezarora arauak 
eta mugak aplikatu gabe iristea berandu iristearen 
sinonimoa baita. Nerabezaroan, negoziaziorako 
arauarekiko eta elkarrizketarekiko erresistentzia 
biziagoa da, eta, batzuetan, liskartsuagoa. Izan ere, 
litekeena da familian komunikazio eraginkorra 
eta afektiboa ematen denean, arauak betetzen ez 
direnean nola jokatu aurreikusita daukagunean, 
eta gure semearekin eta alabarekin aldez aurretik 
balizko zehapena adostu ondoren, gatazka hobeto 
kontrolatuta egongo dela.   

Orduan, beren lagunak izan behar dugu? Ez! Helburua da oreka bilatzea 
komunikazio eraginkorraren eta hezkuntza-asmoaren artean

Arauek eta mugek 
segurtasuna eta babesa 

ematen diete; haurtzarotik 
aplikatu behar dira

Seme-alabekin komunikatzeko jarraibide batzuk
Entzute aktiboa eta enpatia.
Enpatia erakustea beste pertsonari ahotsa eta lekua 
ematea da, errespetatua eta komunikazioaren zati 
bat sentiaraziz, nahiz eta iritzi bera ez izan. 

Emozionaltasuna hezkuntza-tresna gisa.
Zure semeak edo alabak zurekin gauzak partekatzea 
nahi duzu, zer gertatzen zaion jakin nahi duzu, bai eta 
nola sentitzen ere. Era berean, zu nola sentitzen zaren 
helarazi behar diozu, hau da, zure haserrea, tristura edo 
zoriontasuna hitzez adierazi behar diozu. Batzuetan, zuk 
sentitzen duzun gauza bera sentitzen dutela pentsatzera 
jotzen dugu; beste batzuetan, beste pertsonaren 
sentimenduak baliogabetzen ditugu. Gure seme-alabek 
nola dauden edo nola sentitzen diren partekatzea bada 
gure asmoa, aurretik eredu gisa predikatu behar dugu.

Emaiozu autonomia.
Aukeratzen uztea, egokitzat jotzen dugun guztietan 
(eguneroko jardueretan). Gure bizitzaren partaide bihurtzeak 
konfiantza eta askatasuna ematen die, eta, horrela, ez 
dute sentitzen haien iritziak ezertarako balio ez duela.

Eskatu barkamena.
Gauzak espero bezala ateratzen ez direnean ez dela ezer 
gertatzen ikusaraziko diegu, eta, horrela, frustrazioarekiko 
konfiantza eta tolerantzia handiagoa emango diegu.

Errefortzu positiboak.
Batzuetan ahaztu egiten dugu etengabeko onarpen 
soziala eta pertsonala behar duten pertsonak direla, eta 
autoestimua eraikitzen ari direla. Horretarako, aginduak, 
arauak edo zigorrak jakinarazten ditugun bezala, 
ezinbestekoa da harrotasuna, zorionak edo eskerrak ematea.



Baliabideak [Gomendioak]

[Filmak] [Liburuak]

Boyhood (Haurtzaroa)
Richard Linkclater (2014)

A cambio de nada 
(Ezeren truke)
Daniel Guzmán (2015)

Istorio dramatiko honek nerabe 
baten bizitzaren 12 urte konta-
tzen ditu (6 urte zituenetik, 18 
bete zituen arte). Aldi horretan 
hainbat gauza gertatzen dira: 
era guztietako aldaketak eta ez-
tabaidak, kolokan dauden ha-
rremanak, ezkontzak, ikastetxe 
desberdinak, lehen maitasunak, 
desilusioak eta une zoragarriak. 
Haurtzaroaren euforian, familia 
moderno baten aldaketa sismi-
koetan eta denboraren joanean 
oinarritutako bidaia intimoa. 

Dario hamasei urteko muti-
koa da, bere gurasoak banandu 
egingo dira eta etxetik ihes egi-
tea erabaki du. Luismi (lagun 
mina), Caralimpia (bere burua 
garailetzat duen gizajo bat) eta 
Antonia (emakume adindu bat) 
bere familia berria bihurtuko 
dira, bere bizitza betiko aldatuko 
duen uda batean. 

Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y 
cómo escuchar para que los adolescentes hablen
Adele Faber eta Elaine Mazlish

Quiéreme cuando menos me lo merezca... 
porque es cuando más lo necesito
Jaume Funes

El cerebro del adolescente
David Bueno

Liburu hau aplikatzeko errazak diren aholkuez, binetaz eta labur-
pen-orrialdeez beteta dago, eta ezinbesteko lana da, komunikazioan 
(eta ez errietan) oinarritutako harreman osasuntsu baten oinarriak 
ezartzen laguntzen baitu. Egileek ikuspegi berritzaile bat sortu 
dute gurasoen eta nerabeen arteko elkarrizketa zintzoak, irekiak 
eta errespetuzkoak bultzatzeko. 

Liburu honek gurasoek eta irakasleek gehiegizko babesari, eskolaren 
zereginari, oreka emozionalari eta gizartearen ulermenari buruz 
izan ohi ditugun ziurgabetasun nagusiei buruz hitz egiten digu. Iriz-
pideak laburbiltzen eta gogoeta egiten saiatzen da, gure nerabeekin 
modu aktiboan eta positiboan bizitzen laguntzeko. 

David Bueno biologo eta mundu mailako neurohezitzaileak, modu 
magistral eta atseginean, nerabeen burmuinean zer gertatzen den 
deskubritzera gonbidatzen gaitu, haiek ezagutu eta ulertzeko asmoz. 
Orrialde hauetan informazio baliotsua aurkituko dugu, eta horrek 
lagunduko digu haiek estimulatzen eta ahalduntzen, adibideak 
ematen, heltze-erritmoekiko errespetuz jokatzen, behar dutenean 
emozionalki laguntzen, eta, azken batean, nerabezaroa etapa beha-
rrezko eta zoragarritzat hartzen. 

Semealabak aldizkariaren ale guztiak Getxoko udal webgunean 
[www.getxo.eus] daude eskuragarri .pdf formatuan.

Getxoko Familia Eskola
GAIA DATA ORDUA TOKIA
Nerabezaroa: jarraibideen eskuliburua!  (Bigarren Hezkuntza) Urriak 13, 14  16:15 -18:30 Romo Kultur Etxea

Lehen irteerak eta lehen kontsumoak (Bigarren Hezkuntza) Urriak 19, 20 16:15 -18:30 Villamonteko Kultur Etxea
   (Algorta)  
Etxeko lanak eta buruko minak. Nola lagun diezaioket ikasketekin?  Urriak 24 19:00 -19:15 Romo Kultur Etxea

Etxeko lanak adinaren arabera eta nola aplikatu Urriak 25 17:00 -19:15 Villamonteko Kultur Etxea
   (Algorta)

Haurren beldurrak eta nola aurre egin (Lehen Hezkuntza)  Azaroak 9, 10  16:30 -18:45 Romo Kultur Etxea

Krisi-egoerei aurre eginez: banantzea, heriotzak...   Azaroak 23, 24 17:00 -19:15 Villamonteko Kultur Etxea
   (Algorta)

Anai-arreben arteko harremana hobetzeko estrategiak  Abenduak 12, 13 16:30 -18:45 Romo Kultur Etxea

Jardueren egutegia
2022 Urria-Abendua

– Familia eskoletako saioak dohainik dira eta Getxoko familia guztiei zuzenduta daude.

– Aldez aurretik eman behar da izena online inprimaki baten bidez. Inprimaki hori posta elektronikoz bidaliko zaizue zuen 
 guraso-elkartearen edo ikastetxearen bidez, edo QR kodearen bidez. 

– Gutxienez 6 pertsona behar dira Familia Eskola aurrera eraman ahal izateko. Eskatutako gutxienekora iristen ez bada, izena 
 eman dutenei saioa bertan behera geratu dela jakinaraziko zaie. 

– Ikastaroa ondoz-ondoko bi saiotan gauzatuko da eta datak taulan adierazitakoak dira.
94 466 01 51



 

 

 

 

 

 

Doako alea

371 zb. 
www.getxo.eus

>> 2022ko Urria

Nabarmentzekoak

> Gazte Bulegoak sormen eta ekoizpen 
artistikoa, emantzipazioa eta udal elkarteekiko 
atxikimendua bultzatuko ditu

> GetxoExpress urriaren 21etik 23ra ospatuko da Muxikebarrin 
> Gurot galderen lehiaketa abian



Hilak 7, ostirala: MASTER CHEF: IRABAKIAK
Hilak 15, larunbata: IRTEERA: LASER GUNEA
Hilak 16, igandea: TXAPELKETA: FUTBOLIN
Hilak 20, osteguna: JOLASA: ZELAI ERREA
Hilak 21, ostirala: MASTERCHEF: HANBURGESA
Hilak 22, larunbata: IRTEERA: ZINEMA
Hilak 26, asteazkena: TXAPELKETA: LETS SING
Hilak 28, ostirala: ESKULANA: HALLOWEEN
Hilak 29, larunbata: EKINTZA: HALLOWEEN EGUNA

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Urria

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Urria

Hilak 7, ostirala: SUKALDARITZA: TARTALETAK
Hilak 13, osteguna: ESKULANA: MALABAREAK
Hilak 15, larunbata: IRTEERA: BOLINTXU
Hilak 18, asteartea: ESKULANA: KALEIDOSKOPIOA
Hilak 21, ostirala: SUKALDARITZA: TXOKOLATEZKO HARRIAK
Hilak 22, larunbata: IRTEERA: SAN MAMES
Hilak 26, asteazkena: EKINTZA: FUTBOLIN
Hilak 28, ostirala: ESKULANA: ARGIONTZIAK
Hilak 30, igandea: EKINTZA: JUST DANCE #WantedGetxo 2022 tailerra

20 bat pertsonak parte hartu zuten 18 eta 
30 urte bitarteko gazteen proiektuen aldeko 
Wanted programaren deialdi guztietan egi-
ten den tailerrean. Horretan zazpi proiektuk 
orientazio eta aholkularitza profesionalaren 
ibilbidea egin zuten. Proiektuen gaiak anitzak 
izan ziren, hala nola artea, hiri-kultura, dan-
tza, hezkuntza, literatura eta jakintzaren bes-
te adar batzuk, edo ikus-entzunezkoen mun-
dua. Tailerraren helburua da parte-hartzaile 
guztiek gainerako proiektuak ezagutzea eta 
haien artean elkar ezagutzea, eta proiektu 
guztiek ekarpenak eta aholkuak jasotzea, 

bai gainerako parte-hartzaileen aldetik, bai 
sektore bakoitzeko profesionalen aldetik 
(ekitaldien eta erakusketen antolaketa, artea, 
diseinu grafikoa, psikologia eta ekintzaile-
tza). Horiek ere bertaratu ziren, Gazteria eta 
Ekonomia Sustapen arloetako udal-langilee-
kin eta zinegotziekin batera. Saioaren ostean, 
ekintzaileek “energia eta ideia berriak” era-
man zituztela esan zuten. Wanted progra-
mak 2009. urteaz geroztik gazte-proiektuak 
babesten ditu, finantzaketa, aholkularitza 
tekniko eta orientazio faltagatik errealitate 
bihurtzeko zailtasunak dituztenak.

Gazte Bulegoak sormen eta ekoizpen 
artistikoa, emantzipazioa eta udal 

elkarteekiko atxikimendua bultzatuko ditu
proiektuak abian jartzen la-
guntzeko programa) lotzen 
saiatuko dira.

- Gertu: Udalerriko elkarteei 
laguntzeko programa. Ahol-
kularitza eskainiko die elkar-
teetan parte hartu nahi duten 
gazteei, elkarteak sustatzen 
dituzten taldeei edo lehendik 
dauden gazte- eta/edo kultura-
elkarteei. Bere helburua da pro-
zesuan eta eraketa-izapideak 
formalizatzen diren bitartean 
laguntza ematea, informazioa 
eskainiz eta diru-laguntzak 
bilatzeko eta eskatzeko lagun-
duz, gazteek elkarteetan parte 
hartzea sustatuz, elkarteei bu-
ruzko informazioa zabalduz 
eta erakundeen arteko topagu-
ne gisa baliatuz.

- Hegan: Emantzipaziorako 
laguntza-programa da. Enple-
guari, prestakuntzari, etxebi-
zitzari, ekintzailetzari eta arlo 
horrekin lotutako gainerako 
eragileei buruzko informazio- 
eta prestakuntza-jarduerak 
eskainiko ditu. Funtsean, etxe-
bizitza eskuratzeari buruzko 

informazioa, aholkularitza eta 
baliabide espezializatuetara bi-
deratzea eskainiko ditu, baita 
ikasketa-planak eta enplegura-
ko proiektuak ere. 14 eta 30 urte 
bitarteko gazteentzako ikastaro 
eta tailerren zerbitzuak ere ja-
rraitzen du, eta adin horientzat 
interesgarria izan daitekeen in-
formazioa bilatzeari, tratatzeari 
eta lantzeari buruzko guztiak 
ere. (Ikastoki programa eta In-
foposta programa).

Gonzalo Ayo Gazteria Zerbi-
tzuko zinegotzi arduradunak 
positibotzat jo du kontratu be-
rriaren esleipena, eta, horren 
bidez, esan du, “beste urrats bat 
egin dugu Getxoko gazteen eman-
tzipazioari, gazteen elkarte-sareari 
eta sormen eta ekoizpen artistikoa-
ri laguntzeko. Gainera, Udaletik, 
Gazte Bulegoko erabiltzaileek jaso-
tzen duten arreta eta zerbitzua ho-
betu eta modernizatu nahi dugu, 
uste baitugu oso garrantzitsua dela 
herritarrengandik hurbilen dagoen 
erakundetik komunikatzeko modu 
berrietara prestatuta eta egunera-
tuta egotea, zerbitzu eraginkor eta 
hurbila eskaini ahal izateko”.

Getxoko Gazte Bulegoak zer-
bitzu berri bat izango du; zer-
bitzu horren helburua da gaur 
egun dagoen bulegoaren edu-
kiak eta bitartekoak moder-
nizatzea, udalerriko gazteen 
egungo beharretara egokitze-
ko. Horrela, Gazte Bulegoak, 
ohiko jarduerari eusteaz gain, 
erabiltzaileei informazioa ema-
teko eta helarazteko modua 
eguneratu eta hobetu egingo 
du (sare sozialak, web-orria…).

Berritasunak
Aisialdiko, gizarte- eta kultu-
ra-arloko eta elkartasunarekin 
lotutako jarduerei hiru progra-
ma berri hauek gehitu zaizkie:

- Artesare: Ekoizpen artisti-
ko eta kulturalari laguntzeko 
programa, gazte sortzaileak 
ezagutarazteko eta elkarren 
artean harremanetan jartzeko. 
Erakusketa txikietarako gune 
bat jarriko da Bulegoan ber-
tan – edo bulegotik kanpo, 
beharrezkoa balitz –, eta euren 
proiektua ekintzaileei zuzen-
dutako Wanted programarekin 
(Getxoko gazteek garatutako 

Gurot galderen lehiaketa abian 
berriro gazteentzat

GetxoExpress urriaren 21etik 
23ra ospatuko da Muxikebarrin

har dezakete parte. 

Tribial moduko jolasa da, 
euskaraz. Galderak, Getxoko 
zein inguruetako eta mundu 
zabalekoak dira, hurrengo es-
parruei buruz: gizartea, natu-
ra, hizkuntza, artea, kultura, 
zientzia, kirola eta aisia. Saria 
patinete elektriko bat izango 
da. 

Lehiaketa urriaren 21ean, os-
tiralean, 18:00etan, hasiko da,  
parte-hartzaileei gaia ematea-
rekin. Une horretatik aurre-
ra 25 taldeek 42 ordu izango 
dituzte haien ideiak landu, 
grabatu eta filma laburrak 
ekoizteko. Ezin izango dira 
lau minutu baino luzeagoak 
izan eta antolakuntzak jaial-
diaren egunean bertan propo-
satutako Getxoko kanpoko bi 
kokaleku agertu beharko dira 
lanetan. 
Filmen proiekzioak eta sarien 
banaketa urriaren 23an, igan-
dean, izango dira, 18:00etatik 
aurrera. 
Sariei dagokienez, irabazleak 
1.000 euro jasoko ditu; 800 
euro bigarrenak eta 300 euro 
publikoaren sariak.

Datorren abenduaren 7ra arte 
zabalik egongo da Gurot gal-
derei buruzko lehiaketan ba-
naka parte hartzeko aukera. 
Alkarbide, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko udal eta manko-
munitateetako euskara zerbi-
tzuen (Getxokoa barne) Bilgu-
neak martxan jarritako Gurot 
aplikazioan (www.gurot.eus) 
12 eta 17 urte bitarteko gazteek 

GetxoExpress filma labu-
rren lehiaketaren VII. edizioa 
urriaren 21etik 23ra egingo da 
aurten. Aurrekoetan bezala, 
zinemaldian parte hartzeko 
dauden 25 plazak izenematea 
zabaldu eta ordu gutxitara 
bete ziren, pasa den irailaren 
19an.

* 2022ko Beldur Barik Lehiaketa, gazteen artean indarkeria matxista 
eta sexista prebenitzeko jarrerak sustatzeko. Hiru kategoria ezarri dira: 
12-14 urte, 15-17 urte eta 18-20 urtekoentzat, banaka edo taldean, eta 
sariak 200 eta 400 euroren artekoak dira. Edozein adierazpen artistiko 
onartuko da, betiere bideo formatuan eta azpitituluekin aurkezten bada: 
flashmobak, poemak edo gogoeta-testuak, bideoklipak, argazkiak, foto-
muntaiak, fotonobelak, lipdubak, dantza, film laburrak, animazio-proiek-
tuak, performanceak, hiri-interbentzioak… Lanak aurkezteko epea: 
azaroaren 11ra arte. Argibideak eta izen-emateak: www.beldurbarik.
eus, info@beldurbarik.eus  eta telefonoa: 946 068 379.

* Portugaleteko Hiriko ipuin-lehiaketa. 14 eta 30 urte bitarteko 
gazteentzat, hiru kategoriatan banatuta. Sariak 150 eta 1.000 euroren 
artekoak dira. Ipuinak aurkezteko epea: urriaren 17ra arte. Informazio 
gehiago: Gazteria@portugalete.org

www.gurot.eus
www.beldurbarik.eus
www.beldurbarik.eus
mailto:info%40beldurbarik.eus?subject=
mailto:Gazteria%40portugalete.org?subject=

