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/ Nabarmentzekoak
> Getxo Eszenaren azken txanpa Muxikebarrin 

(3. or.)

> Mikrofinantzaketa bilatzen dute “Prioridades” 
film laburrerako (4. or.)

> Parkeetako gimnasia programak kalistenia 
eskolak eskainiko ditu dohainik (5. or.)

GetxoExpress 2022. Hilaren 23an, 
igandea, 18:00etan, Muxikebarrin, zine 
express Jaialdia. Gonbidapena jaso 
behar da Muxikebarrin eta Romo Kultur 
Etxean. 

“Mikel Albisu” antzerki jaialdia. Hilaren 28tik 
30era arte, 19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: 5€/
eguna (abonua: 12€).

* Bolueko hezegunean 
bizi den errekatxindor 

eme bat iberiar 
penintsulako alerik 

urtetsuena da eta 
munduko bigarrena  

(4. or.)

Aurreikusita dago azaroaren hasie-
ran ematea Iturribarriko alokairuko 
babes sozialeko 91 etxebizitzen gil-
tzak. Aste honetan formalizatzen ari 
dira esleipendunekin etxebizitza ho-
riek emateko kontratuak, eta kudea-
keta guztiak ALOKABIDEren bidez 
egingo dira. Alokairu-erregimenean 
ematen diren etxebizitza horiek Ge-
txoko Udalak eta VISESA sozieta-
te publikoak (Eusko Jaurlaritzaren 
mendekoa den erakundea) sinatuta-
ko hitzarmenaren emaitza dira.
91 etxebizitzetatik lauk hiru loge-
la dituzte eta mugikortasun urri 
iraunkorra duten pertsonentzat 
egokituta daude; gainerako 87 etxe-
bizitzetatik 16k logela bat dute; 54k 
bi; 16k hiru logela eta 1ek lau.
Etxebizitza horiek okupatzea bes-
te urrats bat da udalerriko etxebi-
zitza-politikan, eta aurrera egiten 
jarraituko du denbora gutxi barru 
Sarrikobason 68 etxebizitza erai-
kiz, Iturribarrin 58 eta Venancio-
sen 54, guztiak ere alokairu-erre-
gimenean emango direnak.

Kultur Etxearekin zerikusirik ez 
duten arrazoiengatik, bertan behera 
utzi da Bonzos eta Paul Collins Beat 
taldeen kontzertua, azaroaren 11n 
Muxikebarrin egitekoa zena. Kul-
tur Etxeak laster itzuliko du, inola-
ko kudeaketa beharrik gabe, online 
edo orotariko kutxazainen bidez 
erositako sarreren zenbatekoa.
Bestalde, Romo Kultur Etxean eta 
Muxikebarrin erosi eta eskudiru-
tan edo datafono bidez ordaindu-
tako sarrerak, dagoeneko, Muxike-
barriko txarteldegian itzultzen ari 
dira (10:30-13:30 eta 16:30-19:30).

Muxikebarrik Aste Koralaren edi-
zio berri bat hartuko du datorren 
astean, urriaren 27tik 29ra. Suedia-
ko, Estatu Batuetako eta Txekiar 
Errepublikako taldeek hartuko 
dute parte. Emanaldiak 19:30ean 
hasiko dira eta sarrerak (3€, abona-
mendua 7€) Kultur Etxeko ohiko 

Datorren hilean emango dira Iturribarriko alokairuko babes 
sozialeko 91 etxebizitzen giltzak

Suediako, Estatu Batuetako eta Txekiar Errepublikako 
taldeak Aste Koralean

Bonzos & Paul 
Collins Beat taldeen 
kontzertua bertan 

behera gune eta kanaletan daude salgai.
Lehiaketa Adolf Fredrik's Girls 
Choir taldeak irekiko du, Stockhol-
meko Adolf Fredrik Musika Esko-
lako neskatoen abesbatza. Beren 
herrialdeko konpositoreen, na-
zioarteko eta euskal egileen piezak 
interpretatuko dituzte. 

Ostiralean, hilak 28, Brigham 
Young University (BYU) Singers 
AEBetako ganbera-abesbatza mis-
toa izango da, 40 ahotsez osatua 
eta Andrew Cranek zuzendua. Es-
tatu Batuetako eta Euskal Herriko 
autoreen lanekin osatutako pro-
grama eskainiko dute.
Larunbatean, hilak 29, Punkt tal-
deak itxiko du egitaraua, 25 aho-
tsez osatutako txekiar abesbatza 
mistoa, lan esperimentaletan, soi-
nua eta mugimendua uztartzen 
dituzten piezetan zentratzen dena. 
Beren herrialdeko eta beste jatorri 
batzuetako egileen gaiak interpre-
tatuko dituzte, baita pieza tradi-
zionalak ere.Adolf Fredrik’s Girls Choir



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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

- Getxoko familiak behar dira  
ikasle frantsesei ostatu emate-
ko. Ordainsari interesgarria da 
eta hainbat ikaslek etxe berean 
ostatu har dezakete. Hainbat 
institututatik datoz, 2/3 egunez 
ingurua ezagutzeko. Tel.: 683 
101 424 (Ainhoa).

-  Lan bila nabil, adinekoak zain-
tzeko, eguneko edo barneko, 
umeak zaintzeko edo etxeko 
garbiketa lanak egiteko, ordu-
ka. Tel.: 602 383 505 (Roxana).

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazko-
tasunaren erantzule izango.

“Bauhausetik SDGetara” jardunaldiak 
Muxikebarrin

Urriaren 25etik 27ra Bauhau-
setik SDGetara jardunaldiak 
izango dira Muxikebarrin, 
eCivisek antolatuta, Udalaren 
eta Eusko Jaurlaritzaren la-
guntzarekin baita Europako 
Parlamentuaren Goi Patrona-
tuarekin ere, hiri jasangarria-
go eta atseginago eraikitzeko. 
18:00etatik 21:00etara izango 
diren saioetan alor publikoko 
erakunde, enpresa eta hiru-
garren alorreko hainbat enti-
tatetako ordezkariek hartuko 
dute parte, horiek guztiak 
ekologian, inklusioan eta on-
gizate sozialean adituak, bes-
teak beste.
New European Bauhaus eki-
men sortzaile eta diziplinar-
teko bat da, etorkizuneko 
bizimoduak diseinatzeko to-
pagune bat irekitzen duena 
eta artea, kultura, gizarte-
ratzea, zientzia eta teknolo-
giaren arteko bidegurutzean 

Beste urte batez, Udalak 
Hazi eta hezi, oferta educativa 
extraescolar en euskara kan-
paina abian jarri du, eskola 
orduez kanpo haur eta gaz-
teentzako euskarazko es-
kaintza duten 32 zentro eta 
familien arteko zubi-lana 
egiteko. Horretarako, Uda-
lak online bidezko gida bat 

Duela urte batzuk bezala, 
urriaren 27an, Getxo laran-
jaz argiztatuko da Arreta 
Galeragatiko eta Hiperakti-
bitateagatiko Asaldura edo 
AGHA nahasmendua ikusa-
razteko. Gaitz horren Estatu-
ko Eguna ospatuko da. Aree-
tako kaia, eta Aiboa, Alango, 

kokatzen dena. Horri buruz 
hitz egiteko, New European 
Bauhaus Awards sarien 
2021eko edizioan saritutako 8 
proiektuetatik 4k parte hartu-
ko dute ekitaldian.
Lehen egunean, Carmen Díaz 
Udaleko Gizarte Kohesioko 

prestatu du aipatutako es-
kaintzarekin, aholkularitza 
psikopedagogikoa, eskola 
laguntza, euskara, musika, 
eskulanak eta informatika 
alorretakoa, besteak beste.

Gida hori udal webgunean 
deskarga daiteke: www.ge-
txo.eus/euskara 

Ereaga, Usategi eta Portu 
Zaharreko igogailuak laran-
jaz argiztatuko dira. Atera 
argazki bat argiztatutako 
leku horietako batean eta igo 
sareetara #27OCTUBRE2022 
traolarekin eta etiketatu @
ahidabizkaia @ahida. Origi-
nalenak sarituko dira.

Amaia Agirre alkateak eta Carmen Diaz Gizarte Kohesioko zinegotziak bi pertsona bisitatu dituzte 
aste honetan, 100 urte bete dituztela eta. Lehenengoz, Santa Mariñe (Urduliz) egoitzara joan ziren, 
gaur egun Gregoria Fernández Lucio bertan bizi baita. Burgosen jaioa eta lau seme-alabaren amak 
bere bizitzaren parte handiena gure udalerrian eman du, aipatutako egoitzara joan arte. Apur bat 
geroago, udal agintariak Areetara joan ziren, udalerrian duela 15 bat urtetik bizi den Cesar Dona-
ciano Abon Vazquez bisitatzera. Valladolideko bizilagun horrek alaba bat, seme bat, bost biloba 
eta bost birbiloba ditu, eta egunero hurbiltzen da Romo Kultur Etxera, bere jarduera batzuetan 
parte hartzera. Ohikoa denez, bi pertsonek Aixerrotako errotaren erreprodukzio bat eta lore sorta 
bat jaso zituzten.

Bisita ehun urteko beste bi pertsonari

zinegotziak, Asier Aranbarri 
Eusko Jaurlaritzako Gizarte 
Berrikuntzako zuzendariak 
eta Andoni Iturbe Eusko Jaur-
laritzako Kultura sailburuor-
deak hartuko dute parte.
Izenematea: 620237036 / info@
ecivis.eus.

Eskola orduez kanpoko 
eskaintza 32 zentrotan 

Argiztapen laranja TDHAgatik

LABURRAK
* TAO enpresaren lekual-
datzea. Erregulatutako Apar-
katzeko Zerbitzuaren (TAO) en-
presa emakidadunak Areetako 
Tomás Olabarri Kaia kaleko 11. 
zenbakira (Lonja) lekualdatu 
ditu bere bulegoak (Eduardo 
Coste eta Novia Salcedo kaleen 
elkargunea). Telefonoa man-
tendu egiten da: 647 351 412.

* Ikastaroak Aretxondore-
kin. Algortako Aretxondo Kul-
tur Elkarteak (Basagoiti etorb. 
73, behea) Historia Garaikidea-
ri eta Puntuari (hastapena) bu-
ruzko bi ikastaro antolatu ditu. 
Lehenengoa hileko lehen eta 
bigarren asteazkenetan egiten 
da, 11:00etatik 12:30era; baz-
kideentzat 25 €/hileko balio 
du eta bazkide ez direnentzat 
35 €/hileko (tel. 600 65 00 
58-Imelda); bigarrena astear-
teetan izaten da, 17:30etik 
19:30era, prezio berdinarekin 
(tel.: 691 67 36 05-Paula).

URRIAK 20 OSTEGUNA
HAPOri buruzko hitzaldia. 19:00h., 
Muxikebarrin, Hiri Antolamendu Plan 
Orokorra-HAPOri buruzko hitzaldi pu-
bliko nagusia. Sarrera librea. www.
hapo-getxo.eus
Odol-emate. Areetako Geltokia pla-
zan, goizez eta arratsaldez.
40. Getxo Eszena. Antzerkia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Lagun 
beltz asko”, Ados Teatrorekin. Sarre-
ra: 10€.
Ipuinaren ordua. Romo Kultur 
Etxean, 18:00etan, “Euria da ta euria 
da”, Sorgina Txirulinarekin. 4-8 urte. 
Doan.
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. 
19:45ean, Algortako Kultur Aretoan 
(Villamonte), “Euskadiko lanpernak”, 
Zigor Ugartetxe biologoarekin. Antola-
tzaile: Basozaleak.

URRIAK 21 OSTIRALA
40. Getxo Eszena. Dantza. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Muchos 
amigos negros”, 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. 3. orrialdea ikusi.
Kontzertu solidarioa. 18:00etan, 
Algortako (Villamonte) Tourseko San 
Martin parrokian, Asier Paredesek 
elizan organista bezala jotzen 25 urte 
betetzen dituela ospatzeko errezital-
dia. 3. orrialdea ikusi.
Kontzertu didaktikoa. 18:00etan, 
Areetako Andrés Isasi Musika Es-
kolan, “Katxarrismos”, Ondarearen 
Europako Jardunaldien barruko kon-
tzertu didaktikoa. Adin guztientzat. 
Sarrera doan.

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. 8€.

URRIAK 23 IGANDEA
GetxoExpress 2022. Zinea. 
18:00etan, Muxikebarrin, zine ex-
press Jaialdia. Gonbidapena jaso 
behar da Muxikebarrin eta Romo Kul-
tur 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€.

Kontzertu solidarioa. 19:00etan, 
Areetako Andrés Isasi Musika Esko-
lan, José Antonio Urdiain (tenorea), 
Raquel Marcos de la Rua (pianoa) 
eta Ars Canticum Ensemble Haur 
Abesbatzaren eskutik. Minbiziaren 
aurkako Bizkaiko Elkartearen alde. 3. 
orrialdea ikusi.

URRIAK 24 ASTELEHENA
Liburutegiaren Eguna. Egun hau 
ospatzeko, mailegu-zerbitzua erabil-
tzen dutenei liburu bat oparituko zaie 
(agortu arte) Romo, Villamonte eta 
San Nikolaseko liburutegietan. 

URRIAK 25 ASTEARTEA
XXXI. Mikologia Jardunaldiak. Mi-
kologia eta sukaldaritza. Hitzaldi-taile-
rra sasoiko perretxikoekin, hizlariekin 
eta mikologian adituekin. Sukaldari-
tzako errezetak Ramón Caviarekin eta 
sukaldariaren sukaldaritza sorpresa, 
dastaketarekin. 19:30h., Aldai Pa-
tronatoan (Caridad kalea 1. Algorta). 
Antolatzaile: Basozaleak.

URRIAK 26 ASTEAZKENA
Versadas, olerki kluba. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan,  Gloria 
Fuertes. Sarrera dohainik. 
Idazaleen txokoa. Idazketa eta sor-
mena lantzeko tailerra. 19:15ean, 
Aldai Patronatuan. Hilabetero kide 
batek idazteko teknika lantzeko ari-
ketak prestatuko ditu. Izen-ematea: 
egizugetxo@gmail.com/ 619935541
Hitzaldia. 19:00h., Algortako Batzo-
kian, “El lado femenino en la historia 
de Getxo”, Javier Campo Esteban 
idazlearekin. Sarrera doan.

URRIAK 27 OSTEGUNA
41. Aste Korala. 19:00etan, Muxi-
kebarrin, Adolf Fredrik´s Girls Choir. 
Sarrera: 3€ (abonua: 7€).
Hitzaldia. 17:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Edadismo”, Beatriz Gaz-
quezen eskutik, gerontologo soziala. 
Sarrerak dohainik, 3. solairuan hartu 
behar dira edo mas60gehiago@ge-
txo.eus eta getxolagunkoia@getxo.
eus mailen bidez.

URRIAK 28 OSTIRALA
41. Aste Korala. 19:00etan, Muxike-
barrin, Byu Singers. 3€ (abonua: 7€).
“Mikel Albisu” antzerki jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “El último 
gallinero”, Locos por actuar taldeare-
kin. 5€ (abonua: 12€).
Kontzertu solidarioa. 19:00h., Romo 
Kultur Etxean. “Rock por una buena 
causa”, Rewind, The Simple Band eta 
The Beatshadows taldeekin. Antola-
tzaile: ONG SUNU BUGABUGA.

URRIAK 29 LARUNBATA
41. Aste Korala. 19:00etan, Muxike-
barrin, Punkt. 3€ (abonua: 7€).
“Mikel Albisu” antzerki jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Antigonía”, 
Bestiario konpainiaren eskutik. 5€ 
(abonua: 12€).

URRIAK 30 IGANDEA
“Mikel Albisu” antzerki jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Travesías”, 
La Tea de Tro taldearekin. 5€ (abo-
nua: 12€).
Musika. 19:30ean, Muxikebarrin, 
Earth Songs Project. Sarrerak au-
rretiko salmenta: 10€ (On Tour Up 
plataforman) eta txarteldegian: 12€ 
(kontzertuaren egunean bertan).
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Tartean, “Lagun beltz asko / Muchos amigos negros” obraren estreinaldia

Raul Sainz de Rozasek (gitarrak), Jose Luis Canalek (ham-
mond), Alberto Artetak (saxoa) eta Juan Luis Castañok 
(bateria) osatzen duten Organizing taldeak kontzertua 
eskainiko du Muxikebarriko Arrigunaga aretoan ostiral 
honetan, hilak 21, 21:00etan. Kontzerturako sarrera: 8€. 
Jazz laukote honek bere lan berria aurkeztuko digu, Short 
Stories, hainbat artistei (Kenny Dorham, Wes Montgo-
mery etab.) eta euren bizitzak markatu dituzten pertsonei 
egindako zazpi omenaldi, hain zuzen ere. Swingen arima 
eta erritmoarekin, Rhythm & Bluesen dotoreziarekin eta 
hammond organo hutsezinaren berotasun maitagarriare-
kin, kontzertu hau magia jazzistikoko ariketa bat da, bere 
izaera abstraktu, iragarrezin eta unibertsalean.

Bakarka zikloak Berta Vittersweet aurkeztuko du ostiral 
honetan, hilak 21, 19:30ean, Romo Kultur Etxean, RKEn. 
Bilboko eszenako ohiko artista da, eta bere musikari 
beste norabide bat eman dio, bere burua berrasmatuz, 
Choose The Love lehen disko arrakastatsuaren ondoren. 
Etapa musikal berri honetan, VitterSweetek aurpegi zu-
zenagoa erakusten du, hiriko musikaren berezko soinuez 
inguratua, eta gardentasuna eta gordintasuna txertatuz 
bere abestietan. Musika beltza maite zuten gurasoen eta 
90eko hamarkadako soul, reggae, rap eta R&B-ren eragi-
na izan du, eta oso txikitatik izan zuen harremana mundu 
eszenikoarekin. Artista handiekin lan egin du eta haien 
bertsioak ere egin ditu. Emanaldirako sarrera: 5 €.

Organizing laukoteak “Short Stories” 
aurkeztuko du

Berta Vittersweet Romo Kultur Etxean 
izango da

Kontzertu 
solidarioak

Getxo Eszenaren azken txanpa Muxikebarrin

Musika eta poesia, Trizak eta 
Harkaitz Canorekin

Getxo Eszenaren 40. edizioa aste-
buru honetan amaituko da Muxi-
kebarrin ikusi ahal izango diren 
hiru ikuskizunekin. Lehenengoa 
Lagun beltz asko / Muchos amigos ne-
gros obraren estreinaldia izango da, 
Ados Teatroaren azken lana. Asier 

Hormaza, Ramón Ibarra eta Josu 
Ormaetxe dira antzezlanaren pro-
tagonistak, eta Garbi Losadak zu-
zentzen du. Ixteko zorian dagoen ta-
berna batean dago girotuta. Bertan, 
etorkin bat sartzen da mugikorra 
kargatzeko, eta ez da berriro bizirik 

aterako, une horretan bertan zeuden 
bi pertsona bakarrek ezkutatzen di-
tuzten sekretuak nahigabe mugitu 
ondoren. Euskarazko bertsioa oste-
gunean, hilak 20, taularatuko da eta 
gaztelaniazkoa ostiralean, hilak 21, 
19:30ean.
Larunbatean, hilak 22, ordu be-
rean, Mierda de ciudad: Historia del 
rock radical vasco iritsiko da. Olatz 
Gorrotxategiren proiektu eszeniko 
performatiboa da, eta euskal rock 
erradikalaren mugimendu kontra-
kulturalaren historia eta testuingu-
ru historikoa jasotzen ditu, wester-
naren eta kultur kolonizazioaren 
analogiatik abiatuta. Sarreraren pre-
zioa 12 eurokoa da.
Azkenik, Getxo Eszena igandean, 
hilak 23, amaituko da, 19:00etan, El 
lago dantza lanarekin, Beltxargen la-
kua-ren bertsio garaikidearekin. La 
Mov taldeak beltxargaren mugimen-
du handientsu, garbi eta ederra islatu 
eta haren aurpegirik basatienari au-
rre egin nahi dio. Klasikotik urrun-
tzen da, itxuraren eta errealitatearen 
arteko dualtasunean sakontzeko.

Muxikebarriko Arrigunaga are-
toan, larunbat honetan, hilak 22, 
21:00etan, Trizak eta Harkaitz Cano 
hirukotearen proiektua izango da 
ikusgai: Zerbait gertatzera doa edozein 
unetan, Raymond Carverren poe-
mak jazz erritmoan. Carver (1938-
1988) Errealismo zikina delako lite-
ratura-mugimenduaren ordezkari 
nagusietako bat izan zen. 
Trizak bere poemetan oihartzun 
berriak aurkitu ditu eta Harkaitz 
Cano itzulpengintzaz eta ahotsa 
jartzeaz arduratu da. Emanaldira-
ko sarrerak 8 euroko prezioa du.

MIKOLOGIA 
JARDUNALDIEI 

BURUZKO 
ZUZENKETA

Joan den astean Fotonotizia batean 
argitaratutako Getxoko XXXI. Miko-
logia Jardunaldietako lehenengo bi 
hitzaldien datak oker zeuden, gure 
erredakzioaren akats baten ondorioz. 
Bigarren hitzaldiaren data zuzena 
(lehenengoa joan den asteartean, 
hilaren 18an, egin zen) ostegun ho-
netan izango da, hilak 20, 19:45ean, 
Algortako Kultur Aretoan (Villamonte), 
eta Zigor Ugartxetxe biologoak, Ba-
sozaleak elkarteko kideak, Euskadiko 
lanpernak gaiari buruz hitz egingo du.
Hilaren 25eko azken jarduerari buruz-
ko informazioa (hitzaldi-tailerra) zuze-
na zen (ikus 2. orrialdeko agenda).

Música para salvar vidas GKEak, 
Ugandako haur eta nerabeei lagun-
tzeko eta hezteko proiektu humani-
tarioa, kontzertua antolatu du ostiral 
honetarako, hilak 21, 20:00etan, Al-
gortako San Nikolas Barikoa parro-
kian. Errezitaldia Aba Taano taldeak 
egingo du. Nazioartean oso ezagu-
na da talde hori, eta gospel a capella 
abesten du. Talde hori aipatutako 
GKEak sortutako umezurztegi be-
rean sortu zen, non abandonatutako 
haur eta nerabeei duintasuna be-
rreskuratzen laguntzen dieten, mu-
sikan eta dantzan lagunduz.
 
Saioa Tourseko San Martinen
Ostiralean bertan, hilak 21, 
18:00etan, Algortako Tourseko San 
Martin parrokian, Asier Paredesek 
eliza horretan organista bezala jo-
tzen 25 urte betetzen dituela eta, 
kontzertua eskainiko du, Kansenia-
ko (Kongoko E.D.) haurrentzako San 
Martin elkartearen alde.

Areetan minbiziaren alde
Bestalde, igandean, hilak 23, 
19:00etan, Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, Jose Antonio Ur-
diain (tenorea) eta Raquel Marcos 
de la Rua (pianoa) arituko dira, 
Ars Canticum Ensemble haur 
abesbatzarekin batera, Bizkaiko 
Minbiziaren aurkako Elkartearen 
alde. Sarrerak: 10€, itxartu.itxar-
tu@gmail.com edo whatsapp (tel.: 
695 750 649) bitartez.
 
Rocka kausa on baten alde
Azkenik, hilaren 28an (ostirala), 
19:00etan, Romo Kultur Etxean, 
dohainik, Rock por una buena cau-
sa izeneko kontzertua eskainiko 
dute Rewind, The Simple Band eta 
The Beatshadows taldeek. Getxoko 
SUNU BUGABUGA GKEak antola-
tu du eta bertan bildutako dirua Bi-
jilo (Gambia) herriari emango zaio.
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Mikrofinantzaketa bilatzen dute “Prioridades” film laburrerako

Bolueko hezegunean bizi den errekatxindor eme bat iberiar 
penintsulako alerik urtetsuena da eta munduko bigarrena

Gure udalerrian egoitza duen 
Katz Estudio ikus-entzunezko 
enpresak mikrofinantziazio ko-
lektiboko kanpaina bat hasi du 
Prioridades film laburra egiteko. 
Proiektu horrek 3.000  euro jaso 
zituen 2021ean Kultur Etxearen 
kultur sorkuntzarako laguntzen 
deialdian. Crowfunding hone-
kin, datorren azaroaren amaieran 
filmatzen hasteko asmoa duten 
proiektua aurrera ateratzea es-
pero dute. Gutxieneko helburua 
3.500€ lortzea da, baina 10.000 
eurora iritsi behar dute. Ekarpe-
nak azaroaren 11ra arte egin ahal 
izango dira, eta 10, 15, 25, 40, 50, 
100, 250 edo 1.000 eurokoak izan 
daitezke. Dohaintza ekonomikoa-
ren arabera, ekoizleak konpentsa-
zio ezberdinak eskainiko dizkie 
kanpainan parte hartzen duten 
pertsonei (kredituetan agertzea, 
film laburraren poster digitala, 
gidoiaren kopia, ilustrazio bere-
ziak, zoom bidezko elkarrizketa 
emakume sortzaileekin …). Infor-
mazio gehiago eta dohaintzak he-
men: https://www.platinocrowd-
funding.com/prioridades/3381  

“Prioridades” 
Fantasiazko generoko film laburra 
da Prioridades, Tamara Lucarinik 
zuzendua eta Ainhoa Artetxek 
(Maixabel, Hondar ahoak, Patria, La 

Bolueko hezegunean bizi den 
errekatxindor (Cettia cetti izen 
zientifikoa) eme bat, ezagutu eta 
datatutako espezie bereko ale-
rik urtetsuena bihurtu da iberiar 
penintsulan eta bigarrena mun-
duan, Euring-en, hegaztiak eraz-
tuntzeko Europako programak 
koordinatzeaz arduratzen den 
erakundean, dauden erregistroen 
arabera. Oso arraroa da espezie 
horretako hegazti batek hainbeste 
urtez bizitzea. 11 gramoko batez 
besteko pisua eta 57 mm-ko hega-
leko batez besteko tamaina ditu. 

2012ko uztailaren 25ean jarri zio-
ten eraztuna, Bolueko Ahalegin 
Iraunkorreko Eraztunketa Esta-
zioan, Udalaren Ingurumen Sai-
lak finantzatzen duena, eta ordu-
tik, urtero harrapatu dute 2021era 
arte – berriz harrapatu zuten az-
ken unea iazko urriaren 2an izan 
zen, Hegaztien Munduko Eguna 
zela-eta, hau da, eraztuna jarri 
eta 9 urte, 2 hilabete eta 7 egune-
tara–, hezegunearen hainbat leku-
tan (batez ere lezkadiaren ertzean 
kokatutako sareetan) eta urtaro 

Proiektuak 3.000€ jaso zituen 2021ean Kultur Etxearen sortzeko laguntzen deialdian

2012an jarri zioten eraztuna eta oso arraroa da espezie horretako hegazti batek hainbeste urtez bizitzea

guztietan; eta horrek adituei pen-
tsarazten die inguru horretan bizi 
den hegaztia dela nagusiki. Gaine-
ra, sei aldiz (2013, 2016, 2017, 2018 
eta 2019an) berriz harrapatu zu-
ten, kumeak hazten ari zen unean.

400.000-2.000.000 bikote bikote 
Europan
Errekatxindorra txori txiki bat da, 
diskretua eta potolo itxurakoa, 
kolore arre-gorrizta eta bekain 
zurbil oso deigarria duena. Zaila 
da behatzea, baina oso erraza da 
bere kantu nahastezin eta oze-
na antzematea. Landarediaren 
artean mugitzen denean, buzta-
na altxatu eta zabaldu egiten du 
maiz. Oso biztanle bereizgarria 

línea invisible) eta Sara Nietok (ak-
tore eta abeslari ezaguna ETBko 
Goazen! telesailean egindako la-
nagatik, besteak beste) interpreta-
tua.

Historiak modu satirikoan trata-
tzen du bi espazioen elkarbizitza 
harreman batean: Pasioaren es-
pazioa eta Errutinaren espazioa. 
Izan ere, istorio honetako prota-
gonistak, Andrea (Ainhoa Artetxe) 
eta Ane (Sana Nieto), ezin dira pa-
siozko begizta batetik atera, erru-
tina oinarrizkoenari jaramonik 
egin gabe harrapatuta baitaude. 
Elkar maite eta erakartzen dute, 
bata bestearekin liluratuta daude. 
Bi urte inguru daramatzate ha-
rremanetan, elkarrekin bizi dira, 
baina lanagatik ezin dute denbora 
gehiegi eman intimitatean, pasioa 
zainduz.

Proiektuak hau absurduan jarri 
nahi du, adrenalinaz haraindiko 
maitasunaren bizipenaz gogoeta 
egin dezagun. “Plataforma horretan 
lankidetza bila aritzeak mezu hori ez-
tabaidagai jartzea dakar” diote. “Zi-
nema da helarazteko bide ezin hobea 
ikuspegi hori, nahiz eta bihurria izan, 
baikorra da maitasunari dagokionez. 
Protagonistek elkar maite dute, elkar 
zaindu nahi dute eta ahalik eta on-
doen gauzatu nahi dute”.

da ibaiertzetan, eta landare-es-
talki handiko eta landaredi mar-
duleko baso eta hezeguneetan 
bizi da, betiere uretatik hurbil. 
Behe-altueran ibili ohi da, lezka-
diek, sasiek edo ibaiertzeko beste 
sastrakadi batzuek osatzen duten 
landaredi trinkoaren artean. Or-
nogabe ugarirekin elikatzen da, 
batez ere intsektuak jaten ditu, 
horietako asko uretakoak.

Umatze-aldian, martxotik uztai-
lera zabaltzen den aldia, urtean 
bi errunaldi ere egin ditzakete. 
Habia arrak egiten du, eta hutsu-
ne txiki bat da, elkarri lotutako 
adaxkak eta orri meheak dituena, 
eta lumaz estalia. Errunaldian bi 

edo bost arrautza gorrixka ipin-
tzen ditu, eta emeak 16 egunez 
txitatzen ditu. Txitak, ia amak 
bakarrik zaintzen dituenak, 14-16 
egunen buruan hegan egiten has-
ten dira eta hilabete baten buruan 
independenteak dira.

Espezie arrunta da, eta eremu 
zabalean bizi da, Europako he-
goaldean, Afrikako ipar-mende-
baldean eta Ekialde Hurbilean, 
eta Asia mendebalderaino (Afga-
nistan eta Turkestan) iristen da. 
Europan 400.000-2.000.000 bikote 
daudela zenbatetsi da, eta horie-
tatik 100.000 Espainiako estatuan 
bizi direla uste da. Hegazti horren 
populazioak egonkor dirudi, eta 
baliteke azken urteetan zertxo-
bait gora egin duela; eta, beraz, 
ez da uste arriskuan dagoenik. 
Errekatxindorrarentzat arrisku 
nagusiak dira ibaiertzeko lan-
daredia galtzea edo degradatzea 
(garbiketengatik, kanalizazioen-
gatik eta dragatzeengatik, moz-
ketengatik, suteengatik, etab.) 
edo baldintza klimatiko txarrak 
(batez ere negu gogorrak).
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Getxo Arraun, Beteranoen III. 
Arraun Topaketan

Virginia Díaz arraunlaria zoriondu 
dute azken lorpenengatik

Parkeetako gimnasia 
programak kalistenia eskolak 

eskainiko ditu dohainik
Aurten, berrikuntza gisa, kalis-
tenia saio gidatuak izango dira 
Getxo Kirolakek eta Getxo Lagun-
koia zahartze aktiboko programak 
antolatzen duten parke publikoe-
tako kirol-jardueren eskaintzaren 
barruan. Eskolak doakoak izan-
go dira, eta larunbatetan emango 
dira, 10:00etatik 11:00etara (hileko 
lehen larunbatetan izan ezik), mo-
dalitate hori praktikatzeko disei-
natutako parkean, Ereaga hondar-
tzaren ondoan. 

Gazteek asko eskatzen duten jar-
duera horrek bat egiten du 60 ur-
tetik gorakoentzako Getxoko beste 
parke batzuetan oso erantzun ona-
rekin antolatzen diren ekintzekin: 
gimnastika kalean, 09:30etik aurre-
ra 3 taldetan ematen dena Gobelau-
rre parkean (astelehen eta asteazke-
nean) eta Biotz Alai plazan (astearte 
eta ostegunean); indarra hobetzeko 
entrenamenduak, Maidagan (as-
telehen eta asteazkenean 11:30etik 
aurrera) eta Gobelaurre (astearte 
eta ostegunean 12:00etan) parkee-
tan egiten direnak, eta 09:30ean 
Gobelaurren (astelehen eta asteaz-
kenean) eta San Nikolas plazan (as-
tearte eta ostegunetan) oinez ibil-
tzeko elkartzen diren taldeak.
Kalistenia eskoletan interesa du-
tenek 688 824 111 telefonoan eman 
behar dute izena aldez aurretik. 

Getxo Arraunek parte hartuko du 
larunbat honetan, hilaren 22an, 
Mundakan jokatuko den Betera-
noen III. Banderan. 350 arraunlari 
inguru bilduko ditu estropada ho-
rrek. Baina, arraunaren tradizioa 
eta balioak aldarrikatzeko eguna 
ere izango da, euskal tradizioan 
eta kulturan hain errotuta dagoen 

Alvaro González Kiroletako zine-
gotziak Raspas del Embarcadero-
ko instalazioak bisitatu zituen joan 
den ostegunean, hilak 13, Virginia 
Díaz Rivas arraunlaria zoriontzeko, 
azken aldian izan dituen lorpenen-
gatik: seigarren Txekiako Raciceko 
Munduko Txapelketan, bosgarren 
Municheko Europako Txapelketan 

Gainera, Getxo Kirolakek liburux-
ka bat argitaratu du 60 urtetik gora-
koentzako jarduerei buruzko infor-
mazio guztiarekin. Liburuxka hori 
Fadura eta Gobelaren bulegoetan 
jaso daiteke edo bere web orrian 
kontsultatu daiteke.

Itsasondoko gimnasiaren balan-
tzea
Kostaldean, Txurruka, Ereaga eta 
La Bola hondartzaren ondoan udan 
egin zen gimnastika-programan, 
60 urtetik gorakoentzat ere bai, 
2.627 pertsonak parte hartu zuten. 
Klaseetan 37 pertsona izan ziren 
batez beste, eta horietatik % 90 
emakumeak izan ziren. Era berean, 
3 kalistenia klase egin ziren, eta 
horietan 32 pertsonak hartu zuten 
parte, oso balorazio positiboarekin.

kirola delarik.
Esprint lehiaketa batek, estropuak 
egiteko tailerrek eta ergometro 
probek, sokatira erakustaldi batek, 
tiralarien eta arraunlarien arteko 
desafio batek eta kontzertu batek 
osatuko dute egun horretako egita-
raua, Foru Aldundiak eta Munda-
kako Udalak babesten dutena.

eta Espainiako txapelduna arraun 
olinpikoan eta distantzia luzean, 
guztiak skiff modalitatean. Gonzá-
lezek bere babes eta animo osoa es-
kaini zion hurrengo lehiaketetarako, 
bereziki 2023ko urrian Belgradon 
(Serbia) jokatuko den Munduko 
Txapelketarako, hurrengo Olinpiar 
Jokoetarako sailkatzeko hitzordua.

Marítimo del Abra-R.S.C. Itsas Klubak antolatuta-
ko 2022ko bela arinaren egutegiak, Ramón Real de 
Asua Trofeoarekin jarraitzen du asteburu honetan, 
urriaren 22an eta 23an. 50 bat belaontzik eta hain-
bat klasetako 70 parte-hartzailek Abrako uretan na-
bigatuko dute, denboraldiaren azken zatira sasoirik 
onenean iristen diren estropadalariak ezagutzeko. 
Aurreikusitako sei ibilbideetan parte hartuko dute, 
horietako hiru larunbatean, 22an (12:00etan), egingo 
dira eta beste hiru igandean, 23an (11:00etan).

Gobelako kiroldegiak Bizkaiko Bigarren Mailako 
Banakako Xake Txapelketa hartzen du hilabete ho-
netatik aurrera. Lehiaketak sei jardunaldi ditu eta la-
runbatetan jokatzen da. Partiden hasierako ordutegia, 
jardunaldi guztietan, 16:00etarako ezarrita dago, eta 
laurogeita hamar minutuko iraupena dute. Lehenen-
go jardunaldia hilaren 15ean jokatu zen, bigarrena 
larunbat honetan, hilaren 22an, eta hurrengoak aza-
roaren 5, 12, 19 eta 26an jokatuko dira, txapelketa ho-
netako txapelduna nor izango den jakin arte.

Beste urte batez, 1904az geroztik 
Areetan dagoen Madre del Divino 
Pastor Ikastetxeak bere Lasterketa 
Solidarioa ospatuko du. Zortziga-
rrena beteko du eta ostegunean 
izango da, hilaren 27an, 15:30ean, 
Txurrukako kaian.
Interesa duten guztiek parte hartu 
ahal izango dute lasterketan eta 
dortsala (2€) ikastetxean bertan 
erosi beharko dute (Gobela kalea 
17, Areeta) edo comunicacion@
mdivinopastor.es posta elektroni-
koaren bidez.
Dortsalen salmentarekin biltzen di-
ren irabazi guztiak Save The Chil-
dren Fundazioari emango zaizkio.

Aurten Getxo Rugby elkartearen egitura osatzen duten ha-
malau taldeak joan den ostiralean, hilaren 14an, aurkeztu 
ziren Romo Kultur Etxean. Eskolako eta Akademiako tal-
deen aurkezpenaren ondoren, txalo artean atera ziren RKE-
ko agertokira Inklusiboko kideak. Amaitzeko, Etorkizuna 

taldekoak agertu ziren, baita emakumezkoen eta gizonez-
koen lehen taldeak ere. Aurkezpenak amaitu ondoren, jo-
kalari guztiak Santa Eugenia plazara atera ziren familiaren 
argazkia egiteko, Alaitz Bollegi elkarteko presidentearekin 
eta Keltse Eiguren zinegotziarekin batera.

Getxo Rugby Taldearen aurkezpena

VIII. Lasterketa 
Solidarioa Txurrukan

Ramón Real de Asua Saria, 
Abran

Xake Txapelketa Gobela 
kiroldegian
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Udal talde politikoen iritzia
JASANGARRITASUNA ETA SEGURTASUNA, GETXOKO BI KONPROMISOAK

Azken osoko bilkuran, gobernu-tal-
deak ezetsi zuen eskola-materiala 
erosteko laguntzak ikasturte osora 
eta ikas-maila guztietara zabaltzeari 
buruz egin genuen proposamena. 
Horrez gain, Gobernua alde batera 
uzten dabilen eskari ugari dituzte 
Getxoko familiek: esate baterako, oso 
beharrezkoa den haur-eskola publiko 
berria eta ikastetxeetako instalazioak 
hobetzeko baliabide gehiago. Horren 

harira, aipatu behar da HAPO berriak 
mehatxatzen duela Zabalako patioa 
txikitzearekin, etxebizitzak eraiki-
tzeko. Alabaina, erakundeek batak 
besteari pasatzen diote eskumenen pi-
lota, eta bitartean ziurgabetasun-egoe-
ran jarraitzen dute familiek. Krisi hori 
arintzeko eta hezkuntza publikoa sen-
dotzeko neurri eraginkorrak hartzea 
borondate politiko kontua besterik ez 
da. elkarrekinpodemos@getxo.eus

Azken urteotako negurik zalantza-
garrienaren atarian gaudela, Pedro 
Sánchez buru duen Gobernu so-
zialistak handitu du herritarrekin 
duen konpromisoa, energia-krisia-
ren ondorioz elektrizitateak daukan 
prezio altua arintze aldera. Zeha-
tzago esanda, PSOEk onetsi egin 
du 3.000 milioi euroko gastua elek-
trizitatearen prezioa murrizteko 
eta, horrela, etxe guztien % 40 ba-
besteko. Era berean, handituko da 
familiarik babesgabeenei eta familia 
ugariei zuzendutako elektrizitateko 
bonu sozialaren nahiz bonu sozial 
termikoaren estaldura, eta tarifa 
arautu berria egongo da, erkidegoko 

galdara daukaten etxeetan (1,6 mi-
lioi) % 50 baino gehiago aurreztu 
dezaten, neguari begira. Plan hau 
beste aurrerapauso bat izango da 
energia-materia lurrunkorrenekiko 
mendekotasuna murrizteko xedez 
gobernu sozialista egiten ari den la-
nean. Izan ere, Getxon ere etxe asko-
tan pairatzen duten energia-pobre-
tasuna aritzen lagundu dezakegu: 
gizarte-larrialdiko laguntzaren 
baitan energia-gastuetarako gehie-
nez eman daitekeen zenbatekoa ia 
% 70 igo egin da, 900 eurotatik 1.500 
eurotara, alegia. Udaleko Gizarte 
Kohesio Arloan izapidetzen ditugu 
laguntza horiek.

Getxoko udalak urriaren 6an etxebi-
zitzak alokatzeko eta gazteen eman-
tzipazioaren aldeko 2021/2022ko la-
guntzetarako eskabideak aurkezteko 
epea ireki zuen. Laguntza hauek 18 
eta 35 urtekoei zuzendurik daude eta 
aurkezteko epea urriaren 31n itxiko 
da. Urtetan guk proposatutako berri-
kuntza batzuk ikusi ditugu; hala nola, 
diruz lagundu daitekeen gehienezko 
epea eta etxebizitza-errentamenduko 
kontratuari dagozkion neurriak mal-
gutu dira. Hala ere, Udal Gobernuak ez 
du aurrekontua handitu; hortaz, gaz-
te gehiagok jaso ahal izatea ezinezko 
izango da. 

EH Bilduk urteak daramatza lagun-
tza hauen aldeko proposamenak eta 
presioa egiten eta Udal Gobernuaren 
kudeaketa negargarria salatzen (esa-
terako, atzerapenez kaleratu zituzten). 

Gainera, EAJ eta PSEk borondate gutxi 
erakutsi dute diru-laguntza hauek in-
dartzeko (kentzeko saiakera ere egin 
zuten, EH Bilduren eta gazte mugimen-
duaren presioari esker gertatu ez zena; 
eta ez zituzten handitu nahi izan). 

EH Bildun diru-laguntza hauen alde 
gaude, baina uste dugu laguntza hauen 
baldintzak hobetzeko beharra dagoela 
eta beste etxebizitza politika batzue-
kin indartuta egon behar direla, gaz-
teen emantzipazioa sustatu nahi bada. 
Horretaz gain, eskabideak aurkezteko 
epea laburregia da, hiru aste ez baita 
nahikoa ondo informatzeko eta trami-
tazioa behar bezala egiteko; eta telema-
tikoki ez ezik, presentzialki ere egiteko 
aukera egon beharko litzateke. 

Gazteen emantzipazioaren alde lanean 
jarraituko dugu!

EMANTZIPAZIOAREN ALDEKO LAGUNTZAK: 
ARAZO LARRIARI NEURRI ESKASAK

APARKALEKUAK KENDU DITUZTE 
AREETAN, KONPONBIDERIK EMAN GABE

FAMILIEI LAGUNTZEKO BORONDATE 
POLITIKOA

GOBERNUAREN NEURRI GEHIAGO 
ELEKTRIZITATEAREN PREZIOA MURRIZTEKO

BER EAK

Bi konpromisoak, bai ingurumena era-
bat errespetatzen duen jasangarritasu-
na, bai gure hiriko segurtasuna eten-
gabeko bilakaeran eta hobekuntzan 
daudela esan dezakegu. Amaia Agirre 
buru duen Getxoko EAJ-PNV alderdiak 
duela hiru urte baino gehiago herritarrei 
aurkeztu zien hauteskunde-programa-
ren seigarren konpromisoa da. Egunero 
betetzen dugu, ekintza eta ardura bakoi-
tzean, eta gure inguruan nahiz Europan 
gertatzen den guztian aurrera egiteko 
eta hobetzeko modua bilatzen ari gara.

Halaber, EAJ-PNVk lehenetasunezko-
tzat duen konpromiso argia da hiri- 
nahiz natura-inguruneko bizi-kalitatea 
bermatzea. Garbiketa, lorezaintza, hon-
dakin-bilketa, ura, saneamendua, argi-
teria, etab. erreferenteak dira guretzat, 
bai zerbitzuek kalitaterik gorena izan 
dezaten, bai ahalik eta jasangarritasu-
nik handiena izateko kalitate horren 
eta beharrezkoa den aurrezpenaren 
artean, prezioagatik ez ezik, baita kon-
tzientziagatik ere. Zerbitzu publikoan 
gure jarduera gidatzen duen faktorea 
da efizientzia eta, horregatik, sanea-
mendu, ur eta argiteria publikoko zerbi-

tzuak modernizatzeko hobekuntzak eta 
ekintzak, begi-bistakoak ez izan arren, 
gobernu-kudeaketako jardueraren erdi-
gunean daude.

Halaber, hondakin-bilketa egiteko eta 
hondakinak bildu, birziklatu eta berre-

rabiltzeari buruzko Europako araudiak 
betetzeko konpromisoa aipatu behar 
da. Gaur egun lantzen ari garen erron-
ketako bat dira konposta egiteko ins-
talazioa eta oraingo trinkogailua. Bete 
ditugun ekintzei dagokienez, besteak 
beste, honako hauek dira nabarmen-

tzekoak: Gobela ibaian zaintza-lanak 
egitea; Urkixobaso eta Usategi arteko 
hegalak egonkortzea, Satistegi/Maka-
letako espazio berria barne; eta Iturri-
barri, Venancio, Fadura eta Romo nahiz 
Areetako erdigunean hiri-espazioak 
egokitzea.
Era berean, HAPOko proposamenean 
jaso dira ingurumen-jasangarritasu-
na, jasangarritasun soziala eta eko-
nomikoa, pertsonak eta etorkizuneko 
belaunaldiak erdigunean jarrita; hala, 
aurkeztu genuen beste konpromiso bat 
bete dugu.

Bai eta konpromiso horren bigarren 
zatia ere, segurtasunari buruzkoa. 
Etengabeko hobekuntzan gaude: poli-
zia-zerbitzua, Ertzaintzarekin lan estua 
eginez, geroz eta hurbilago dago he-
rritarrengandik; halaber, koordinazio 
nabarmena daukate ere suhiltzaileekin 
eta larrialdi-zerbitzuekin. Gauzak ho-
rrela, gure udaltzain eta udal-teknika-
rien profesionaltasuna aintzat hartuta, 
zalantza barik esan dezakegu argi eta 
garbi betetzen ari garela segurtasunari 
eta jasangarritasunari dagokienez har-
tutako konpromisoa.

Areetako Kale Nagusiko obrak aurrera 
doaz, eta EAJri ahoa betetzen zaio ka-
leetako zati bat oinezkoentzat egiteaz 
eta hobekuntzak egiteaz ari denean. 
Alabaina, beti ahazten zaio aipatzea 
150 aparkaleku-plaza kenduko direla 
obra horien ondorioz. Horrez gain, 
Mesedeetako elizaren gunean beste 
25 partzela kenduko dira, eta beste 25 
Sarajevo inguruan, Geltoki plazaren 

eraberritzea dela eta. Hori dela eta, 
PP taldeko kideok obra horien aurka 
gaude guztiz. Ezin ditzakete berrehun 
aparkaleku-plaza kendu inolako kon-
ponbiderik eman gabe. EAJk ez du au-
rreikusi ere egin guk egindako propo-
samenak gauzatzea, hala nola lurpeko 
aparkaleku bat egitea Kale Nagusiaren 
hasieran edo Gobelaurre parkearen 
azpian. #esnatuGetxo


