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/ Nabarmentzekoak
> GetxoBizi berritu egingo da eta abenduan 

instalazio eta bizikleta berriak izango ditu (2. or.)

> Ikusizko arte-erakusketen bigarren deialdia 
(3. or.)

> “Earth Songs Project” Muxikebarrin (3. or.)

41. Aste Korala. Urriaren 29ra arte, 
19:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 3€ 
(abonua: 7€).

Opera. Azaroaren 5ean, 19:00etan, “La Bohème”, 
Ópera 2001-en eskutik, Muxikebarrin. 30€.

Lanbiden izena emanda dauden 29 langabe kontratatuko dituzte 
udal programetan lan egiteko

Arene inguruan bosgarren igogailua jartzeko lanak hasi dira

Udalak Lanbide-Euskal Enple-
gu Zerbitzuaren 514.800 euroko 
dirulaguntza jaso du, enplegua 
sustatzeko tokiko Ekintzetarako 
Laguntzen 2022ko ekitaldirako 
deialdiaren babesean. Dirulagun-
tza hori bideratuko da, alde batetik, 
enplegua sustatzeko jardueretara, 
Lanbiden izena emanda dauden 
Getxoko 29 langabe kontratatuz 
(347.334€), eta, bestetik, Getxoko 
enpresentzako kontrataziorako la-
guntzetara (167.433€).

Udal proiektuak
Getxoko 29 langabetu kontrata-
tuko dira 26 udal proiektutarako. 
Hauek dira eskatutako profilak: 
16 administrari; erdi-mailako 6 
teknikari (gizarte-hezitzaile 1; en-
presetako aholkulari 1; enpresen 
antolaketa eta administrazioko 
goi-mailako teknikari 1; analis-
ta-programatzaile edo aplikazio 
informatikoen programatzaile 1; 
sistemen informatikako ingeniari 
teknikoa edo sistemen eragikete-
tako teknikari 1 eta publizitateko 

eta/edo harreman publikoetako 
teknikari 1); merkataritzako ad-
ministrari 2; merkataritza-agente 
1; eraikinen mantentzaile 1; herri-
lanetako peoi 1; pintore 1 eta deli-
neatzaile 1.

Azaroaren 7an hasiko dira es-
kaintzak kudeatzen. Ezinbesteko 
baldintzak honako hauek izango 
dira: langabetuak izatea eta Lan-

Aste honetan hasi dira Algortako 
Arene inguruan bosgarren igo-
gailu bat jartzeko lanak. Igogailu 
bertikal bat da, pasabide eta guz-
ti, eta Areneazpi eta Arene kaleen 
arteko desnibela gaindituko du, 
hiru geralekurekin. Tarteko gera-
lekua Iparbide kaleko 17.eko A, B 
eta C zenbakietako atarietarako 
sarbide-mailan kokatuko da.

Igogailu horren bidez, eremu 
osoari erreparatzen zaio, eta Al-
gortako goiko aldetik Fadurara 
doan bidea irisgarri egiten da.
Obrek 24 asteko egikaritze-epea 
izango dute, guztira 459.558€-ko 
inbertsioa izango dute (385.143€ 

biden enplegu-eskatzaile gisa ize-
na emanda egotea; lanposturako 
eskatzen den titulazioa eta/edo 
prestakuntza izatea eta eskatuta-
ko okupazioan inskribatuta egotea 
eta Getxoko udalerrian erroldatu-
ta egotea. Baldintza horiez gain, 
proiektuaren eta garatu beharreko 
zereginen arabera, euskara-maila 
eta/edo titulazioa ere kontuan har-
tuko dira.

obra zibiletarako eta 74.415€ 
igogailuaren instalazio elek-
tromekanikorako) eta Europar 
Batasunak finantzatuko ditu 
NextGenerationEu funtsen bidez, 
300.300,62 €-rekin.

Obrak egin bitartean, aldi bate-
rako kenduko dira aparkalekuak 
Iparbide kalean, Arene eta Are-
neazpi artean, baita obraren au-
rrealdean ere, Areneazpi kalean. 
Iparbiden, 15. zenbakirako oinez-
koentzako sarbidea bermatuko 
da, bai eta 17. zenbakiko atarieta-
rako eta Arene kalearekin lotzen 
duten eskaileretarako ibilbidea-
ren jarraitutasuna ere.

Bestalde, 167.533€ bideratuko dira 
urtarrilaren 1etik ekainaren 30era 
bitartean hasitako kontratuekin 
Getxon erroldatutako eta Lanbiden 
inskribatutako langabeak kontra-
tatu dituzten tokiko enpresentzat.

Deialdia azaroan argitaratzea au-
rreikusten da, BAOn, eta eskaerak 
data horretatik aurrera aurkeztu 
ahal izango dira.

459.558 €-ko inbertsioa dute, diru gehiena Europako “NextGenerationEu” fondoek finantzatua, eta 24 asteko exekuzio-epea 
dute

* Arkeologiaren Hamabostaldia Punta Begoñan 
bere milaka urteko historia erakusteko 

(4. or.)



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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

- Marketeriako logela saltzen 
dut Leioako ebanista ezagu-
nak egindakoa. Burualdea, bi 
mahaitxo eta hiru tiraderako 
komoda. Oso egoera onean. 
1.200€. Tel.: 661 962 940.

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

URRIAK 27 OSTEGUNA
41. Aste Korala. 19:00etan, Mu-
xikebarrin, “Adolf Fredrik´s Girls 
Choir”. Sarrera: 3€ (abonua: 7€).

Erakusketa. Bosteko 1998-2022. 
25. urteurrena: "Bizi". Izaskun Alon-
so, Mikel Garate eta Jorge Rubioren 
eskutik, Romo Kultur Etxea-RKEn. 
Azaroaren 17ra arte. Bisita gidatua 
azaroaren 4an eta hitzaldia azaroa-
ren 11n (3. orrialdea ikusi).  

Hitzaldia. 17:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Edadismo”, Beatriz Gaz-
quezen eskutik, gerontologo sozia-
la. Sarrerak dohainik, 3. solairuan 
hartu behar dira edo mas60gehia-
go@getxo.eus eta getxolagunkoia@
getxo.eus mailen bidez.

URRIAK 28 OSTIRALA
41. Aste Korala. 9:00etan, Muxike-
barrin, “Byu Singers”. Sarrera: 3€ 
(abonua: 7€).

“Mikel Albisu” antzerki jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “El último 
gallinero”, Locos por actuar taldeare-
kin. Sarrera: 5€ (abonua: 12€).

Kontzertu solidarioa. 19:00h., 
Romo Kultur Etxean. “Rock por una 
buena causa”, Rewind, The Simple 
Band eta The Beatshadows taldee-
kin. Antolatzaile: SUNU BUGABUGA 
GKE. Sarrera doan.

URRIAK 29 LARUNBATA
41. Aste Korala. 19:00etan, Muxi-
kebarrin, “Punkt”. Sarrera: 3€ (abo-
nua: 7€).

“Mikel Albisu” antzerki jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Anti-
gonía”, Bestiario konpainiaren es-
kutik. Sarrera: 5€ (abonua: 12€).

Halloween ekitaldia. RKEn, 
10:00etatik 20:30 arte, mahai-jo-
koak: Misterium, Villanous, Legends 
Untold, Warhammer demoa. Age 
of Sigmar goizean eta rol saioa 
arratsaldean. Antolatzailea: Kimera 
Elkartea.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Naturaren detek-
tibeak (6 urtetik aurrera) + Esplo-
ratzaile txikiak (3 urtetik aurrera). 
Doan. Izena aldez aurretik eman 
behar da (688 88 35 96 telefonoan 
edo info@ingurumenaretoagetxo.
eus). 

URRIAK 30 IGANDEA
“Mikel Albisu” antzerki jaialdia. 
19:30ean, Muxikebarrin, “Tra-
vesías”, La Tea de Tro taldearekin. 
Sarrera: 5€ (abonua: 12€).

Musika. 19:30ean, Muxikebarrin, 
Earth Songs Project. Sarrerak au-

rretiko salmentan: 10€ (On Tour Up 
plataforman) eta txarteldegian: 12€ 
(kontzertuaren egunean bertan).

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: 
Hosto lehorrez egindako animaliak 
(6 urtetik aurrera). Doan. Izena al-
dez aurretik eman behar da (688 88 
35 96 telefonoan edo info@inguru-
menaretoagetxo.eus). 

AZAROAK 2 ASTEAZKENA
Solasaldia. “Las mujeres a lo largo 
de la historia”, Javier Campo Es-
tebanen eskutik, 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean.

AZAROAK 3 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “Belfast”, Kenneth 
Brannagh zuzendariaren filma. Ja-
torrizko bertsioa azpitituluekin. 12 
urtetik gora. 3,50€.

AZAROAK 4 OSTIRALA
Antzerkia. “Oceanía”, Carlos Hipó-
litoren eskutik, 19:30ean, Muxike-
barrin. 15€.

Iparra Galdu Gabe. Kontzertua. 
“Terapia”, Odei Barrosorekin. 
21:00etan, Muxikebarrin. 5€.

Erakusketa. “Desestructurada-
mente: Formas de destrucción”, 
Ianire Sagasti Ruizen eskutik, 
Algortako Kultur Etxean. Hilaren 
27ra arte. Bisita gidatua: azaroaren 
10ean, 17:00etan.  

Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Las 
ilusiones perdidas”, Xabier Gianno-
liren filma. Jatorrizko bertsioa azpi-
tituluekin. 12 urtetik gora. 3,50€.

AZAROAK 5 LARUNBATA
Opera. “La Bohème”, Ópera 2001-
en eskutik, 19:00etan, Muxikeba-
rrin. 30€.

Kontzertua. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Gin-
tonic IV” CDaren aurkezpena, Gin-
tonic taldearen eskutik. 5€.

AZAROAK 6 IGANDEA
Dantza. “Aspects + Room”, Al-
mudena Pérez konpainiarekin, 
19:30ean, Muxikebarrin. 10€.

Anterkia. “Mari Lluvia”, Hamai-
ka Teatroren eskutik, 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean. Sarrera: 3€. 
“Emakumeak eszenan” 16. Zir-
kuitua.  

Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “DC Super maskoten 
liga”. Euskaraz. Adin guztientzat. 
2,50€.

Haur Zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Or-
kestra lurtarra”. Euskaraz. 7 urtetik 
gora. Sarrera: 2,50€.

Antzeztutako bisita gidatua. “Hi-
lerri bat itsasoari begira”, 11:30ean. 
2€. Informazioa eta erreserbak: Tu-
rismo Bulegoa, tel.: 94 491 08 00 
edo infoturismo@getxo.eus

rri ere emango zaie. Gaur 
egun, GetxoBizik 2.500 era-
biltzaile baino gehiago ditu 
jardunean, eta urtean 850 
dira noizbehinkakoak, ba-
tez beste. Urte hauetan 246 
bizikletaz osatutako parke 
mugikorra izan du.

Elkarbizitza hobetzea eta 
aniztasuna eta kulturarte-
kotasuna ospatzea helburu 
duen Bizilagunak-Aldameneko 
familia ekimenak bere ohiko 
formatua berreskuratuko 
du, datorren azaroaren 20an 
etxeetan, txokoetan edo ba-
rruko espazioetan bazka-
riak eginez. Udalak, Egizu 
Getxo Euskaldun elkarteak 
eta Getxoko Etorkinen Plata-
forma Federazioak sustatu-
ta, eta Eusko Jaurlaritzaren 
laguntzarekin, Elkar ezagu-

GetxoBizi, Udalaren bizi-
kleta publikoaren egungo 
mailegu-zerbitzua, bertan 
behera geratuko da datorren 
azaroan, bere 13 geltokietan 
dauden instalazio guztiak, 
bizikleten ibilgailuen par-
kea eta aparkaleku-sistema 

Izenematea zabalik azaroaren 20an izango diren bazkarietan parte hatzeko 

Irantzu Uriarte Kultur Etxeko presidenteak eta 
Carmen Diaz Gizarte Kohesioko zinegotziak, 
ospatu berri den Bigarren Eskuko Liburuaren 
Azokan bildutako zenbatekoa (8.443€) eman 
zioten  Sunu Buga Buga elkarteari joan den as-
tean. Azoka horretan ateratako dirua aipatuta-
ko elkarteko Ana Morantek, kanpainetako ar-
duradunak, eta Piedad Calabozok, proiektuen 
arduradunak, jaso zuten, eta Gambiako Bijiloko 
jarduera-zentroaren azpiegiturak hobetzeko 
erabiliko dute, zehazki botikina, josteko taile-
rra eta funtzio anitzeko espazioa hobetzeko.

Bizkerre B-ko neskek irabazi zuten joan den 
astean Algortan jokatu zen Benjamin Futbo-
leko XIII. Roberto Tamayo Txapelketa. Bizke-
rre A izan zen txapeldunordea eta Basauriko 
Kimuak-ek podiuma osatu zuen. Txapelketa 
honetan beste hiru taldek hartu zuten parte: 
Erandioko Betiko Neskak, Bilbao Artizarrak 
eta Peña Athletic Santurtzi.

Unai Zaballa eta Pello Serón zuzendari getxo-
tarren Yauri Etxalde dokumentalak aipamen 
bat jaso du euskaraz egindako lanen atalean, 
KCD GKEak antolatutako Cine Invisible, Film 
Sozialak Nazioarteko XIV. Jaialdian. Saria Unai 
Zaballa zuzendariak jaso zuen Carmen Díaz 
Gizarte Kohesioko zinegotziaren eskutik, Uda-
lak babestutako saria baita. Dokumentalak 
Getxoko baserri munduak azken hamarkade-
tan izandako aldaketak erakusten ditu. Lana 
urriaren 30era arte ikusi ahal izango da: www.
filmsozialakstreaming.org helbidean.

Naiomi Matthewsek bi domina berri lortu ditu 
Pontevedrako Munduko Borroka Txapelke-
tan. Grappling eta Grappling Giko brontzezko 
bi domina izan ziren 53 kiloko kategorian, iaz 
Serbian lortutako urrezko bi dominei gehi-
tzen zaizkienak. Borrokalari getxotarraren 
hurrengo txapelketa Abu Dabiko mundiala 
izango da.

8.443€ Sunu Buga Buga 
elkartearentzat

Bizkerre B-koak, txapeldunak

Aipamen bat “Yauri Etxalde” 
dokumentalarentzat

Beste bi domina Matthewsentzat

tzearen onena lelopean, ber-
tako eta atzerriko familiek 
esperientziak partekatuko 
dituzte bazkarietan. Horie-
tan pertsona dinamizatzaile 
bat ere izango da familiekin 
edo taldeekin. 

Bazkarietan parte hartu 
nahi duten familiek edo di-
namizatzaileek dagoeneko 
izena eman dezakete labur.
eus/Bizilagunak2022Getxo 
loturan edo 622433085 tele-
fono zenbakian.

berritzeko. Hartara, zerbi-
tzu berria abenduaren ha-
sieran jarriko da martxan, 
eta sistema honetako baz-
kideak zerbitzu berriaren 
hasiera-data baino lehen 
abisatuko dira, eta ezarriko 
diren aldaketa txikien be-

GetxoBizi berritu egingo da eta abenduan 
instalazio eta bizikleta berriak izango ditu

UFDV-EKFBren argazkia

Bazkariak partekatzen dituen Bizilagunak 
ekimenak bere ohiko formatua berreskuratu du

-  Garaje partzela alokatzen da 
Torrene kalean (Algorta). Tel. 644 
583 259.

-  Pintore arduratsuak, eskar-
mentu handikoa eta erreferentzia 
onekoa, pisu, sukalde eta bai-
nugeletarako, bernizatzeko, eta 
tantelerako…eskaintzen du bere 
burua. Bizkortasun eta garbita-
sunarekin. Oso merke. Tel.: 648 
198 041.

-  Lan bila nabil astean pare bat 
egunetan, arratsaldetan. Sukal-
dea, garbiketa, plantxa… Tel.: 
643 382 911.
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Hautatutako proiektuak 2023an erakutsiko dira udalaren 
erakusketa-espazioetan

ALBE Algortako Bertso Eskolako sustatzailetako eta kide den, eta bertso 
munduan eta literaturan murgildutako Joseba Santxo getxotarrak liburu 
berri bat kaleratu berri du, Nire baitako ahotsak. Mikroipuinen bilduma da, 
askotariko gai eta egoerarekin, baita ustekaberekin ere. Irakurritakoan, kon-
takizun horien atzean dauden mikro munduak ezagutzera gonbidatzen du 
autoreak, hainbat sariketatan saritua, eta gainera, amaieran erronkatxo ba-
tekin bukatzen du, hau da, irakurketa pasibotik idazketa aktibora pasatzeko, 
ahalduntze literariorako bidean. 

Yolanda Fernandez idazle euskal-asturiarrak La huella latente del amor 
(Maitasunaren ezkutuko aztarna) liburua aurkeztu berri du Algortako udal 
liburutegian, Círculo Rojo Argitaletxeak argitaratutako poema-liburua. Ber-
tan argi eta garbi adierazten da maitasunari eta desamodioari buruz. Astu-
riasen jaio baina Berangon bizi den egileak berak dioenez, 200 orrialdetan 
zehar, “ametsei buruzko testuak irakur daitezke, hitz handi horrek eragin-
dako konplizitate eta sendotasunaren aurrean gizakiak duen kezka asalda-
tzen duten eszenak birsortzen dituzten uneak: MAITASUNA”.

Joseba Santxoren liburu berria “La huella latente del amor”, poema-liburua

Mikel Albisuren omenezko 
Antzerki Jaialdia

Bostekok 25. 
urteurrena 

ospatzen du

“Earth Songs Project” 
Muxikebarrin

Ikusizko arte-erakusketen 
bigarren deialdia

Asteburu honetan, urriaren 28tik 
30era, Muxikebarrik Mikel Albi-
su Antzerki Jaialdiaren I. edizioa 
hartuko du, Itxartu Antzerki Tal-
deak Getxoko aktore ezagunaren 
omenez antolatutako ekimena. 
Aurtengo proposamenak, Kultur 
Etxetik bultzatutako Programazio 
Artistikoaren deialdiaren barruan 
aukeratuak, hiru muntaketa es-
kaintzen ditu, 19:30ean, Arrigu-
naga aretoan, 5 euroko prezioan 
(abonamendua: 12€).

Ostiralean, hilak 28, Locos por ac-
tuar taldeak irekiko du lehiaketa, 
Manuel Martínez Medieroren El 
último gallinero obrarekin. Estrei-
natu eta 52 urtera, bere horretan 
mantentzen ditu antzerkigintza 
eraginkorrari esker. Lanak oila-
tegi batean girotutako fabula bat 
antzezten du. Txoriak, erdi txan-
txetan, injustizia eta indarkeriatik 
askatutako gizateriaren alde bo-
rrokatzen dira.

Hurrengo egunean Antigonia-ren 
txanda izango da, Bestiario Com-
pañiaren lana. Erritu baten bidez, 

Kultur Etxeak ikusizko arteen 
erakusketen deialdiaren bigarren 
edizioa jarri du abian, hainbat 
diziplinatako sortzaileei zuzen-
duta, haien lana indartzeko eta 
udal hiru erakusketa-guneetan 
erakusketa errazteko asmoz. Par-
te hartzeko eskabideak aurkezte-
ko epea zabalik dago abenduaren 
5era arte. 

Bertan parte hartu ahal izango 
dute erakutsi nahi diren obren 
egileak diren adin nagusiko per-
tsonek, banaka edo taldeka. Ar-
telanen diziplina artistikoak eta 
formatuak pintura, eskultura, ar-
gazkia, instalazioak, bideoartea eta 
arte bisualei lotutako guztiak izan-
go dira. Jasotako eskaeren artean, 
hainbat proposamen hautatuko 
dira, Kultur Etxeak 2023rako au-
rreikusitako programazio-aukeren 
eta erakusketen arabera. Horiek 
hautatzeko hautaketa-batzorde bat 
egongo da, udalerriko errealitate 
artistikoa ezagutzen duten tek-
nikariek eta arte plastikoetan eta 

Earth Songs Project entzun ahal 
izango da igande honetan, urriak 
30, 19:30ean, Muxikebarrin. Fusio 
proiektu bat da, rock talde baten 
musika eta emakumezko ahotsen 
abesbatza bat batzen dituena, ar-
tista ospetsuen generoko kantu 
ezagunenetako batzuen bertsioak 
interpretatzeko: Led Zeppelin, 
Queen, Pink Floyd, The Beatles, 
Tina Turner...

Bosteko erakusketa-
ren hogeita bosga-
rren edizioa, Habitar/
Bizi izenekoa, Getxo-
ra heldu da, Izaskun 
Alonso, Mikel Gara-
te eta Jorge Rubio artisten lanekin, 
EHUko Arte Ederretako fakulta-
teko irakasleak. Erakusketa ibiltari 
hori azaroaren 17ra arte egongo da 
Romo Kultur Etxean, eta Getxoko-
ko, Leioako, Amorebieta-Etxanoko, 
Arrigorriagako eta Basauriko uda-
lek antolatzen dute, Foru Aldundia-
ren laguntzarekin.
Pertsonok espazioa nola bizi dugun 
eta espazio horretaz nola jabetzen 
garen ulertzeko beharretik sortu 
da Habitar/Bizi. Erakusketak artista 
bakoitzaren lanetik hurbil dagoen 
begirada eskaintzen du, bilaketa 
plastikoa da, arkitektura bizi eta 
hautematetik sortutakoa. 
Bisita gidatua antolatu da azaroaren 
4rako, 18:00etan (eusk.) eta 19:00etan 
(gazt.), eta Mikel Garateren Conte-
nedores para la acción izenburuko hi-
tzaldia 11rako, 19:00etan, RKEn.

tragedia grekotik gaur egunera 
arteko bidaia bat proposatzen du, 
heriotzaz haraindiko etsaigoari 
buruz eta gizakiak maitatzeko eta 
gorrotatzeko duen izaerari buruz 
hausnartzeko.

Azkenik, igandean, hilak 30, La 
Tea de Troren Travesías lanarekin 
amaituko da programa. Bertan, 
itxaropenerako bidaia bat taulara-
tuko da, amets ezinezko bat lortze-
ko gehien nahi dutena atzean uz-
ten duten pertsonen bitartez.

ikusizko arteetan adituak diren 
pertsonek osatua. Aurreikuspenen 
arabera, aukeratutako proposame-
nak 2023ko urtarriletik abendura 
bitartean erakutsiko dira, Kultur 
Etxeko programaziorako kontrata-
zioaren bidez.
Informazioa: www.getxo.eus/kul-
turadeialdiak

Ekimen hau martxan jartze-
ko ideia 2017an sortu zen, Gug-
genheim Bilbao museoan izanda-
ko performance baten ondorioz.

www.getxo.eus/kulturadeialdiak
www.getxo.eus/kulturadeialdiak


Arkeologiaren Hamabostaldia Punta Begoñan 
bere milaka urteko historia erakusteko

“Etena!”, Getxophoto 2023 Nazioarteko Irudi 
Jaialdiaren leloa

“Getxon 
gozatzeko Planak 
2023” egitasmoari 

atxikitzeko 
deialdia

Punta Begoñan aurkitutako histo-
riaurreko aztarnategiaren indus-
keta arkeologikoaren hirugarren 
kanpaina jarri da abian. Bertan, 
gune horren milaka urteko his-
toria erakutsiko da, Arkeologiaren 
Hamabostaldia-ren programaren 
barruko hainbat jardueraren bi-
dez. Programa urriaren 28tik 
azaroaren 13ra egingo da, Punta 
Begoña Fundazioak antolatuta. 
Bisita gidatuak egingo dira indus-
keta arkeologikorako sarbideare-
kin eta eduki historiko zabaldue-
kin, arkeologia-bisitaldiak “lehen 
pertsonan”, ikertzaile-taldearen 
eskutik, eta belaunaldien arteko 
tailerrak Ondarearen esploratzaile-
entzat. Diseinatutako bisita eta 
jarduera horiek indusketa ireki 
eta bizia erakutsiko dute, Punta 
Begoñaren berreskuratze inte-
gralerako eta birfuntzionalizazio 
sozialerako proiektuaren paisaia- 
eta historia-testuinguruan.

Hamabostaldian, bisitariek due-
la 4.800 urteko kalkolito-aroko 
kokalekua ezagutu ahal izango 
dute, gizartea eraldatzeko une ga-
rrantzitsua, non gaur egunera arte 
iritsi diren bizimodu berriak ager-
tzen diren. Aurreko kanpainen 
ondorioek agerian utzi dute “his-

Getxoko enpresek azaroaren 
15era arteko epea dute beraien 
esperientzien eta jarduera turis-
tikoen eskaintza txertatzeko Ge-
txon gozatzeko Planak 2023 egitas-
moan, hala nahi izanez gero.

Aurten, atxikimendu-kanpaina 
aurreratu dute, eskaintza aur-
kezteko Fitur Nazioarteko Tu-
rismo Azokan (Madrilen 2023ko 
urtarrilaren 18tik 22ra egingo 
dena), turismoaren profesiona-
lentzako topagune globalean eta 
Iberoamerikako merkatu har-
tzaile eta igorleentzako azoka 
liderrean.

Kontsumitzaileei eta merkatu-
ratze-agentziei Getxon egin dai-
tezkeen turismo-esperientzien 
eskaintza osoa hurbiltzea da 
helburua. Alde batetik, baliabi-
de ezagunenez gain, beste plan 
batzuk proposatzea, “xarmadu-
nak”, Getxo dagoeneko ezagu-
tzen duten bisitari eta txangoza-
leak anima daitezen udalerrira 
berriro etortzera; eta bestetik, 
udalerrira etorritako turista eta 
bisitarien egonaldia luzatzea, 
horren guztiaren helburua iza-
nik bertako enpresetan eta Getxo 
osoan eragin ekonomiko handia-
goa lortzea.

Ekimen hau zabaltzeko, Getxon 
gozatzeko Planak 2022 liburuxka 
argitaratzeaz gain, ekimena sus-
tatzeko eta hedatzeko kanpaina 
egingo da, besteak beste honakoak 
bilduko dituena: @GetxoTurismo 
sare sozialak, web orrialdea, pu-
blizitate-euskarriak, eta beste ele-
mentu batzuk jende asko biltzen 
den eremuetan.

2022an, ekimen honen bidez, 
Getxo Turismok guztira 94 plan 
edo esperientzia sustatu zituen, 
tokiko 269 enpresak diseinatuak 
eta antolatuak; Getxoz gozatzeko 
12.000 hitzordu edo aukera ez-
berdin dituen programa da.

Ekimenean parte har dezake, 
dohainik, bertakoa den edota 
Getxon jarduera nagusia duen 
edozein enpresak eta bisitariei 
eta turistei zerbitzuak edota es-
perientziak eskaini ahal dizkie-
nak, haiek helmugan eduki ohi 
dituzten beharrei erantzuteko. 
Interesa duten enpresek infor-
mazio gehiago eska dezakete 
mezu bat bidaliz hona: planesge-
txo@getxo.eus

2023ko ekainaren 1etik 25era, Ge-
txophoto nazioarteko irudiaren 
jaialdiaren edizio berri bat egingo 
da, Begihandi elkarteak antolatu-
ta, Udalaren dirulaguntzarekin. 
17. edizio honek, komisario berria 
izango duenak, Maria Ptqk, kura-
dore, ikertzaile eta kultur kudea-
tzaileak, “leku egokia izan nahi du 

toriaurrean ere leku hori paisaiaren 
gune estrategikoa zela, eta bertatik 

esateko: etena, stop, ¡pausa!, mundu 
azeleratu honi buruz hausnartzeko 
eta produktibitaterik ezarako eskubi-
dea eskatzeko”.

Oraingoz, abian jarri da Open 
Call. Mundu osoko argazkilari eta 
artista bisualei gonbidapena egin 
zaie planteatutako gaiari buruz 

Urriaren 28tik azaroaren 13ra bitartean hainbat jarduera programatuko dira historiaurreko 
aztarnategia induskatzeko hirugarren kanpaina dela-eta 

kontrolatzen zela lurraldea”, Funda-
ziotik adierazi dutenez.

duten ikuspegia partekatzeko, 
argazkiak, bideoak, instalazioak, 
performanceak, ekintzak, arte di-
gitala edo beste edozein ikusizko 
adierazpide lantzeko proposame-
nekin. Lanak 2022ko azaroaren 
28ra arte aurkeztu ahal izango 
dira. Informazio gehiago: www.
getxophoto.com

Maider Jiménez

Bisita gidatuak indusketa arkeologikorako sarbidearekin 
(Ostirala, urriak 28, azaroak 4 eta 11, 12:00-13:00)

«Ondarearen esploratzaile»-entzako belaunaldien arteko tailerrak 
(Larunbata, urriak 29, 17:00-18:00; asteartea, azaroak 1, 11:00-12:00; igandea, 

azaroak 6, 17:00-18:00; larunbata, azaroak 12, 11:00-12:00)

Bisita gidatuak eduki historiko zabalduekin 
(Larunbat, igande eta jaiegunetan, urriaren 29tik azaroaren 13ra, egutegiaren 

arabera)

Bisita arkeologikoak «lehen pertsonan» ikertzaile-taldearen eskutik 
(Asteazkena, azaroak 2, eta osteguna, azaroak 10, 17:00-18:00)

Izen-emateak eta informazio gehiago: 
www.puntabegonagetxo.eus

mailto:planesgetxo%40getxo.eus?subject=
mailto:planesgetxo%40getxo.eus?subject=
www.getxophoto.com
www.getxophoto.com
www.puntabegonagetxo.eus


Tailerra: Musika eta mugimendua (4 - 6 urte)

Tailerra: Negurako puntuzko zapatila beroak 
nola egin

Antolatzaile:   Crescendo enseñanza musical
Lekua:    Utopian, Pol. Ind. Errotatxu Ind., 1 · Algorta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea 
   (edukiera bete arte)

Organiza:   BonjourGetxo! Academia de francés

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

Inscripción:   Inscripción previa

 
  

Antolatzaile:   Blonda II
Lekua:    Artekale 4 · Areeta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

  

AZAROAK 3

AZAROAK 4

17:30 H

17:00 H

+ INFO Whatsapp 619 901 565

+ INFO Whatsapp 688 862 139

JARDUERA AGENDA

Tailerra: Hatha Yoga  
Mindfulness tentsio fisiko eta mentalak askatzeko

Antolatzaile:   Algorta Yoga Shala
Lekua:    Ganekogorta 8, behea · Algorta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

10:45 H

+ INFO 666 201 413 / info@maiteikaran.com 

2022

AZAROKO 
ALE BEREZIA

AZAROAK 9

12:00 H Tailerra: Kafe bat frantsesez

Antolatzaile:   BonjourGetxo! Academia de francés
Lekua:    Txinuk Euskal Herria 2  · Algorta
Izen-ematea:  Aurretiko izen-ematea

Iraupena: 45 min

Iraupena: 2 ordu

Iraupena: 

Iraupena: Ordu bat

“Klase zoragarria iruditu 
zait eta oso ondo pasatu 
dut. GetxoaktibaTUko beste 
jarduera batzuetan ere 
errepikatuko dut!”.

“Horrelako ekimenetan aktiboki parte 
hartzea gomendatzen dut, zalantzarik 
gabe, gizartearen eta komunitatearen 
ikuspegitik oso interesgarriak diren 
pertsonekin harremanetan jartzeko 
gure nahia areagotzen baitute. Anima 
zaitezte”.

“Oso positibotzat jotzen 
dut jarduera hauek Getxon 
antolatzea. Asko gustatu zait 
seme-alabak ordu batez lasai 
eta entretenituta ikustea”.

EUNATE LOZANO, BonjourGetxo! 
Frantsesaren Akademiako 
“Elkarrizketa frantsesez” tailerreko 
parte-hartzailea.

PABLO SÁNCHEZ, Getxo Language 
Services-ek antolatutako “England; 
Brexit & The Royals” hitzaldi-solasaldiko 
parte-hartzailea.

ENEKO EGILUZ, Algorta Yoga 
Shalako umeentzako Yoga 
tailerrako bi bertaratuen aita.

AZAROAK 12

INFO +  Whatsapp 670 318 894

Tailerra: Oinezko masaje ayurvedikoaren hastapenak

Antolatzaile:   Sam Azcuna
Lekua:    Vivó la Danse Studio / Artekale 8 ·  Areeta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea 

AZAROAK 16 11:30 H
Iraupena: 

+ INFO +33 652 787 497 / sam.azcuna@gmail.com

Online ikusteko 
www.getxo.eus/getxoaktibatu

DOAKO 
EKINTZAK 

Ordu bat eta 30 min

Ordu bat eta 15 min

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


Klasea: Hip-Hop (hiriko dantza)

Ilustrazio-tailerra: Nola ilustratu poema bat 
emozioetatik Lorena Alonsok emanda

Tailerra: Zer oihal erabili eta nola konbinatu 
baserritar jantzi bat egiteko

Tailerra: Elkarrizketa ingelesez adin guztientzat.  
Praktikatu ingelesa modu atseginean eta bertako irakasle batekin.

Antolatzaile:   Vivó la Danse Studio (Raquel)
Lekua:    Eskoletako Plaza · Areeta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea. Plaza mugatuak

Antolatzaile:   Aleiki
Lekua:    Villa de Plentzia 16  · Areeta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

Antolatzaile:   Lindau tejidos
Lekua:    Elorri 5, sarrera Kasunetik · Algorta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

Antolatzaile: Getxo Language Services
Lekua:    Pablo Urzay Jatetxea - Ondarreta Batzokia  
   Bidebarrieta 4 · Areeta 
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

12:30 H

11:00 H

13:30 H

12:00 H

Tailerra: Bidezko merkataritzako kakao dastaketa

Tailerra: Inflazioaren aurkako babesa

Antolatzaile:   Finanzas Éticas, Kidenda eta Oikocredit

Lekua:    Gustoko / Barria 3  ·  Areeta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

Antolatzaile:   Getxotours eta Ginvest Asset Management

Lekua:    Nagusia 17 · Areeta
Izen-ematea:   Aurretiko izen-ematea

19:00 H

19:00 H

+ INFO  getxoaktibatu@gmail.com

+ INFO 692 370 670 / vivoladanse@gmail.com

+ INFO getxoaktibatu@gmail.com

+ INFO  Whatsapp 644 275 747

+ INFO  650 356 418 / admin@getxolanguages.com

AZAROAK 26

AZAROAK 25

Iraupena: Ordu bat

Iraupena: 

Iraupena: Ordu bat

AZAROAK 17

AZAROAK 20

AZAROAK 22

AZAROAK 24

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

Ordu bat eta 30 min

+ INFO 646 77 89 50 - 647 590 653 / ilustracion@loretapiruleta.com
formularioa: https://aleiki.es/contacto


