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/ Nabarmentzekoak
> Zabalik urriaren 31ra arte etxebizitzak alokatzeko 

2021/2022ko laguntzetarako eskabideak 
aurkezteko epea (4. or.)

> 300 enpresak eskainiko dute GetxoBono, 35 saltoki 
berrik bat egin ondoren (2. or.)

> Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdiaren 
proiekzioak (3. or.)

Arrigunagako Barikuak. Musika. 
Hilaren 21ean, ostirala, 21:00etan, 
Muxikebarrin, Organizing. Sarrera: 8€. 

Musika-poesia. Hilaren 22an, larunbata, Trizak 
eta Harkaitz Cano, 21:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 8€.
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URGULL ZENTROA, Algortan, errealitate bat da dagoeneko
Adinekoentzako jardueretarako espazioak, KZgunea eta Getxo Sormen Hub ekintzailetza-zentroa izango dira bertan

URGULL ZENTROA eraikin be-
rria aurkeztu berri dute eta bertan 
egongo dira adineko pertsonen-
tzako jarduerak eta proiektuak 
garatzeko hainbat gune, eten di-
gitala murrizteko KZgunea eta 
udalerriko kultura- eta sormen-
sektoreko lehen ekintzailetza-
zentroa, Getxo Sormen Hub. Lo-
kal berriak asteartean aurkeztu 
zituzten Amaia Agirre alkateak 
eta Gorka Martinez BBK-ko zu-
zendari nagusiak, bi erakundeen 
arteko aliantza estrategikoaren 
ondoren, lokal horien erabilera 
publikoa bultzatzea ahalbidetze 
aldera. Biek ala biek babesa eman 
zieten adineko pertsonen belau-
naldi berriei eta ekintzailetzari. 
Datozen egunotan martxan hasi-
ko den zentroak  539 m2 ditu, bi 
solairutan banatuta, eta lorategi-
gune bat. Sinatutako hitzarmena-
ren arabera, espazioen erabilera 
15 urterako izango da, eta luza 
daiteke. Zentro berria atontzeko  
lanek espazioa erabat eraberri-
tzea ekarri dute eta horietan Uda-
lak 200.000 euroko ekarpena egin 
du eta BBK-k 350.000 eurokoa.
 
URGULL ZENTROAren helbu-
rua da, alde batetik, Udalarekin 
elkarlanean aritzen den zahar-
tze aktiboari lotutako elkarte-sa-
rearen parte-hartzea sustatzea, 
indartzea eta bultzatzea, eta, 
bestetik, lankidetza-coworking 
lantoki bat hartzea, biak ere Le-
gegintzaldi Planaren proiek-
tu estrategikoak. Lokalerako 
sarbidean serigrafiatuta irakur 
daitekeenez, zahartze aktiboko 
hainbat eredu erraztuko dituen 
espazio bat izatea nahi izan da, 
Getxoko egungo eta etorkizune-
ko biztanleen adinekoen artean 
jarduerak eta proiektuak susta-
tzeko, digitalizaziorantz hurbil-
tzea bultzatzen duena eta adin 
desberdinetako pertsonen arteko 
interakzioa errazten duena. Hur-

bilketa horrek mesede egiten dio 
Getxoko gizarte osoari.

Zahartze aktiboa
Zentrora sartzeko solairuak 381 
m2 ditu, 8 espazio bereizi eta ba-
lioanitzetan banatuta, eta horie-
tako bat Algortako KZgunerako 
erreserbatuta dago. Erakundeek 
bilerak, koordinazioak, jardu-
naldiak, ikastaroak, hitzaldiak 
eta abar egiteko erabiliko dute, 
hurrengo hiru lagapen motaren 
bitartez, hirurak doakoak: aldi 
baterako egoitzetarako lagape-
nak, aldi baterako lagapenak eta 
noizean behin erabiltzeko la-

gapenak. Ahalik eta erakunde 
gehienei espazioak uzteko, era-
kunde eskatzaile bakoitzak guz-
tizko erreserben gehieneko kupo 
bat izango du. Kupo hori urte-
ro ezarriko da, jasotako eskaera 
kopuruaren eta dagoen eskura-
garritasunaren arabera. Gizarte 
Kohesioko Arloak bere jarduere-
tarako espazioak erabiliko ditu, 
eta beste udal-arlo edo erakunde 
autonomo batzuei erabilera pun-
tuala baimendu ahal izango die, 
jardueraren izaera eta erabilgarri-
tasuna kontuan hartuta.
Gune hori auzoko adinekoen 
erakunde eta elkarteen eskura 

egongo da, batez ere, AJANE Al-
gortako erretiratuen elkartearen 
eskura, eta Getxoko udalerrikoen-
tzat ere, hala eskatzen badute. Ho-
riek guztiek, etorkizunean solairu 
horretako instalazioak erabiltzeaz 
gain, erdisotoko solairuko lorate-
giaz eta ataripeaz ere gozatzeko 
aukera izango dute. Alde hori une 
honetan Udala birmoldatzen ari 
da, bigarren fasean, hasierakoan 
aurreikusi ez zen fasean.
 
Getxo Sormen Hub
Getxo Sormen Hub 158 m2-ko 
beheko solairuan dago, lan egite-
ko 22 gune ditu lankidetza-forma-
tuan, eta sektorea profesionaliza-
tzeko ekintzak ere eskainiko ditu, 
hala nola aholkularitza, progra-
mak eta topaketak. Espazio horiek 
bi gune berezitan daude: lanpostu 
finkoenak eta postu birakarienak. 
Ohiko zerbitzuez gain, bilera-
gela bat (sarrera librekoa, baina 
aldez aurretik erreserbatutakoa) 
eta office bat ditu. Kasu guztietan, 
coworking formatuko bulego-espa-
zioak dira, proiektuak garatzeko 
eta eboluziona arazteko. Azaroa-
ren 30era arte zabalik egongo da 
udal espazio horiek okupatzeko 
eskaera egiteko epea.



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

LABURRAK
* Argiztapena hainbat 
gunetan. Ohikoa den beza-
la, hainbat datarengatik, eta 
oraingoan Haurdunaldien, 
Jaiotza Inguruen eta Jaiobe-
rrien Heriotzari buruzko Kon-
tzientziazioaren Munduko 
Eguna dela eta, larunbat ho-
netan, hilak 15, arrosaz eta 
urdinez argituko dira Aree-
tako kaia eta Portu Zaharra, 
Ereaga, Alango, Usategi eta 
Aiboako igogailuak. Horrela, 
beste euskal leku enblema-
tiko batzuekin bat egingo 
dute, kausa horren alde ere 
argiztatuko baitira, San Ma-
mes kasuak kasu.

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

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

URRIAK 15 LARUNBATA  
KaleFest. Dantza. 19:00etan, Romo-
ko Santa Eugenia plazan, “Musu baten 
eztanda-uhina”, Liarekin. Doan.
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Los se-
cuestradores del lago Chiemsee”, 
Barco Pirata Producciones Teatrale-
sen eskutik. Sarrera: 24€.
BERTAN BEHERA “Musika zine-
man” zikloa. Berriro iragarri arte.
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. Pe-
rretxikoak batu eta sailkatzeko txan-
goa. Antolatzailea: Basozaleak.
Bisita gidatua. “Getxo bere sustraie-
tatik”, 11:30ean. 2€. Informazioa eta 
erreserbak: Turismo Bulegoa, tel.: 94 
491 08 00 edo  infoturismo@getxo.
eus       
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30h. Txiki tailerra: Egin 
zizarea arrautza-ontziekin (3 urtetik 
aurrera). Izena eman behar da aldez 
aurretik. Tel.: 688 88 35 96 edo info@
ingurumenaretoagetxo.eus 

URRIAK 16 IGANDEA
40. Getxo Eszena. Haur ikuskizu-
na. 18:00etan, Muxikebarrin, “Ping 
Pang”, Xabi Larrearekin. Sarrera: 10€.
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. Pe-
rretxikoei buruzko erakusketa, dasta-
tzea eta sailkatze lehiaketa, San Ni-
kolas plazako frontoian. 11:00-14:30. 
Antolatzaile: Basozaleak.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30h. Inguruko sendabela-
rren indarra (3 urtetik aurrera). Izena 
eman behar da aldez aurretik. Tel.: 
688 88 35 96 edo info@ingurumena-
retoagetxo.eus    

URRIAK 17 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Geltokia pla-
zan, goizez eta arratsaldez.
Erakusketa. “Itzaletik erdigunera: 
memoria kolektiboa eraikitzen nera-
been ikuspegitik pandemia garaian”. 
Fadurako kiroldegian. Hilaren 24ra 
arte.
Hitzaldia. Romo-Areetako emaku-
meen giza eta kultur elkartea. Gaia: 
“Aurretiazko Borondateen Dokumen-
tua”. Hizlari: Magdalena Presmanes 
doktorea ( Familia medikua eta zainke-
ta aringarrietako Masterra). 18:15ean, 
Romo Kultur Etxeko areto nagusian. 
Sarrera dohainik.

URRIAK 18 ASTEARTEA
Kontaidazu argazki hau. Getxoko 
ondarea argazkien bidez identifika-
tzeko tailerra. 60 urtetik gorakoentzat, 

18:00etan, AJANE-Algortako Pentsio-
dunen Elkartearen egoitzan. Gaztele-
raz. Sarrera doan. 
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. Hi-
tzaldia. 19:30ean, Algortako Kultur 
Aretoan (Villamonte), “Gure inguruko 
perretxiko jangarri eta toxikoak”, Pe-
pelu Ugartetxe eta Txema Casillasen 
eskutik. Antolatzaile: Basozaleak.

URRIAK 19 ASTEAZKENA  
Kontaidazu argazki hau. Getxoko 
ondarea argazkien bidez identifika-
tzeko tailerra. 60 urtetik gorakoentzat, 
18:00etan, Romo Kultur Etxean (3. 
solairua). Gazteleraz. Doan. 
Liburu-aurkezpena. Algortako Kultur 
Aretoan, 19:00etan, “La huella latente 
del amor” (poema-liburua), Yolanda 
Fernández egilearen eskutik. Sarrera 
doan.

URRIAK 20 OSTEGUNA
Odol-emate. Areetako Geltokia pla-
zan, goizez eta arratsaldez.
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Lagun beltz 
asko”, Ados Teatrorekin. Sarrera: 10€.
Ipuinaren ordua. Romo Kultur 
Etxean, 18:00etan, “Euria da ta euria 
da”, Sorgina Txirulinarekin. 4-8 urte. 
Doan.
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. Hi-
tzaldia. 19:45ean, Algortako Kultur 
Aretoan (Villamonte), “Euskadiko lan-
pernak”, Zigor Ugartetxe biologoare-
kin. Antolatzaile: Basozaleak.

URRIAK 21 OSTIRALA
40. Getxo Eszena. Dantza. 19:30ean, 
Muxikebarrin, “Muchos amigos ne-
gros”, Ados Teatrorekin. Sarrera: 10€.
Bakarka musika zikloa. 19:30ean, 
Romo Kultur Etxean, Berta Vitters-
weet-en ekitaldia. Sarrera: 5€.
Arrigunagako Barikuak. Musika. 
21:00etan, Muxikebarrin, Organizing. 
Sarrera: 8€. 
Kontzertu solidarioa. 20:00etan, Al-
gortako San Nikolas Bariko parrokian, 
Aba Taano (gospel a capella) taldea-
ren emanaldia, Música para salvar 
vidas-ek antolatuta, Ugandako haur 
eta nerabeei laguntzeko eta hezteko 
proiektu humanitarioa.
Kontzertu solidarioa. 19:00etan, 
Algortako (Villamonte) Tourseko San 
Martin parrokian, Asier Paredesek 
elizan organista bezala jotzen 25 urte 
betetzen dituela ospatzeko errezi-
taldia. San Martin elkartearen alde, 
Kanseniako haurrentzat (Kongoko 
Errepublika Demokratikoa).

URRIAK 22 LARUNBATA
40. Getxo Eszena. Ikuskizun per-
formatibo-dokumentala. 19:30ean, 
Muxikebarrin, Olatz Gorrotxategiren 
“Mierda de ciudad: historia del rock 
radical vasco”. Sarrera: 12€.
Musika-poesia. Trizak eta Harkaitz 
Cano, 21:00etan, Muxikebarrin. Sa-
rrera: 8€.
Bisita gidatua. “Getxo bere sustraie-
tatik”, 11:30ean. 2€. Informazioa eta 
erreserbak: Turismo Bulegoa, tel.: 94 
491 08 00 edo infoturismo@getxo.eus     

URRIAK 23 IGANDEA
GetxoExpress 2022. Zinea. 
18:00etan, Muxikebarrin, zine express 
Jaialdia. Gonbidapena jaso behar da 
Muxikebarrin eta Romo Kulur Etxean. 
40. Getxo Eszena. Dantza. 18:15ean, 
Muxikebarrin (hallean), “Isladak”, De-
nis Santacanarekin. Dohainik.
40. Getxo Eszena. Dantza. 
19:00etan, Muxikebarrin, “El lago”, 
LaMov dantza elkartearekin. 8€.
Antzeztutako bisita gidatua. Aree-
tako sustraietan zehar. 11:30h. In-
formazio gehiago: Getxoko Turismo 
Bulegoa: tel.: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus            
Mendi-irteera. 5. Etapa: GR-85 Zen-
tzumenen Ibilbidea. Frías-Trespader-
ne. Mendi-ibilia. Antolatzaile: Etor-
kizuna Mendi Taldea. Izen-emateak 
irteera aurreko asteazkeneko 24:00ak 
arte: etorkizunamt@gmail.com eta 
tel.: 606 637 128.

bermatzen dute Euskadi 
oporretarako aukeratzen 
duten haurrak dituzten fa-
milien beharrizanak asetze-
ra bideratutako beharrezko 
baldintzak betetzen dituz-
tela. Gaur egun, segmentu 
hori, familiena, aisialdiko 
turismoaren % 11 da.

Enpresa horiek Udaleko 
Sustapen Ekonomikoaren 
arloko Turismo Unitateak 
sortutako programa batean 
parte hartu dute, merkatu-
nitxo hori hobeto ezagutzen 
eta familiei kalitatezko zer-
bitzua eskaintzeko presta-
tzen laguntzeko. Gainera, 
ongietorri-kit bat diseina-
tu da (jardueren koaderno 
bat eta pinturak barne), eta 
gure udalerria bisitatzen 
duten familien artean bana-
tuko da, Getxoko 20 enpre-
sek ematen dituzten zerbi-
tzuez goza dezaten

300 enpresak eskainiko dute GetxoBono, 35 
saltoki berrik bat egin ondoren

300 enpresa inguru dira Ge-
txobonoa eskainiko diete-
nak beren bezeroei, urriaren 
15etik azaroaren 30era egin-
go den kanpaina berrian. 
2022 urteko bigarren deialdi 
honetan, 35 establezimendu 
berri atxiki dira kanpainara. 
16 urtetik gorako pertsonak 
trukatu ahal izango dituz-
te bonoak, NAN, AIZ edo 
pasaportearen bidez adina 
egiaztatuta.
Getxobonoak, egitasmoarekin 
bat egin duten establezimen-
duetan aplikatuko dira eros-
teko unean. Erosketetan, 20 
eurotik gorako zenbatekoan 5 

Getxoko 20 enpresak bat 
egin dute aurten Basque-
tour Turismoaren Euskal 
Agentziak sustatutako Eus-
kadiko Familia Turismoaren 

Aurtengo bigarren deialdian, bonuak establezimenduetan bertan trukatuko 
dira, urriaren 15etik azaroaren 30era

Amaia Agirre alkateak harrera egin zion, iragan astean Udale-
txeko udalbatzen aretoan, Frantziako Libourneko Collége Mar-
guerite Duras zentroko ikasle talde bati. Azkorri ikastetxearekin 
hezkuntza arloko hirugarren ikasle-trukea egiten ari da aipa-
tutako zentroa. Hain zuzen ere, 14-15 urteko 28 mutil eta  nes-
kek (DBHko 3. mailakoak) parte hartu zuten ekitaldian, Getxoko 
beren ikaskideekin, haien irakaslearekin eta Azkorriko beste bi 
irakaslerekin batera. Euskadira egin duten bisita pasa den aste-
lehenean, hilaren 10ean, amaitu zen. Bizkaiko hainbat baliabide 
turistiko ezagutu dituzte, Guggenheim museoa, Bizkaia Zubia eta 
Gorlizeko itsasargia, besteak beste. Horrela, ikasle getxotarrek 
lehenago Libournera egindako bisita itzuli dute.

Multikirolak programaren denboraldi berriak 27 kirol modalita-
te ezberdinen 30 topaketa eskainiko ditu ekainera arte. Getxo 
Kirolak-ek udalerriko kirol klubekin eta ikastetxeekin lankide-
tzan antolatutako eskola-kirolaren programa da. Denboraldia, 
udalerriko zein kanpoko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 
ikasle getxotarrei zuzendua, duela gutxi hasi da xake partidak 
jokatzeko topaketa batekin. Iaz 1.767 ikaslek parte hartu zuten 
jarduera horietan, kirol sorta zabala ezagutarazteko, ikasleak 
kirol horietako batean espezializatu baino lehen. 

Frantziako ikasleei harrera

27 kirol modalitate Multikirolak-en

euroko deskontua aplikatzen 
da, eta 40 eurotik gorako eros-
keta-zenbateko bakoitzean 10 
euroko deskontua. Erosketa 
bakoitzean gehienez 4 bono 
pila daitezke.
Saltokiek ez dute eskudiru-
rik itzuliko; beraz, erosketen 
gutxieneko zenbatekoa aldez 
aurretik adierazitakoa izan-
go da. Gehienez 5 euroko 5 
deskontu-bono eta  10 euroko 
beste 5 deskontu-bono erabili 
ahal izango dira pertsona ba-
koitzeko aldi bakoitzean. 
Informazio gehiago eta atxi-
kitako establezimenduak he-
men: www.getxo.eus

Kluba-rekin. 200 bat euskal 
enpresak  (ostatuak, jate-
txeak eta zerbitzu eta ba-
liabide turistikoak) osatzen 
dute Basquetour. Guztiek 

Getxoko 20 enpresak bat egin dute 
“Euskadiko Familia Turismoaren Kluba”-rekin 
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Getxo Moda iraunkortasunaren 
eta formatu berrien alde

Zinema Ikusezinaren Nazioarteko 
Jaialdiaren proiekzioak

Getxo Moda bere 35. edizioan 
itzuliko da pandemiaren ondo-
rioz bi urtez kanpoan egon ondo-
ren. Getxo Enpresak, Udalaren eta 
Eusko Jaurlaritzaren babesarekin 
ekitaldiaren antolatzaileak, iraga-
rri du edizio berritua izango dela, 
berrikuntza askorekin, formatu 
berriekin. “Aurten Getxo Moda ka-
lera aterako dugu. Edizioa Jasangarri-
tasunean oinarrituko da eta planetak 
bizi duen hauskortasun unean inspi-
ratuko da; parte hartzen duten salto-
kiei ikusgarritasuna eta balioa eman-
go diegu, jendeak gozatzeko hainbat 
ekintza eginez”, Getxo Enpresatik 
adierazi dutenez.

Moda Tours erakusketa
Areetako kaleetan, datorren as-
teartean, hilak 18, hasi eta urria-
ren 31ra arte, Moda eta Turismoa 
uztartuko dira Getxo dekoratu 
gisa erabiliz, parte hartzen duten 
26 saltokien outfitekin modako ar-

Aurten ere, XIV. Film Sozialak Zi-
nema Ikusezinaren Nazioarte-
ko Jaialdiaren hainbat proiekzio 
ikusi ahal izango dira Muxike-
barrin eta Aixerrotako eta Ro-
mo-Artazako Institutuetan, KCD 
Kultura, Communication y Desa-
rrollo GKEak antolatuta, Euskal 
Lankidetzako Agentziaren eta 
hainbat entitateren laguntzare-
kin, tartean Getxoko Udalarena. 
Muxikebarriko hitzordua ostira-
lean, urriak 14, 19:00etan (sarre-
ra irekierarekin tokia bete arte) 
izango da, eta institutuetan as-
tean zehar. 

Zinemaldiaren helburua herritar-
tasun etiko eta arduratsuak sor-
tzea da, kontzientzia sozial kri-
tiko eta eraldatzailearekin, Giza 
Garapen ekitatibo, inklusibo, bi-
dezko eta jasangarria sustatzen 
duena, Gizarte Eraldaketarako 
Komunikazioa bezalako tresna 

gazki-ekoizpen bat egiteko.

Planeta eta moda
Instalazio abangoardista da eta 
Algortako kaleetan egongo da 
ikusgai urriaren 25etik 31ra bitar-
tean. Diseinatzaile Berrien Lehiake-
ta-n hautatutako pertsonen sor-
kuntzak erakusteko erabiliko den 
bitartekoa izango da. Azken egu-
nean, epaimahai espezializatu 
batek aukeratuko du lehiaketaren 
irabazlea.
Gainera, azokan Teresa Helbig eta 
Sophie Et Voilá diseinatzaileak 
izango dira, artisau-lanaren, den-
boragabetasunaren eta iraunkor-
tasunaren alde egiten dutenak. 
www.getxomoda.com webgu-
nean argitaratuko da ekitaldia-
ren eduki osoa: irudiak, bideoak, 
elkarrizketak, erreportajeak, etab. 
Ekitaldia egunez egun Instagra-
men, Facebooken, TikTok eta You-
tuben: @getxomoda.

bat erabiliz, 2030 Agenda osatzen 
duten Garapen Jasangarrirako 
Helburuak lortzeko bidean. 

Zurrumurrurik Ez Estrategiaren 
kolaborazioa duen Muxikebarri-
ko saioan Solange y el caminante 
antzezpenaren laburpena izan-
go da, Euri artean konpainiaren 
eskutik.  Ondoren hurrengoak 
proiektatuko dira: Reflejo (Euskal 
Herria), Prejuicios (Euskal Herria), 
Meu Nome é Maalum (Portugal), 
Memoria (Uzbekistán, Espainia), 
Un cuarto de equipaje (Ecuador, 
Espainia) eta Yauri Etxalde (Eus-
kal Herria). Proiekzioen ondoren 
solasaldia izango da hainbat zu-
zendari eta entitateren aktibista 
batzuekin. 

Saritutako pelikulak www.film-
sozialakstreaming.org helbidean 
ikusi ahal izango dira urriaren 
24tik aurrera.
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Basozaleak elkarteak XXXI. Mikologia Jardunal-
diak antolatu ditu, erakusketa tradizionalarekin 
eta perretxikoen sailkapen lehiaketarekin hasi-
ko direnak igande honetan, hilak 16, Algortako 
San Nikolas plazan. Ondoren, urriaren 16an eta 
18an, Villamonteko Kultur Aretoan, gure inguru-
ko perretxikoei eta Euskadiko Amanitasi buruzko 
hitzaldiak emango dira, hurrenez hurren. Astear-
tean, hilak 25, Mikologia eta Sukaldaritza izene-
ko hitzaldi-tailerrak emango die amaiera jardu-
naldiei, sasoiko perretxikoekin, hizlariekin eta 
adituekin, Algortako Aldai Patronatuan (Karitate 
kalea 1). Hitzaldiak 19:30ean izango dira (hilaren 
20an, 19:45ean).

Muxikebarrik antzerkia, dantza, zirkua... hartzen 
jarraitzen du. Asteburu honetan, ostiralean, hi-
lak 14, Arnasa ikusi ahal izango da, dantza ga-
raikideko lana zuzeneko musikarekin, aldaketa 
emozionalek arnasketari nola eragin diezaioketen 
erakusteko. Larunbatean, hilak 15, Los secues-
tradores del lago Chiemsee eskainiko da, Mario 
Gasek zuzendutako komedia beltza, Alberto Igle-
sias, Vicky Peña eta Manuel Galiana aktoreekin, 
jubilatu talde baten istorioa kontatzen duena: bere 
aholkulari fiskala bahitzen du, 2008an gertatuta-
ko finantza-krisiaren ondorioz diru guztia galdu 
eta gero. Igandean, hilak 16, Ping Pang iritsiko da, 
malabare, clown eta magia ikuskizun familiarra.

Ostiral honetan, hilak 14, Niña Coyote eta Chico 
Tornadoren kontzertua izango da Muxikebarriko 
Arrigunaga aretoan. Ursula Strong (bateria-jo-
tzaile) eta Koldo Soret (gitarra eta ahotsa) dira 
talde honetako kideak, rock talde astun, soil eta 
pozoitsua. 2013an lehen diskoa kaleratu zute-
netik, kontzertu ugari eskaini dituzte, Mexikotik 
Estatu Batuetara, Primavera Sound edo Azkena 
Rock bezalako jaialdietatik igaroz. Lainoland-
en, bere azken EPan, DUT talde mitikoaren Haize 
eza-ren bertsio bat eta Jimi Hendrixen Foxy Lady-
ren beste bertsio bat aurki ditzakegu. Kontzertua 
21:00etan hasiko da eta harmailarik gabekoa 
izango da. Sarrera 5 €. 

Getxoko Mikologia Jardunaldiak Getxo Eszena aurreraRock kontzertua, Muxikebarrin

www.getxomoda.com
www.filmsozialakstreaming.org
www.filmsozialakstreaming.org


Zabalik urriaren 31ra arte etxebizitzak alokatzeko 
2021/2022ko laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea

226.626 euro gizarte-kohesioaren arloan diharduten 57 erakunderentzat

Izen-emateak “Emakume 
migratuen topaketa” programan

Urteko Boluntariotza Sarirako 
hautagaitzak aurkezteko epea zabalik

Datorren urriaren 31ra arte zaba-
lik egongo da etxebizitzak aloka-
tzeko eta emantzipatzeko lagun-
tzak (18 eta 35 urteko gazteentzat) 
jasotzeko eskabideak aurkezteko 
epea. Udalak 250.000 euro zuzen-
du ditu laguntza horietara.
Deialdi honek zenbait berrikun-
tza dakartza laguntza horiek 
jaso ditzaketen gazteen kopurua 
handiagoa izate aldera.  Horrela 
deialdi honetan malgutu egiten 
da baldintzetako bat, hau da, etxe-
bizitza-errentamenduko kontra-
tuari dagokiona, diruz lagundu 
beharreko aldian egon beharko 
duelako indarrean, baina ez du 
aldi horretan sinatuta egon behar 
izango, eta aurretik sinatutakoak 
ere onartuko dira. Gainera, au-
rreko deialdietan diru-laguntza 
horiek jaso zituzten pertsonek 
deialdi honetakoak ere jaso ahal 
izango dituzte. 
Beste berritasun bat da diruz la-
gun daitekeen gehienezko epea 
luzatzea, aurreko deialdietan 12 
hilabetekoa baitzen, eta orain 18 
hilabetekoa izango baita. Deial-
dia 2021eko urtarrilaren 1etik 

Aurten ere, Udalak elkartegintzari 
eta boluntariotzari laguntzen ja-
rraituko du, 226.626 euro banatuko 
baititu 57 erakundetarako diru-
laguntzen artean, partaidetza eta 
elkartasuna sustatzeko. Bigarren 
urtez jarraian, deialdi bakarrean 
emandako laguntzei esker, kalita-
te eta sare-lan handiagoko proiek-
tuak egin ahal izango dira, sarean, 

Emakume migratuen topaketa pro-
gramak  2022-2023ko ikasturtearen 
saioetarako izen-ematea zabaldu du. 
Udalak antolatutako egitasmoa da, 
Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean. 
Saioen helburua da parte hartzen 
duten emakume migratuei harrera- 
eta ikaskuntza-gune indibidual eta 
kolektibo bat eskaintzea, non beren 
posizioari, erresistentziei eta borro-
kei buruz hausnartu ahal izango 
duten… Jorratuko diren gaiak, bes-
teak beste, osasuna, parte-hartze 
politikoa, arrazakeriaren aurkako 
autodefentsa, indarkeria eta etxeko 
lana eta zainketak dira. 
Tailerrak urriaren 23an (igandea) 
hasiko dira Jabekuntza Eskolan 
(Martikoena kalea 16), 11:00eta-
tik 14:00etara. Txandakako igan-

Datorren azaroaren 6ra arte za-
balik egongo da XXIX. Getxoko 
Boluntariotza Sarirako hauta-
gaitzak aurkezteko epea. SARE-
KIDEk, Getxoko Boluntarioen 
Erakundeen Elkarteak, Udalaren 
laguntzarekin antolatutako sariak 
dira. Banakako modalitateari da-
gokionez, sari bakarra emango da 
pertsona fisikoentzat (boluntario 
talde bat ere aurkeztu ahal izango 
da modalitate horretan) eta baita  
kolektiboan ere, erakunde sozia-
lentzat deitutako modalitatean, 
erakunde horiek egindako lana 
eskertzeko. 

Bestalde, Sarekide elkarteak Ge-
txo Argazkigintza Sozialeko V. 
Lehiaketa antolatu du, udalerriko 

2022ko ekainaren 30era bitartean 
indarrean dauden errentamendu-
kontratuetarako da (epe horretan 
edo 2021eko urtarrilaren 1a baino 
lehen sinatuta egon daiteke, bal-
din eta epe horretan indarrean ja-
rraitzen badu).
Errentamendu-gastuei dagokie-
nez, ezingo dira 900€/ hileko bai-
no gehiago izan, oinarrietan jaso-
tako salbuespenezko kasuan izan 
ezik. Alokairuaren kontzeptutik 

hainbat elkarteren artean, Gizarte 
Kohesioaren arloko sektoreen arte-
ko zeharkako begiradarekin. 
Lehenengo ildoak 110.245 euro ba-
natuko ditu 46 eskabideren artean, 
asoziazionismoa sustatzeko eta 
indartzeko, eta gizarte-kohesioa-
ren arloari lotutako Getxoko era-
kundeen mantentze-, funtziona-
mendu- eta indartze-gastuei aurre 

deetan izango dira, dohainik, eta 
saioetan Mujeres con Voz elkartea-
ren dinamizazioa izango da.
Haurtzaindegi zerbitzua eskainiko 
da (ordua eskatuta). Inskripzioak: 
https://bit.ly/EncuentrosMigra-
das2022-2023. WhatsApp bidez egi-
teko laguntza: tel.: 655603809

boluntariotzarekin eta gizarte-jar-
duerarekin zerikusia duten egoe-
rak nabarmentzeko. 14 urtetik 
gorakoek parte hartu ahal izango 
dute lehiaketan. Eta Boluntariotza 
Sariaren eta Argazkilaritza Lehia-
ketaren oinarriak http://www.sa-
rekidegetxo.org helbidean daude.

Diru-laguntza hauek jaso dituzten pertsonak deialdi honen onuradunak ere izan daitezke

Proiektuek zeharkako ikuspegiak eta genero-ikuspegia bultzatuko dituzte, bizikidetzaren aldeko esku-hartze komunitarioa 
lortze aldera

kanpo geratuko dira eranskinei 
dagozkien gastuak, hala nola ga-
rajea edo trastelekua, komunitate- 
eta administrazio-gastuak, bes-
teak beste.
Laguntzak jasotzeko, bizikide-
tza-unitateek ezin izango dituz-
te urteko gehieneko diru-sarrera 
hauek gainditu:

- 25.000 euro, banaka, bizikide-
tza-unitatea A motakoa bada 
(pertsona bakarra agertzen da 

egiteko. Bestalde, bigarren ildoak, 
Gizarte Kohesioaren eremuko 
proiektu interesgarriak finantza-
tzera bideratutakoak, 108.381 euro 
banatuko ditu udalerriko 14 enti-
tateren proiektuen artean (2A il-
doa). Bestalde, 8.000 euro emango 
ditu Udalak beste zortzi proiektu-
tarako, Getxoko auzotarrek beren 
jardueraren onuradun diren uda-

kontratuaren titular gisa, eta 
bera bakarrik bizi da errentan 
hartutako etxebizitzan), edo B 
(pertsona batzuk etxebizitzaren 
kontratuaren titular gisa ager-
tzen dira, baina ez daude ez-
konduta, eta ez daude izatezko 
bikote gisa inskribatuta).

- 39.000 euro, bien artean, biziki-
detza-unitatea C motakoa bada 
(pertsona batzuk etxebizitzaren 
kontratuaren titular gisa ager-
tzen dira, eta ezkonduta edo 
izatezko bikote gisa inskribatu-
ta daude).

Diru-laguntzak hilean gutxienez 
180 eta gehienez 450 eurokoak 
izango dira, diru-sarreren arabe-
ra. Zenbatekoak osorik ordaindu-
ko zaizkie lehen aldiz laguntza ja-
sotzen duten pertsonei, eta %75era 
murriztuko zaizkie aurreko deial-
dietan onuradun izan direnei.

Oraingoan, eskabideak modu te-
lematikoan bakarrik aurkeztu 
ahal izango dira: https://labur.
eus/AwUJh .

lerritik kanpoko erakundeei zu-
zenduta (2B ildoa).
Erakundeek 12 hilabete izango di-
tuzte finantzatutako proiektuak 
garatzeko, eta 1. ildoaren kasuan, 
justifikazioak aurkezteko epea 
2023ko otsailaren 28a amaituko 
da. Emandako diru-laguntzei bu-
ruzko informazio gehiago: https://
labur.eus/Lpk7f

https://bit.ly/EncuentrosMigradas2022-2023
https://bit.ly/EncuentrosMigradas2022-2023
http://www.sarekidegetxo.org
http://www.sarekidegetxo.org
https://labur.eus/AwUJh
https://labur.eus/AwUJh
https://labur.eus/Lpk7f
https://labur.eus/Lpk7f


Ezagutu ezazu Getxoko 
Hiri Antolamenduko Plan Orokor 
(HAPO) berria
HAPO, Hasierako Onespenaren fasean, jendaurrean egongo da hiru 
hilabetez: 2022ko urriaren 15etik 2023ko urtarrilaren 15era.

Gaur egun indarrean dagoen HAPO 2001ekoa 
da. Berrikuspena nahitaezkoa da, eta prozesu 
luzea da, hainbat faserekin, behin betiko 
onartu arte. 2013 eta 2015 artean, lehen parte 
hartzeko prozesua eta erakusketa-aldia egin 
ziren, eta Aurrerakinaren dokumentu teknikoan 
jasota dauden hainbat alternatiba eratorri ziren 
bi ekintza hauetatik. 

2018an, Udalak HAPOren berrikuspenari 
ekin zion berriro, alternatibak eguneratuta 
eta getxotar guztientzat irekita zegoen parte 
hartzeko prozesu batekin, plan berriaren 

irizpideak eta helburuak zehazteko. Horiek 
2019ko maiatzean onartu ziren, gero arau-
aldaketa baten bidez eguneratu ziren eta 2020ko 
martxoan bigarren aldiz onartu ziren. Gainera, 
2019an parte hartzeko prozesu espezifiko bat 
egin zen HAPOn genero-ikuspegia txertatzeko.

2022ko irailean, HAPOk urrats garrantzitsu 
bat eman zuen Hasierako Onespenaren 
dokumentuarekin. Mugarri aipagarria da, plana 
bere azken helburura hurbiltzen baitu, Behin 
Betiko Onespenera, oraingo 2001eko HAPO 
ordezkatuz.

HAPO
HIRI ANTOLAMENDUKO 

PLAN OROKORRA

www.hapo-getxo.eus
Hor aurkituko duzu HAPO berriari 

buruzko informazio guztia, 
parte hartzeko ekintzak, 

eta kontsulta partikularretarako aurretiko 
hitzordua eskatu ahal izango duzu.

HAPO, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, 
udalerriaren erabateko antolamendua aurrera 
eramateko oinarrizko tresna nagusia da.

Tresna juridiko honek lurzoruen eta eraikinen 
erabilerak arautzen ditu. Hau da, HAPOk, 
funtsean, zer, non eta zenbat egin daitekeen 
arautzen du, Getxoko eremu fisikoan, eraikin 
eta lurzoru publiko zein pribatuetan.

Zer arautzen du HAPOk?

Hitzaldi publikoak

19:00tan
Romo Kultur Etxean

RKE

19:00tan
Muxikebarrin

19:00tan
Andra Mariko Kiroldegian

19:00tan
Fadura Kiroldegian

Herritarrentzako arreta
urriaren15etik urtarrilaren15era 
Faduran, aurretiko hitzorduarekin

Erakusketak

Romo Kultur Etxea RKE

Andra Mariko Kiroldegian

Fadura Kiroldegian

15
urriak

- 15
urtarrilak

20
urriak

10
azaroak

3
azaroak

17
azaroak

Hiru hilabetez, 2022ko urriaren 15etik 
2023ko urtarrilaren 15era bitartean, Udalak 
herritarrei hurbilduko dizkie plan berriaren 
edukiak. Lau hitzaldi publiko, hiru erakusketa, 
herritarrei kontsulta partikularrak egiteko arreta, 
parte-hartze digitala eta Plangintzaren Aholku 
Batzordearekin saioak aurreikusten dira, baita 
ere haur eta gazteekin ikastetxeetan egingo 
diren saioak.

Fase honetako partaidetza

Zer fase ditu 
eta non gaude?

ALDEZ 
AURREKO 

AZTERLANAK + 
AURRERAKINA-
REN ATARIKOA

AURRERAKINA
HASIERAKO 
ONESPENA

BEHIN-
BEHINEKO 
ONESPENA

BEHIN 
BETIKO 

ONESPENA

2022
2018

2013 
-

2015

Biharko Getxo, gaur
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2

4

3

Azkorri Getxoko aktibo 
natural gisa zaintzea. 
Egungo planak (2001ekoak) 
dentsitateko txikiko etxebizitzak 
aurreikusten ditu, Sopela eta 
Berangoraino. Hala ere, HAPO 
berriak lurzoruen %70-80 bitartean 
babestea aurreikusten du.

Hurbileko parke, 
ekipamendu eta zerbitzu 
berriak sortzea
Getxo oso, trinko eta misto bat 
osatzeko, getxotarren eguneroko 
beharrak asetzeko eta bizi-
kalitatea bermatzeko.

Jarduera ekonomikoa 
bultzatzea, 
logela hiri-eredua saihestuz eta 
bizitzeaz eta gozatzeaz gain, 
Getxon lan egin ahal izateko. 

4.601 etxebizitza berri 
planifikatzea, 
biztanleria gazteenaren beharrei 
aurre egiteko; biztanleria 
mantentzeko eta berreskuratzeko 
helburuarekin.
• 3.089 babestutakoak
• 1.512 libreak
Etxebizitza berrien artean 1.362 
(laurden bat, gutxi gorabehera) 
hiri-lurzoruan aurreikusten dira 
(Getxo jada eraikia), eraberritze 
eta berritze jarduera integratu eta 
zuzkidura zehatz batzuetan.

lurzoru urbanizaezina

espazio libre berriak

ekipamendu berriak

etxebizitza berriak

jarduera ekonomiko berriak

Nola eragiten du HAPO 
berriak auzoetan?

HAPO berriaren
balore nagusiak

HAPO berriak eragin positiboa izango du 
Andra Mari auzoan, bertan babestu eta arautu 
egingo baita lurzoru urbanizaezinean dauden 
etxebizitzek eta baserriek legezko babesa izan 
dezaten, eraikinak eta lehendik dagoen ingurune 
naturala zaintzen eta birgaitzen laguntzeko. Hiri-
lurzoruko guneak, bestalde, Plan Berezi baten 
mende geratuko dira.

Ibarbengoatik, Murutik eta Galeatik hurbilen 

dagoen Andra Mari auzoko eremua lurzoru 
urbanizagarriko sektoreetako etxebizitza, parke 
eta ekipamendu berriek osatuko dute.

“Eraikitako Getxoko” gainerako auzoetan 
(Areeta, Romo, Algorta, Neguri edo Aiboa, 
besteak beste), planak hainbat jarduera zehatz 
aurreikusten ditu:

• 11 eraberritze- edo berritze-jarduera 
integratu, espazio publikoa hobetzeko eta 
1.160 inguru etxebizitza berri egiteko. 
Hauek dira: Martikoena, San Nikolas, 
Trinitarioak, Katea-Puerto Urduña, Algorta, 
Zubilleta, La Galea, Ormaza, Txiskiena, 
Areneazpi, Nervio-Iturgitxi.

• 28 zuzkidura-jarduketa, gehienak 
bizitegikoak, gutxi gorabehera 200 
etxebizitza gehiago izango dira eta espazio 
publikoa edo ekipamenduak hobetzea 
dakarte.

Azkenik, hirigintza-plan zehatzetara lotuta 
dauden 11 eremu daude: lurzoru urbanizagarriko 
2 sektore; hiri-berrikuntzako 2 plan berezi 
Portu Zaharreko espazio publikoan eta Xake 
plazan; 6 plan berezi Andra Mariko egungo 
hiriguneetan; eta bateragarritasun-plan bat 
Mimenagako eremuan, Berangoko mugan.



HAPO berriaren ardatzak
HAPO berriak jasangarritasun integratuko 
eredu bat lortu nahi du, lehentasunezko lau 
ardatz uztartuz: soziala, ingurumenekoa, 
ekonomikoa eta fisikoa.

€€€

GIZARTEA INGURUMENA FISIKOAEKONOMIA

• Lurzoruaren okupazioa murriztea.

• Ingurumen-balio handiko eremuak 
eta korridore berdeak babestea.

• Klima-aldaketara egokitzea 
eta uholde-arriskuak murriztea.

• Hiriko irisgarritasuna eta mugikortasun 
jasangarritasun ezartzea.

INGURUMENA
• Biztanleria mantentzea.

• Auzoak modu orekatuan garatzea, 
gizartearen, belaunaldien, familia berrien 
eta generoaren ikuspegitik.

• Bizitegi-eredu berriak ahalbidetzea, 
bizitzako etapa guztietako beharrak 
asetzeko.

GIZARTEA

Zuzkiduren eta ekipamenduen arteko oreka auzoen artean.

HAPO berriak honako hauek aurreikusten ditu, besteak beste:

• 229.348,35m2 espazio libre. 
Horien artean, 35.206,94m²-ko parke handi bat Murun.

• 7.700m2 eta 6.278m2 Tosun eta Martiturrin, ekipamendu 
generikoetarako. Adibidez, Tosun, Ibarbengoako metroaren 
ondoan, kirol-ekipamendu berri bat jartzeko, Gobela, Adra Mari 
eta Fadurako egungo kirol-eskaintza osatzeko.

• Zuzkidura-bizitokietarako lurzatien erreserba:
- 2.185m² Zubilletan
- 3.729 m² eta 3.982 m² Santa Marina Haitzean
- 1.220 m² Dilizgoikoan

• Produkzio-sare estrategikoa sustatzea.

• Ehun ekonomikoa bultzatzea.

• Erabileren nahasketa erraztea.

• Bizitegi- eta ekoizpen-garapenak 
orekatzea.

EKONOMIA

Horretarako, HAPOk hainbat proposamen ditu, garrantzitsuenak:

• Jarduera ekonomiko estrategikoetarako lurzoru urbanizagarriko 
14ha-ko sektore bat abian jartzea Martiturrin.

• Hurbileko ehun ekonomikoa bultzatzea, hiria biziberritzeko 
erabileren nahasketa erraztuz.

• Hiri trinkoaren eredua, sozialki 
kohesionatua.

• Gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-
sinergien zirkulu bat sortzea, eraikinen 
eta hiri-espazioen birgaitzea erraztuz.

• Hazkunde iraunkorra eta auzoen 
integrazioari baldintzatua bermatzea; hiri 
BATUA eta ATSEGINA.

FISIKOA

Hiri trinko bat garatzea planteatzen da, etxebizitza berriak planifikatuz 
egungo hiriaren hedapen gisa, modu kolektiboan, erabileren 
nahasketarekin eta hurbiltasun-distantziekin.

Gaur egun eraikita dagoen Getxo bete egiten da, eraberritzeko edo 
berritzeko 11 jarduketa integraturen eta 28 zuzkidura-jarduketaren 
bidez.

Lurzoruaren okupazioa

2001eko HAPO
Lurzoruaren okupazioa

2022ko HAPO

Klima-aldaketara egokitzea 
eta uholde-arriskuak murriztea.

Lurzoruaren okupazio murriztea.

Produkzio-sare estrategikoa sustatzea.

Erabileren 
nahasketa erraztea 
eta hurbileko 
merkataritza 
eta zerbitzuak 
bultzatzea.

Eraikinen eta 
hiri-espazioen 

birgaitzea 
erraztea.



Genero-ikuspegia 
HAPOn txertatzea:

familia-kontziliazioa 
eta adingabeen eta 
adinekoen autonomia 
hobetzea

Hirigintzak generoan duen inpaktuak, batez 
ere, familia-kontziliazioan eta pertsonen 
(adinekoak edo adingabeak) zaintzan du 
eragina. Hortik datoz zaintzaren hirigintza 
edo mugikortasunaren zaintza terminoak, 
genero-hirigintza deritzonari lotuak. Gaur 
egun, uztartzearen pisua, nahiz eta ez den 
eta soilik emakumeena izan behar ez duen 
arren, batez ere emakumeei dagokie. 

Horrela, genero-ikuspegia Getxoko HAPO 
berrian txertatzeak hiri-eredu askotariko 
eta trinkoak bideratzen ditu. Hau da, 
denetik egotea, eta gertu. Herritarren 
eguneroko beharrak asetzen dituzten hiri-
ereduak; etxebizitza, enplegua, merkataritza 
eta zerbitzuak, ekipamenduak eta espazio 
publikoa. Familia, lana eta etxea uztartzeko 
premia handiena duten pertsoeni arreta 
berezia jarriz. 

Mugikortasuna ere funtsezko gaia da 
mugikortasun-moduei dagokienez (oinezkoak 
eta garraio publikoa dira nagusi, alde handia 
baitago emakumeen eta gizonen artean – 
oro har – horien eta ibilgailu pribatuaren 
erabileraren artean). Mugikortasunarekin 
lotuta dago irisgarritasuna, berriz ere 
kontziliazioarekin eta etxea eta beste pertsona 
batzuk zaintzearekin lotuta, erosketa-orgen, 
haurtxoen edo mugikortasun murriztua duten 
pertsonei laguntzearen erabilerari dagokionez. 
Hirigintzak segurtasunaren pertzepzioan 
ere eragiten du, bai espazio publikoan, zein 
eraikinetan, eta horrek bateragarritasuna eta 
zaintza dakartza berekin.

Gainera, adinaren aldagaia, dibertsitate 
funtzionala eta beste gai batzuk gehitzen 
badizkiogu, orduan, genero-hirigintzaz haratago, 
hirigintza inklusiboaz hitz egin dezakegu. 
Horrela, Getxoko HAPO baeriak eragin handia 
du adingabeen eta adinekoen autonomian, 
baita ere dibertsitate funtzionala dutenean, 
etab. Berriz ere, eredu askotariko eta trinkoek, 
mugikortasun irisgarri eta seguruarekin, bai 
oinezkoentzat bai garraio publikoarentzat, 
haurren eta nerabeen autonomiari laguntzen 
diote, bai eta adinekoenari ere.

Berdintasunarekin zerikusia duten zeharkako 
beste gai batzuk ere badira: emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunezko irudikapen 
sinbolikoa, onarpen soziala, eta hizkera ez-
sexistaren erabilera.

HAPO berrian 
genero-ikuspegia 
txertatzeko saio 
informatiboak eta 
parte-hartzaileak, 
2019an.

2018an HAPOren Aurrerakinaren Jendaurreko 
Erakustaldian izandako parte hartzeko ekintzak: 
erakusketak, informazio- saioak, parte hartzeko 

saioak, haur eta gazteekin egindako saioak. 
Horrez gain, partiadetza digitala eta kontsulta 

partikularren arreta egon ziren.

Herritarren parte-hartzea 
HAPO berrian

HAPO berrirako bidea prozesu luzea da, eta 
herritarrek parte hartzeko hainbat une izan ditu, 
plana aberastuz joan direnak.

2013 eta 2015 artean, hainbat saio egin 
ziren “lantaldeak” deiturikoekin, eta Getxorako 
alternatiba desberdinak izan ziren. Alternatiba 
horiek, jatorri teknikoko beste batzuekin batera, 
HAPOren Aurrerakina osatu zuten.

2018an, HAPO berriaren Aurrerakina 
jendaurrean azaldu zen, hainbat ekintza 
konbinatu zituen parte hartzeko prozesu batekin: 
lau informazio-saio Getxoko hainbat puntutan, 
bost parte hartzeko saio presentzial, haur eta 
gazteekin egindako saioak, talde politikoekin 
egindako saio bat, 44 banakako bilera eskatu 
zutenekin, 150 laguneko ausazko laginketa bat, 
Plangintzako Aholku Batzordearekin egindako 
saio bat eta partaidetza digitala. Hala eta guztiz 
ere, 750 lagun baino gehiagok parte hartu zuten 
fase hartan. Aldi berean, hiru erakusketa publiko 
egin ziren (RKEn, Villamonteko gelan eta Andra 
Mari Kiroldegian), Getxo Berriko gehigarri bat, 
eta Aurrerakinaren informazio guztia HAPOren 
webgunean jarri zen, eta 1600 bisita baino 
gehiago izan zituen jendaurreko erakustaldiaren 
epean.

2019an, herritarren parte-hartzeari ekin zitzaion 
berriro, oraingoan genero-ikuspegia HAPO 
berrian txertatzeko, eta lan horrek Eusko 
Jaurlaritzaren diru-laguntza jaso zuen.

2022an, iraileko ezohiko osoko bilkuran 
Hasierako Onespena eman ondoren, HAPO 
berria jendaurrean jarriko da berriro, 
informazio-hitzaldiekin eta erakusketekin RKEn 
eta Andra Mari eta Fadurako kiroldegietan. 
Ekintza horiei eta beste batzuei buruzko 
informazio guztia www.hapo-getxo.eus 
webgunean dago eskuragarri.



w DOM CAMPISTRON W 
Iparra Galdu Gabe zikloaren aurtengo irudia Iparraldeko Dom Campistron marrazkilariak sortu du. 1994an jaio 
zen eta Baigorrin bizi da, Nafarroa Beherean. Iaz Bekatorosak bere lehen album ilustratua argitaratu zuen. Honela 
aurkeztu digu Domek berak, aurtengo Iparra Galdu Gaberako egin duen irudia:

“Ilustrazio honetan irudikatu ditut musika, dantza, literatura eta antzerkia. Bi artista queer ikusten dira, arte forma 
horiek guztiak nahasten dituzte emanaldi garaikide eta aitzindari baten osatzeko. Taulazko eszena zaharraren 

gainean dira, bertze artista anitz izan ziren bezala haiek aitzin. Badakite nondik etortzen den haien Kultura eta nora 
eraman nahi duten. Ilustrazioaren gainean ipar izarra marraztu dut, erakusteko Iparraldera begiratzen  

dugula egun horietan.”
              DOM
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Patxi eta konpainia
Lapurdiko PATXI PEREZ dantzariaren 
inguruan sortutako musika-talde honek 
duen grina da jendea musikara eta 
dantza festara erakartzea. Mundu guztia 
dantzan hasiko da, Patxik urratsez 
urrats jendea gidatzen duenean. 
Fandangoak edo euskal jauziak beste 
lurralde batzuetako dantzekin nahasten 
dira: “mazurka”, “bourrée” edo beste 
“skotish”ekin.

Ekitaldi eder honek hasiera emango dio 
Getxoko Dantza-Plaza egitarauari.

Formado en torno al bailarín de 
Lapurdi PATXI PEREZ, este grupo de 
música tiene la pasión de atraer a la gente 
a la música y al baile. Todo el mundo se 
pone a bailar cuando Patxi conduce y 
arrastra a bailar paso a paso. Fandangos 
o “euskal jauziak” se mezclan con bailes 
de otras regiones como «mazurka», 
«bourrée» o con otros «skotish».

Con esta actuación se dará inicio al 
programa de Dantza-Plaza de Getxo.

Antolatzailea//Organiza: Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta 
Zasi-Eskola dantza-taldeak eta Getxoko Kultur Etxea.

www.getxo.eus.

DANTZA-PLAZA
Urriak 8 Octubre  19:00 - Santa Eugenia plaza (Romo)

Ipar eta hego
Komunikabideak eta  
komunikazio hariak

Kanaldude Nafarroa Behereko TB 
webgunea da, eta euskara hutsezko 
saioak ematen ditu. Parte hartzeko 
telebista-kanal honek erreportajeak, 
zuzeneko kultura-ekitaldiak, 
telebista-jokoak edo talk-showak 
emititzen ditu. Programak zuzenean 
transmititzen dira eta gero Interneten 
daude eskuragarri.

Iparraldeko lau euskal irrati batzen 
dituen federazioa da Euskal Irratiak: 
Antxeta Irratia (Hendaia), Gure 
Irratia (Uztaritze), Irulegiko Irratia 
(Donibane Garazi) eta Xiberoko Botza 
(Maule). Orotara, 30 lagun inguru ari 
dira lanean federazioan.

Solasaldiaren ostean, Iparraldeko 
eta bertoko garagardoen dastaketa 
Etxeandia Garardauaken eskutik. 

Kanaldude es una web TV de la Baja 
Navarra, que emite programas 
íntegramente en euskera. Se trata de 
un canal de televisión participativo que 
emite reportajes, eventos culturales 
en directo, juegos de televisión o 
incluso talk-shows. Los programas 
se transmiten en vivo y luego están 
disponibles en Internet.

Euskal Irratiak es una federación 
que une a cuatro radios vascas de 
Iparralde: Antxeta irratia (Hendaia) 
– Gure Irratia (Uztaritze) – Irulegiko 
irratia (Donibane Garazi) y Xiberoko 
Botza (Maule). En total, en la 
federación trabajan alrededor de 30 
personas.

Tras la tertulia, degustación de 
cervezas de Iparralde y autóctonas a 
cargo de Etxeandia Garardauak.

Antolatzailea//Organiza: HIRUKA www.hiruka.eus 

SOLASALDIA + DASTAKETA//TERTULIA + DEGUSTACIÓN

Iparraldeko komunikabideak
Medios de comunicación de IparraldeUrriak 20 Octubre 

Pantxika Maitia (Kanaldude web telebista)  
Pepe Aizpuru (Euskal Irratiak)

Aurkezlea: UNAI BREA

 18:30 - Azebarri (Euskal Herria kalea 14, Algorta)

“Bekatorosak”
   DON CAMPISTRON

Dom Campistron, album ilustratu honen 
sortzailea, Alduden bizi da (Nafarroa 
Beherea). 2019an Nafarroa Behereko hainbat 
herri txikitako zazpi lagun elkarrizketatu 
zituen, zazpi bekatorosa (bekatari), lesbiana, 
queer, gay. Eta ondoren, paperera ekarri ditu 
haien borrokak, bakartasunaren mina eta 
bizi izan dituzten eraso homofoboak, baita 
beren maitasun-istorioak, elkartasuna eta 
itxaropenak ere. “Bekatorosa naiz. Hala sortu 
nintzen”, dio liburuaren aurkezpen-orrian. 

Solasaldiaren ostean mokaua eta zozketa 
izango dugu: DOMen ilustrazio bat eta 
hurrengo UKITX topaketaren liburua (Beatriz 
Fernándezen “Hizkuntza gogoan”). 

Dom Campistron, creadora de este álbum 
ilustrado, vive en Aldude (Baja Navarra). En 
2019 entrevistó a siete personas de varios 
pueblos pequeños de la Baja Navarra, siete 
“bekatorosa” (pecadores-as), lesbianas, 
queer, gays. Después ha traído al papel sus 
luchas, el dolor de la soledad y los ataques 
homófobos que han vivido, así como sus 
historias de amor, su solidaridad y sus 
esperanzas. “Soy pecadora. Así nací», dice en 
la presentación del libro. 

Y tras la charla tendremos lunch y sorteo de 
una lámina de la artista y del libro del próximo 
encuentro de UKITX (“Hizkuntza gogoan”, de 
Beatriz Fernández).

Antolatzailea//Organiza: EGIZU (UKITX)  www.egizu.eus  
Eman izena//Inscripciones: www.labur.eus/irakurzaleak   619 935 541   egizugetxo@gmail.com  

LITERATURA

Urriak 22 Octubre 

Liburu ilustratuari buruzko solasaldia

 18:30- Azebarri (Euskal Herria kalea 14, Algorta)



Maiteder
MAITEDER ikuskizunak bidaia bat 
biziaraziko die umeei zein helduei. Bi 
antzezleen alaitasunak eta irudimenak 
mundu osoan zehar eramango dute 
publikoa, hizkuntzen bidez, baina 
baita bidaia intimo batean ere. Poesiak 
umore-puntuak tartekatuz hitz egiten 
du, eta azkenean, proposamen irekia 
plazaratzen da: ikusle bakoitzak bere 
Maiteder irudikatu eta sor dezala.

El espectáculo MAITEDER hará vivir 
un viaje tanto al público infantil como  
adulto. La alegría y la imaginación de los 
dos intérpretes llevarán al público por 
todo el mundo, a través de las lenguas, 
pero también en un viaje íntimo.La poesía 
habla con toques de humor y al final se 
lanza una propuesta abierta: que cada 
espectador-a imagine y cree su Maiteder.

Antolatzailea//Organiza: SENDI (EGIZU). 
Gonbidapenak//Invitaciones: 622 433 085 sendi@egizu.eus 
5 urtetik gorakoentzat (mesedez, heldu bakarra ume bakoitzeko)
A partir de 5 años (por favor, únicamente una persona adulta por cada niño-a)

HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA//ESPECTÁCULO INFANTIL 

Urriak 23 Octubre  12:00- Fadura (Areto nagusia//Salón de actos)

Odei Barroso
“TERAPIA”
Odei Barroso bertsolaria eta raplaria da. 
Urruñarra da (Lapurdi) eta Baionan bizi 
da.  2zio taldea desegin ondoren, bere 
bakarkako lehen lana aurkezten digu: 
Terapia. 

Askotariko mezuz eta erritmoz beteriko 
diskoa da, gai unibertsalak, barne-
zalantzak, gai intimoak, kritika soziala… 
jorratzen ditu. 

Odei Barroso es bertsolari y cantante 
de rap. Es de Urruña (Lapurdi) y reside 
en Baiona. Tras la disolución del grupo 
2zio nos presenta su primer trabajo en 
solitario: Terapia.

Un disco lleno de mensajes y ritmos 
diversos en el que trata temas 
universales, dudas internas, asuntos 
íntimos, crítica social… 

Antolatzailea//Organiza: Getxoko Kultur Etxea www.getxo.eus
Sarreren salmenta: Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian (kontzertua hasi baino 
ordubete lehenago)
Venta de entradas: Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora antes del concierto)

KONTZERTUA//CONCIERTO

Azaroak 4 Noviembre  21:00 - Muxikebarri (Arrigunaga) - 5 €

Frikun
Iparraldeko Frikun taldeak Ezerezko 
herria bere bigarren diskoa argitaratu du, 
afro-rock joerari loturik. Mendebaldeko 
Afrikako musika elektrikoetan 
inspiraturik, entzuleak dantzan 
jarriko dituzten doinu erakargarri eta 
erritmikoak batu dituzte disko berrian. 
«Basamortuko bluesaren, edota runba 
angolarraren eragin handia dugu, baina 
halere, rocka izaten segitzen du» adierazi 
digu Nico Perret (Iholdi-Martxuta, 
Nafarroa Beherea) taldeko kantari eta 
baxu-joleak.

El grupo de Iparralde Frikun ha publicado 
su segundo disco, Ezerezko herria, ligado 
a la tendencia afro-rock. Inspirados 
en las músicas eléctricas del África 
Occidental, el nuevo disco aúna melodías 
atractivas y rítmicas que pondrán a bailar 
a las personas asistentes. “Estamos muy 
influenciados por el blues del desierto o 
la rumba angoleña, pero aún así sigue 
siendo rock” señala Nico Perret (Iholdi-
Martxuta, Baja Navarra), cantante y 
bajista del grupo.

Antolatzailea//Organiza: Azebarri www.azebarri.eus

KONTZERTUA//CONCIERTO

Azaroak 5 Noviembre  20:30 - Azebarri (Euskal Herria kalea 14, Algorta)

Anje Duhalde
Anje Duhalde ezinbesteko pieza da 
euskal folk eta rock-aren garapena 
ulertzeko. Gure nortasunaren sustraiak 
mundu modernoarekin lotzen dituen 
funtsezko maila. 

Oraingoan, Arrangoitzeko (Lapurdi) 
artistak agertokitik transmititzen duen 
energiaz baliatuz, bere abestien izaera 
sentimentala dastatu ahal izango dugu.

Anje Duhalde es una pieza esencial para 
entender el desarrollo del folk y del rock 
vasco. Un eslabón que une nuestras 
raíces de identidad al mundo moderno. 

En esta ocasión, valiéndose de la energía 
que transmite desde el escenario 
el artista de Arrangoitze (Lapurdi), 
podremos saborear el óxido sentimental 
de sus canciones.

KONTZERTUA//CONCIERTO

Abenduak 3 Diciembre  20:00 - Muxikebarri (Ereaga) - 6 €

Antolatzailea//Organiza: Getxoko Kultur Etxea www.getxo.eus
Sarreren salmenta: Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian (kontzertua hasi baino 
ordubete lehenago)
Venta de entradas: Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora antes del concierto)



w DOM CAMPISTRON W 
El cartel del ciclo Iparra Galdu Gabe de este año es obra de la dibujante de Iparralde Dom Campistron, nacida en 
1994 y que reside en Baigorri (Baja Navarra). El pasado año publicó Bekatorosak su primer álbum ilustrado. Así nos 
presenta la propia Dom, la imagen que ha creado para Iparra Galdu Gabe de este año: 

“En esta ilustración he representado la música, la danza, la literatura y el teatro. Se ven dos artistas queers  
que mezclan todas estas formas de arte para completar una actuación contemporánea y pionera. Y lo hacen, como 
otros muchos antes que ellos y que ellas, sobre un viejo escenario de madera. Saben de dónde viene su Cultura y a 

dónde quieren llevarla. Sobre la ilustración he dibujado la estrella polar para mostrar que esos días  
miramos hacia Iparralde.”

              DOM

Doako alea
ZENBAKI BEREZIA

www.getxo.eus
getxoudalaprentsa@getxo.eusOCTUBRE 2022

Iparra  
galdu gabe
X Jornadas sobre Iparralde

URRIA—AZAROA
OCTUBRE—NOVIEMBRE2022


