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/ Nabarmentzekoak
> Carlos Hipólitok Gerardo Vera zuzendariaren 

papera egingo du "Oceanía"-n (3. or.)

> Emakumezkoen Getxo Errugbiaren Ate Irekien 
Jardunaldia (4. or.)

> Hitzarmena Sopelako Drop Indoor skatepark-
arekin (5. or.)

HAPOri buruzko hitzaldiak. Hilaren 
3an eta 10ean (osteguna), 19:00h., 
Romo Kultur Etxean eta Andra Mari 
kiroldegian, hurrenez hurren. 

Dantza. Hilak 13, 19:00etan, Muxikebarrin, “Su(i)
rrealismo”, Logela Multimedia eta Circle of Trust-
ekin. 12€.

* Geroa ikastolak jasoko du “Argia 
Ereiten” Euskara saria bere 50.urteurrenan  

(5. or.)

Getxok eta Galiziako Carballo, 
Ferrol eta Valdoviño, Castrillón 
(Asturias) eta Ribamontán al Mar 
(Kantabria) udalerriek Surfaren 
Herrien Sarea sortuko dute, Indus-
tria, Merkataritza eta Kontsumo 
Ministerioaren Espainiako Turis-
mo Esperientziak programaren 
barruan, Next Generation Euro-
pako funtsetako 500.000 euroko 
dirulaguntzari esker. Sare horrek 
esperientzia berria izan nahi du 
estatu mailan, eta elkarlanera-
ko tresna surfeko turismoaren 
kudeaketa jasangarria modu in-
tegralean egiteko, ingurune na-
turala kontserbatzen lagunduko 
duena, olatuen eta kostaldearen 
babesa eta horien erregulazioa 
sustatuz, eta kultur ondarearen 
sustapena, sareko udalerri bakoi-
tzaren gastronomia eta historia 
bereziki azpimarratuz.

Zehazki, Getxok 66.620 euro jaso-
ko ditu proiektu horrekin lotuta-
ko ekintzak garatzeko, itsasoko 
eta irristaketako industrien alde-
ko apustuan, udalerriaren gara-
pen ekonomikoko ildo estrategi-
koetako batekin lerrokatuta.

Surfaren Herrien Sarea
Surfaren herrien sarea proiektuak 
produktu turistiko berriak sortzea 
aurreikusten du, jarduera iraunkor 
tematizatuei lotuak (surfa eta on-
dare kulturala; surfa eta aisia fa-
milian, eta surfa eta gastronomia), 
lurralde bakoitzean turismoa “de-
sestazionalizatzeko” helburuaz.
Gainera, honako hauek proposa-
tuko ditu: marka propioko iru-
di bat sortzea; Surfaren Herrien 
webgune korporatiboa eta sare 
sozialetako profilak abian jartzea; 
dibulgazio- eta sentsibilizazio-
kanpainak egitea sareen bidez eta 
komunikabideetan sustatzea; sur-
fari lotutako turismo-sektorearen 
lehiakortasuna hobetzeko online 
prestakuntza diseinatzea eta gau-

Larunbatean, azaroak 5, Opera 
2001 konpainiak Giacomo Puc-
ciniren La Bohéme opera antzez-
tuko du Muxikebarriko Ereaga 
aretoan. Emanaldia 19:00etan ha-
siko da eta sarreraren prezioa 30 
eurokoa da. 

La Bohème opera italiarraren 
maisulanetako bat da. Hen-
ri Murger idazle frantsesaren 
Bohemiar bizitzaren eszenak ele-
berrian oinarritzen da istorioa. 
Testuak bohemioen bizitza isla-
tzen du XIX. mendearen lehen 
erdian Parisen, bizirik irauteko 
eguneroko borroka, maitasu-
na, pobrezia, sakrifizioak eta 

Getxo “Surfaren Herrien Sarea”-n sartu da

“La Bohème” opera Muxikebarrin
heriotza. Argumentuak Mimi 
izeneko jostunaren eta Rodolfo 
poetaren arteko maitasuna kon-
tatzen du. Elkar ezagutu bezain 
laster maitemintzen dira, baina 
Rodolfok geroago Mimi utzi nahi 
du, bere portaera kaskarragatik. 
Mimi, ordea, oso gaixorik dago, 
eta Rodolfo errudun sentitzen da, 
elkarrekin bizitzeak are gehiago 
okertu baitio osasuna. Berriro el-
kartzen dira bera hil baino pixka 
bat lehenago.

Obra hau opera-errepertorio es-
tandarreko nabarmenetako bat 
da, eta mundu osoan gehien an-
tzeztutako laugarrena da.

Ferrolgo Eskualdeko Kontzejuen Mankomunitatea, Carballo, Castrillón eta Ribamontán al Mar-ekin batera

Larunbatean, azaroak 5, arratsaldeko 19:00etan antzeztuko da

zatzea, energia errespetatuz eta 
digitalizatuz; eta negozio edo zer-
bitzu-lerro berriak abian jartzeko 
aholkularitza-jardunaldiak disei-
natzea eta gauzatzea.

Surf eskolak, surf camp-ak, surf 
shop-ak, shaper-ak (surf-taulen ar-
tisau-fabrikatzaileak), materialez 

hornitzen dituzten enpresak, osta-
tu- eta jatetxe-enpresak, kirol-eki-
taldiak antolatzen dituzten enpre-
sak eta horiekin zerikusia duten 
beste turismo-operadore batzuk 
bereziki baliatuko dira proiektuaz, 
proposatutako ekintzetan zuze-
nean parte hartuz eta surf-turis-
moaren garapen iraunkorraren 

zeharkako onuradun gisa.
Ez da baztertzen elkartutako era-
kundeen kopurua handitzea eta, 
beraz, sare hori handitzea, gaur 
egun Espainiako estatuan surf 
helmuga gisa erreferenteak diren 
herriak bultzatzen dituzten lehen 
esperientzia horren emaitzak kon-
tuan hartuta.



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

Venancio unitateko udal-lurzoruaren 
%60 babes ofizialeko alokairuko 

etxebizitzetarako erabiliko da
Venancioko 37.1 unitateko 
udal-lurzoruaren %60 babes 
ofizialeko alokairuko etxebi-
zitzetarako erabiliko da, Ál-
varo González Kontratazio, 
Ondare eta Etxebizitza Arlo-
ko zinegotziak urriko osoko 
bilkuran adierazi zunez, EH-
Bildu taldeak aurkeztutako 
mozio bati erantzunez; mo-
zioaren bidez eskatu zuten 
udal-lurzati horren salmenta 
bertan behera uzteko. Mo-
zioa ezetsi egin zen. Hauxe 
esan zuen EH-Bildu taldeak: 
“udalak ez ditu behar lursail 
horren salmentatik irabaziko di-
tuen 2,5 milioi euroak, gerakina 
baitauka diruzaintzan; alabaina, 
alokairuko eta alokairu eskura-
garriko etxebizitzak eraiki beha-
rrean, nahiago du hura saldu 
eta salmenta libreko etxebizitza 
pribatuak eraiki”. Eta hauxe 
eskatu zuen EH-Bildu tal-
deak: “udalak sustatzaile gisa 
jardun dezan eta ahalik arinen 
jarri dezan martxan bai gizarte-
laguntzako alokairuko etxebizi-
tzak bai alokairu eskuragarriko 
etxebizitzak barne hartzen di-
tuen proiektua”. Argudio ho-
riek partekatu zituzten Elka-
rrekin Podemosek eta PPk. 
Azken talde horrek kritikatu 
zuenez, “babestutako etxebi-
zitzak iragartzen dira, baina ez 
dira inoiz iristen, eta lurraren 
salmentaren dirua ez da inoiz 
etxebizitza babestuetara itzul-
tzen”.

Bestalde, Etxebizitzako zi-
negotziak ziurtatu zuenez, 
“unitate horretako udal-lurzo-
ruaren %60 gizarte-babeseko 
alokairuko etxebizitzetarako 
erabiliko da”. EAJ/PNVk eta 

PSE-EEk gogorarazi zuten 
partzelen salmenta Eusko 
Jaurlaritzarekin lankidetzan 
etxebizitza-politikak gara-
tzera bideratuta dagoela. 
“Lurzati hori saltzearen helbu-
rua da lurzoruaren udal-on-
dareari beharrezko baliabide 
ekonomikoak ematea, besteak 
beste, babes ofizialeko alokai-
ruko etxebizitzen eraikuntza 
finantzatzeko, udal-ogasunak 
dauzkan ohiko baliabideetan 
eraginik izan gabe, horren kau-
dimena eta jasangarritasuna 
bermatze aldera”. Era berean, 
gogorarazi zuten HAPO-Hi-
ri Antolamendurako Plan 
Orokorrak agintzen duela 
hiri-lurzoruaren eta lurzo-
ru urbanizagarriaren %66 
babes publikoko etxebizitza 
eraikitzeko gordetzea. “Pla-
nifikatutako hiru etxebizitzatik 
bi getxotarrei eskainiko zaizkie, 
batez ere gazteei, hazi diren uda-
lerrian etxebizitza bat izateko 
aukera, eta beste batzuei, berriz, 
ez hain gazteei, nahi izanez gero 
itzultzeko aukera”.

Aipatutako egikaritze-unita-
tearen bi lurzati jada babes 
publikoko etxebizitzetarako 
erabili dira, Eusko Jaurlari-
tzarekin egindako hitzar-
men baten bidez, eta bietan 
egongo dira babes ofizialeko 
alokairuko etxebizitzak, 54, 
zehazki; gaur egun horien 
lizentzia izapidetzen ari da.

Hutsik dauden 13 merkata-
ritza-lokal okupatzeko 21 
eskaera
Halaber, ezetsi zen beste 
mozio bati erantzunez, zei-
na PPk aurkeztu zuen (eta 

70 bat pertsona boluntariok, Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziarekin batera, besteak bes-
te, gaua kalean igarotzen duten etxerik gabeko pertsonen zenbaketan parte hartu zuten pasa 
den asteazkenean, urriak 26. Eusko Jaurlaritzaren azterlana da hori, bi urtean behin egiten dena. 
Euskal Autonomia Erkidegoko 23 udalerritan egin zen aldi berean, bizitegi-bazterketari buruzko 
datuak biltzeko. Ikerketa horrek etxerik gabeko pertsonen kopuruari, ezaugarriei eta premiei bu-
ruzko ezagutza hobetzeaz gain, eta herritar guztiak etxegabetasunaren arazoaz sentsibilizatzeaz 
gain, herritar horiek desestigmatizatzen eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunetan interesa jar-
tzen laguntzen du. Bildutako datuak Eusko Jaurlaritzak emango ditu ezagutzera.

Etxerik gabeko pertsonen zenbaketa udalerrian

zeinari Elkarrekin-Podemos 
taldeak zuzenketa transak-
zionala jarri zion), “merkata-
ritza-lonja itxi gehien dauden 
kaleetan neurri eraginkorrak 
aplikatzea merkataritza oke-
rragotu ez dadin” eskatzeko; 
udal-gobernuak Lonjak Piz-
tu programaren emaitzen 
berri eman zuen. Aurten 
jarri da martxan programa, 
hutsik dauden merkataritza-
lokalak okupatzea sustatze-
ko xedez.
Osoko bilkuraren egunera 
arte, 21 eskaera aurkeztu zi-
ren 13 merkataritza-lokaleta-
rako. Diru-laguntzak jasoko 
dituzten 13 lokal horietatik, 
Algortan 7 daude, Areetan 4, 
eta Romon 2.

Onetsitako mozioak eta 
beste gai batzuk
Horrez gain, ontzat eman 
zen PPk aurkeztutako mozio 
bat, zeinari EH-Bilduk zu-
zenketa osagarria jarri zion, 
udalerriko auzo guztietan 
komun publikoen sarea jar-
tzeko, bai eta gauez irekitze-
ko ordutegiak luzatzeko ere. 
Halaber, Elkarrekin Pode-
mosen mozio bat ere onartu 
zen, Udalak Hautazkoa Ez 
den Bakardadearen aurkako 
Udal Plan Estrategikoa egin 
dezan, besteak beste, uda-
lerrian inplikatuta dauden 
sektore eta eragile guztien 
parte-hartze aktiboarekin. 
Era berean, osoko bilkura 
horretan Idoia Aranguren 
Onaindia EH-Bilduko zine-
gotzia karguaz jabetu zen, 
Itxaso Maseda Saratxo or-
dezkatuz, zeinak uko egin 
baitzion karguari.

AZAROAK 3 OSTEGUNA
HAPOri buruzko hitzaldia. 19:00h., 
Romo Kultur Etxea-RKEn, Hiri Anto-
lamendurako Plan Orokorra-HAPOri 
buruzko hitzaldi publikoa. Sarrera 
librea. www.hapo-getxo.eus

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “Belfast”, Kenneth Bran-
nagh zuzendariaren filma. Jatorrizko 
bertsioa azpitituluekin. 12 urtetik 
gora. Sarrera: 3,50€.

AZAROAK 4 OSTIRALA
Antzerkia. “Oceanía”, Carlos Hipóli-
toren eskutik, 19:30ean, Muxikeba-
rrin. 15€.

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

Erakusketa. “Desestructuradamen-
te: 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 ilu-
siones perdidas”, Xabier Giannoliren 
filma. Jatorrizko bertsioa azpititulue-
kin. 12 urtetik gora. 3,50€.

Performance. 20:00etan, Jone 
Saitua galerian (Kasune 11, Algorta) 
“Buztina margoa da” ekintza iragan-
korra. www.jonesaitua.com 

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

Kontzertua. 19:30ean, Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, “Gintonic 
IV” CDaren aurkezpena, Gintonic tal-
dearekin. 5€.

Hegaztiak behatzea Abran. 10:00-
13:30, La Bola hondartzaren ondoan. 
Ez da beharrezkoa aldez aurretik ize-
na ematea. Antolatzailea: Ingurumen 
Saila.

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

Anterkia. “Mari Lluvia”, Hamaika 
Teatroren eskutik, 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean. 3€. “Emakumeak es-
zenan” 16. Zirkuitua.  

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

Haur Zinea. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Orkes-
tra 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

AZAROAK 7 ASTELEHENA
Erakusketa. “Solución 1 (instala-
zioa)”, Alex Martín Caseyren eskutik, 
Algortako merkatuan. Hilaren 29ra 
arte. 

Azoka txiki solidarioa. Hilaren 13ra 
arte, Romoko San Jose elizan (pa-
rrokiako lokaletan), 11:00-13:30 eta 
17:00-20:00. Antolatzailea: Gizatiar, 
Romo-Areetako Emakumeen Elkarte 
Soziokulturala. 

Zinema. Beste ahotsak, beste 
begiradak Zine Dokumentalaren 

III. Denboraldia, 19:00etan, Romo 
Kultur Etxea-RKEn, proiekzioa-sola-
saldia: “Josep”. Sarrera doan lekua 
bete arte. Sustatzaileak: Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, Zurrumurrurik Ez Ge-
txo eta Caostica.

AZAROAK 8 ASTEARTEA
Kontaidazu argazki hau. Getxoko 
ondarea argazkien bidez identifika-
tzeko tailerra. 60 urtetik gorakoen-
tzat, 17:30ean, AJANE-Algortako 
Pentsiodunen Elkartearen egoitzan. 
Gaztelaniaz. Sarrera doan. 

AZAROAK 9 ASTEAZKENA
Kontaidazu argazki hau. Getxoko 
ondarea argazkien bidez identifika-
tzeko tailerra. 60 urtetik gorakoen-
tzat, 18:00etan, Romo Kultur Etxean 
(3. solairua). Gaztelaniaz. Doan. 

Hitzaldia. “Obligaciones con los 
mayores”. Hizlaria: Olga Maciá (abo-
katua). 19:30ean, Villamonteko Kul-
tur Etxean. Antolatzailea: Mugabarik, 
Norbanakoen trebatze eta garape-
nerako Elkartea.

Antzerkia. 18:30ean, Romoko Kul-
tur Etxeko (RKE) areto nagusian, 
“Las poderosas”, Las Poderosas 
Teatro taldearen eskutik. Sarrera 
doan. Antolatzailea: Gizatiar, Romo-
Areetako Emakumeen Elkarte Sozio-
kulturala.

AZAROAK 10 OSTEGUNA
HAPOri buruzko hitzaldia. 19:00h., 
Andra Mari Kiroldegian, Hiri Antola-
mendurako Plan Orokorra-HAPOri 
buruzko hitzaldi publikoa. Sarrera 
librea. www.hapo-getxo.eus

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00ean, “Matar a Jesús”, Lau-
ra Moraren filma. 16 urtetik gora. 
3,50€.

AZAROAK 11 OSTIRALA
Bakarka musika zikloa. 19:30ean, 
Romo Kultur Etxean, Berta “Swing-
tronics”-en ekitaldia. 5€.

Antzerkia. “Incendios”, Utopiaren 
eskutik, 19:30ean, Muxikebarrin. 
5€.

Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Pa-
picha, sueños de libertad”, Mounia 
Meddourren filma. Jatorrizko ber-
tsioa azpitituluekin. 12 urtetik gora. 
3,50€.

Kontularien kluba. Algortako Kultur 
Etxean, 19:00etan, ipuin-kontalaria 
izan edo entzun nahi duten nagu-
sientzako saioa. Gaztelaniaz.

AZAROAK 12 LARUNBATA
Dantza plazan. San Nikolas ikasto-
lan, 19:00etan, herri-erromeria eta 
parte-hartze irekia Agurra, Berantza-
gi, Itxartu, Itxas Argia eta Zasi Eskola 
taldeekin.

Kontzertu solidarioa. 19:00etan, 
Areetako Andres Isasi Musika Es-
kolan, Biotz-Alai Abesbatza, Urepel 
Txalaparta eta Fidiasen Danza Urba-
na taldearen emanaldia. Fundación 
Fidiasen alde. Antolatzailea: Rotary 
Club Getxo. 10€ (txarteldegian).

AZAROAK 13 IGANDEA
Dantza. “Su(i)rrealismo”, Logela 
Multimedia eta Circle of Trusterekin, 
19:00etan, Muxikebarrin. 12€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Los Minions: el origen 
de Gru”. Gaztelaniaz. Adin guztien-
tzat. 2,50€.

Mendi-irteera. Axkorrigan 
(1.099m). Itxina, Gorbeiako men-
digunea. Antolatzaile: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Izen-emateak irteera 
aurreko asteazkeneko 24:00ak arte: 
etorkizunamt@gmail.com eta tel.: 
606 637 128.

www.hapo-getxo.eus
www.jonesaitua.com
www.hapo-getxo.eus
etorkizunamt%40gmail.com


Almudena Pérezen konpainiak dantza saio bikoitza aurkeztuko du igandean, 
hilaren 6an, 19:30ean, Muxikebarrin. Aspects-ek koreografia arakatzen du 
mugimenduaren zenbait alderdiei (tamaina, erritmoa, espazioa, forma…) 
lotutako hizkuntza sinbolikoa erabiliz, eta horiekin esperimentatzen du be-
rezko hizkuntza sortzeko. Bestalde, Room esperientzia pertsonal batetik 
sortu zen: etxera itzultzean, urteak kanpoan eman ondoren, etxe bat, espa-
zio propio bat eratzeko gogotik. Ikuskizunerako sarrera: 10 euro.

“Aspects + Room” dantza ikuskizuna

“Josep”-en 
proiekzioa RKEn

Erakusketa, 
“Desestructura-
damente: Formas 
de destrucción”

Carlos Hipólitok Gerardo Vera zuzendariaren 
papera egingo du “Oceanía”-n

Odei Barroso eta Gintonic taldearen 
kontzertuak

Datorren astelehenean, hilak 7, 
hasiko da Romo Kultur Etxean 
Beste ahots batzuk, beste begirada 
batzuk izeneko Zinema Dokumen-
talaren hirugarren denboraldia, 
Ongi Etorri Errefuxiatuak kolek-
tiboak sustatuta, Udalaren Zurru-
murrurik Ez Estrategiarekin eta 
Caosticarekin batera. Oraingoan, 
19:00etatik aurrera, Josep anima-
ziozko filma proiektatuko da, 
Aurelek sinatuta. Horrek 1939ko 
otsailera eramango gaitu, Fran-
coren diktaduratik ihesi doazen 
errepublikar asko eta asko Fran-
tziako gobernuak kontzentrazio-
esparruetan sartzen dituenean. 
Han, hortz-alanbre batez bana-
tutako bi gizonek adiskidetasun 
handia osatu zuten. Giltzapetuen 
aldekoa Josep Bartolí da. “Histo-
ria handi hori erreferentziazko lana 
bihurtu da artista erbesteratuaren 
figura eta Frantziako gobernuak erre-
publikano iheslariei emandako tra-
tua ezagutarazteko”, erakundearen 
arabera. Filmak hainbat sari ditu, 
tartean Cannesko Zinemaldian 
emandakoa, eta  Cesar edo Euro-
pean Film Awards izenekoak.

Ianire Sagasti Rui-
zen Desestructu-
radamente: Formas 
de destrucción ar-
gazkiari, bideoar-
teari eta pinturari 
lotutako proiek-
tua ikusi ahal izango da azaroaren 
4tik 27ra Algortako Kultur Etxean. 
Proiektuak artistaren ekoizpen 
poetikoaren zati bat ere hartzen du 
(bideoarte eta pintura piezen ba-
rruan dago).
Hiru fasetan bereizitako proiek-
tua da, hain zuzen ere, prozesua-
ren zentzuan kontsekuentea dena 
(proiektuaren zati bakoitza aurre-
ko faseko esperimentazioaren on-
dorioa da). Argazkiaren zati hori 
prozesuaren abiarazle da, bideoar-
teko bi piezatatik igarotzen da eta 
testuinguru piktorikoetan amai-
tzen da (paper gaineko lana eta 
oihal gaineko soberakina).
Gure gizarte-subjektuaren hausnar-
keta planteatzen dute lanek, identi-
tateen tolesduretan sakontzen duten 
ikuspegietatik abiatuta. Bizi-larrita-
sunak gizakiaren izaeraren aurrean, 
existentziaren eta niaren beraren 
ahultasuna aztertzeko gai gisa.
Horrez gain, hilaren 10ean (os-
teguna), 17:00etan, bisita gidatua 
egingo da erakusketara.

Traspasos-Carhip 5-Teatro Es-
pañol konpainiak Oceanía lana, 
Gerardo Vera zuzendariaren tes-
tamentu artistikoa, aurkeztuko 
du ostiral honetan, hilak 4, Muxi-
kebarrin. Emanaldia arratsaldeko 
19:30ean hasiko da eta sarreraren 
prezioa 15 eurokoa da. 
Carlos Hipólito protagonista duen 

Odei Barroso bertsolari eta trap eta 
drill kantariak kontzertua eskainiko 
du ostiral honetan, hilak 4, 21:00etan, 
Muxikebarrin. Emanaldia Iparra 
Galdu Gabe jardunaldien barruan 
dago, Ipar Euskal Herriko kultura 
Getxora hurbildu nahi dutenak.
Urruñako artista honek a priori 
kontrajarriak diren bi errealitate 
elkarbiziarazten ditu: tradizioa 
eta modernitatea. Lan berrian  
ØDEI rapero soila izatetik bere 
buruarentzako musika-ekoizlea 
izatera igaro da. Bere lanetan ohi-
ko sakontasuna mantentzen duen 
arren, abesti zuzen eta mezu per-
kutore asko ekartzen ditu. Lan 
honetan gai unibertsalak, barne 
zalantzak, gai intimoak, kritika 
soziala... jorratzen ditu.

Bestalde, Gintonic laukoteak kon-
tzertua eskainiko du hurrengo 
egunean, larunbata 5, arratsaldeko 
19:30ean, Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, Gintonic IV dis-
koa aurkezteko. Rock progresibo-
ko euskal talde hau duela 15 urte 
baino gehiago sortu zen aipatu-
tako Musika Eskolan, eta ibilbide 
luzea eta estilo askotan eskarmen-
tu handia duten lau profesionalek 
osatzen dute: Aurkene Núñez (te-
klatuak eta ahotsa), Mario Clavell 
(flautak eta EWI), Edu Landeta 
(bateria) eta Marcelo Hormaechea 
(baxua). Bi emanaldietarako sarre-
raren prezioa 5 eurokoa da.

lanak herrialde eta garai baten 
erretratua aurkezten du. Gizon bi-
kain baten begirada heldua, bere 
historia beltza jarri nahi izan zue-
na: haurtzaro pribilegiatua, bere 
familiaren hondamen mingarria, 
zinemarekiko lilura, maitasuna-
ren eta desamodioaren aurkikun-
tza, konpromiso politikoa, eta, 

jakina, antzerkia, bere benetako 
pasioa, beti lagun izan zuena.

“Mari Lluvia” RKEn
Eta igandean, hilak 6, 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean (3€), Emaku-
meak eszenan zikloaren barruan, 
Hamaika antzerki taldeak Mari 
Lluvia antzeztuko du.



Mendeko pertsonen senide 
zaintzaileen III. Topaketa

Gizatiar: genero indarkeriaren 
kontrako hilabetea 

Mendeko pertsonen senide zain-
tzaileen III.Topaketa izango da 
datorren azaroaren 7an, astelehe-
nean, 12:00etan, Muxikebarrin. 
Carmen Díaz Gizarte Kohesioko 
zinegotziaren ongietorriaren on-
doren, zaintzei buruzko El peso 
sobre mí dokumentala proiektatuko 
da. Dokumentalak 5 testigantza 
biltzen ditu, eta gogoeta kritiko 
bat proposatzen du isolamendua-
ri, erantzunkidetasunik ezari eta 
ikusezin bihurtutako zeregin ho-
riek eskatzen duten autozainketa-
beharrari buruz. Lan honek Cine 
Invisible-Film Sozialak Jaialdiaren 

Larunbat honetan, azaroaren 5ean, 
Julen Nafarrate kazetariak eta 
Ines Bermejo artistak Gu ere baga-
ra proiektuaren ondorioak 
aurkeztuko dituzte, Kul-
tura Etxearen 2021eko 
Kultur Sormenerako 
deialdian hautatutako 
eta diruz lagunduta-
ko proiektuetako bat. 
Aurkezpen-ekitaldia 
18:30ean egingo da Romo 
Kultur Etxean, eta horren on-
doren bi jaialditxo ospatuko dira 
Romoko Baste tabernan eta Aree-
tako Gato Pardo tabernan, hainbat 
DJren eskutik.
Gu ere bagara proiektuan Getxoko 

Emakumezkoen Getxo Errugbia 
taldeak Ate Irekien Jardunaldia 
antolatuko du larunbatean, aza-
roak 12, taldearentzat jokalari be-
rriak erakartzeko helburuarekin. 
Jardunaldia 11:00etan hasiko da, 

Herriko negozio txikien ehun 
kontsumitzaile inguruk, horren 
kolektiboaren ordezkari gisa, Ge-
txo Enpresak martxan jarri duen 
Getxo Zurekin-Getxo Contigo kan-
painan parte hartu dute, Udalaren 
eta Kutxabanken laguntzarekin, 
udalerriko negozio txikiak eta, be-
raz, bere bizitza eta aberastasuna 
bizirik irauteko funtsezko elemen-
tutzat aitortzeko. Asier Gómez 
Studiok egindako irudi-mosaiko 
baten bidez, udalerriko negozio 
txikiak bizirik irauteko funtsezko 
elementutzat hartzen da. Irudia 
ikusgai dago proiektuan parte 
hartu duten Getxoko 20 establezi-
menduen kanpoaldeetan.

Gizatiar, Romo-Areetako Ema-
kumeen Elkarte Soziokulturalak, 
Udalarekin elkarlanean, genero in-
darkeriaren aurkako hainbat ekin-
tza antolatu ditu azarorako Romo 
Kultur Etxean.
Datorren asteazkenean, hilak 9, ha-
siko da egitaraua, Las Poderosas 
Teatro konpainiak eskainiko duen 
Las Poderosas antzezlanarekin, Gua-
temalako genero indarkeriatik bizi-
rik atera ziren emakumeei buruz. 
Asteazkenean, hilak 16, Asun Cas-
sasola, 2008ko uztailean Iruñean hil 
zuten Nagore Laffageren amarekin, 
bideo-forum bat aurreikusi da. Os-

Ikusleen Saria jaso zuen. Eragin 
taldeko kide diren dokumentale-
ko protagonistek parte hartuko 
dute eta ostean, Lourdes Zurbano-
beaschoechea Aldundiko iraupen 
luzeko zainketen trantsizio-plana-
ren koordinatzaileak zaintzaileen-
tzako estatutuaren hedapena azal-
duko du. Jardunaldiari amaiera 
emateko, erakundeak zaintzaileei 
aitortza egingo die eta mokadua 
eskaini ere.
Parte hartu nahi duten pertsonek 
azaroaren 3a baino lehen eman 
beharko dute izena WhatsAppen 
bidez, 683193092 zenbakira deituz.

Fadurako errugbi zelaian, eta 16 
urtetik gorako neska guztiei ire-
kita egongo da, horien aurreko 
kirol maila edo esperientzia edo-
zein dela ere, eta kirol berri bat 
ezagutzeko eta ondo pasatzeko 
gogoa badute, taldekoek aipatu 
duten bezala. Kirol-arropa era-
man beharko da eta ez dago izena 
eman beharrik jardunaldian par-
te hartzeko.
Taldeak Ohorezko B Mailan joka-
tzen du aurten eta bere helburua 
goi mailara itzultzea da, Iberdro-
la Ligara alegia. Gaur egun 40 
bat jokalarik osatzen dute Klu-
beko emakumezkoen sekzioa eta 
bi maila ezberdinetan jokatzen 
dute: aipatutako Ohorezko B 
Mailan, sailkapeneko lehen pos-
tuetan dagoena, eta aurten lehen 
aldiz, prestakuntzara bideratuago 
dagoen talde bat sortu da. Prin-
tzipioz, Euskal Ligako Bigarren 
mailan lehiatzen diren esperien-
tzia gutxiagoko jokalariek osatzen 
dute bigarren talde hori.

tiralean, hilak 18, Juana Lor konpai-
niak Arquetipos de mujer lana taula-
ratuko du, emakume bakar batean 
bizi daitezkeen emakume guztiak 
erakusten dituen pieza eszenikoa. 
Asteartean, hilak 22, Amelia Tiga-
nus hizlari, idazle, ekintzaile femi-
nista eta emakumeen salerosketatik 
bizirik ateratako emakumeak hi-
tzaldi bat emango du. Eta amaitze-
ko ohiko kontzentrazioa egingo da 
Bizkaia Zubia plazan, hilaren 25ean, 
ostiralean, Emakumeen aurkako 
Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko 
Egunean, 19:30ean. Gainerako jar-
duerak 18:30ean hasiko dira.

Eskerrak kontsumitzaileei

Emakumezkoen Getxo Errugbiaren 
Ate Irekien Jardunaldia

“Gu ere bagara” proiektuaren 
ondorioak
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LABURRAK
* HEGAZTIEN BEGIZTATZEA. 
La Bola hondartzan, Abrako hegazti 
migratzaileak begiratzeko beste jar-
duera bat egingo da larunbat hone-
tan, azaroak 5. 10:00etatik 13:30era 
izango da eta ez da aldez aurretik 
izena eman behar.

* GARBIKERREN GARBIGU-
NEA, ALGORTAN. Azaroaren 
3tik 17ra, Garbiker (Foru Aldundia) 
elkartearen Garbigune mugikorra 
egongo da Algortako Geltokia plazan, 
pertsonek Udaleko garbigune tradi-
zionaletara bakarrik joan beharrik 
izan ez dezaten. Han utzi daitezkeen 
hondakin motak (mugikorrak, pintu-
rak, elektrotresna txikiak…):  http://
garbiker.bizkaia.eus/eu/garbigune-
mugikorra. Tel.: 944 034 090.

LGTBI+ pertsona nagusien konta-
tu gabeko istorioak bildu dituzte. 
“Prozesu zaila izan da istorio hauek 

topatzea, baina azkenean lor-
tu dute hainbat testigantza 

biltzea, auzo ezberdineta-
ko auzokideen eskutik: 
Algorta, Romo, Portu 
Zaharra, Neguri.... De-
nak 60 urtetik gorako 

auzokideen istorioak izan 
dira”, kontatu dute Nafa-

rretek eta Bermejok.
Aurkezpena egiteaz gain, Gu ere 
bagara erakusketa bihurtuko da 
hurrengo asteetan, formatu ezber-
dinetan eta pertsona horien esaldi 
ezberdinekin.

Doako 
sarrera 

lekua bete 
arte

Lekua: Romoko Kultur Etxeko Areto Nagusia (RKE)

http://garbiker.bizkaia.eus/eu/garbigune-mugikorra
http://garbiker.bizkaia.eus/eu/garbigune-mugikorra
http://garbiker.bizkaia.eus/eu/garbigune-mugikorra


Geroa ikastolak jasoko du aurten “Argia Ereiten” Euskara 
saria bere 50.urteurrena ospatuko duelako

Bela: Bartzelona Etnia 
garaile

Zilarrezko domina 
Raspasentzat

Geroa ikastolak jasoko du aurten 
Argia Ereiten Euskara Saria ikas-
turte honetan bere 50. urteurrena 
ospatuko duelako. Udalak ematen 
duen Sariak euskararen gizarte 
erabilera sustatu eta hedatzeko 
egindako lana aitortzen du, kasu 
honetan ikastolak urte hauetan 
euskararekin izandako konpro-
misoa. XIII. sari-emate ekitaldia 
Muxikebarrin ospatuko da aza-
roaren 17an, 20:00etatik aurrera.   

Pozik eta ilusioz hartu dute saria-
ren berri Geroa ikastolan, 1979tik 
aurrera bertan lanean eta egun 
zuzendaria den Loli Hernande-

Peru Mugicaren (RCM Santander) Bartzelona Etnia 
ontziak irabazi zuen joan den asteburuan J80 Sai-
ling Finals, Abrako Itsas Klubak antolatutako txa-
pelketa. Getxoko klubeko Jose Azquetaren Biobizz 
eta Ignacio Caminoren Solintal (RCM Santander) 
hartu zituen mendean.

Raspas Arraunek emaitza bikaina lortu zuen joan 
den asteburuan Kontxan jokatutako Europako 
Kostaldeko Arraun Txapelketan. Nicolas Repetto 
arraunlariak zilarrezko domina lortu zuen, eta ontzi 
mistoan, Marina Coscirekin batera, 4. postuan sail-
katu zen.

Sariak emateko ekitaldia azaroaren 17an izango da Muxikebarrin

zek aitortu duenez, “guretzat hain-
bat urteetan jende askok egindako 
ahaleginaren eta lanaren errekonozi-
mendua delako”.

Historia
Geroa ikastolaren sorrera 70. ha-
markadaren hasieran izan zen. 
Lehen urratsak Algortako San Ni-
kolas ikastolarekin lotuta eman zi-
tuen, Egunsentia izenpean, 20 bat 
umerekin, Benta inguruko herri-
tar baten etxean eta ondoren Itxas 
Argia taldeak Malakaten utzitako 
lonja batera pasa zen. Handik fa-
milia batzuek erositako Puerto de 
Orduña kaleko lonja batzuetara 

joan zen eta 83/84ko ikasturtean 
Udalak utzitako aintzinako  eskola 
batera. Hamar bat urteren ondoren, 
ikastolak publiko izateko erabakia 
hartu zuenean Hezkuntza Sailak 
Maidagan kalean ireki zuen erai-
kin berrira joan zen. Hainbat urte 
igaro ostean, guztiak batu ziren 
eremu horretako bi eraikinetan. 

Bere ibilbidean bigarren aldiz 
zuzendaria den eta hasieratik 
ikastolaren sorrera ezagutu duen 
Loli Hernandezek uste du klabea 
izan zela Benta inguruan ikasto-
lak Isla familiak utzitako lokalean 
hainbat urtetan izandako taberna 

herrikoia, diru iturburua izateaz 
gain, herri kutsuko gunea izan ze-
lako, eragile sozialen inplikazioa-
rekin. Beste une aipagarri bat izan 
zen San Nikolas ikastolaren men-
pekotasun legaletik aldentzea eta 
nortasun propioa edukitzera pasa 
zenean, eta beste bat ikastola guz-
tiek publiko izan ala ez erabaki 
behar izan zutenean. “Ikastolak 
sare publikora jotzea erabaki zuen, 
eta nahiz eta familia batzuek ados ez 
egon, bat egin zuten, eta horrekin era-
kutsi zuten garrantzitsuena ikastola 
zela”, azaldu du zuzendariak. 

Auzoan errotutako ikastola
Andra Mari auzoarekin oso erro-
tuta egon da beti Geroa ikastola. 
“Umeek sentitzen dute ikastola lotuta 
dagoela auzoarekin. Gure ikasle gehie-
nak ingurukoak dira eta horrek aukera 
ematen du eskolak amaitzen direnean 
familia giroan jarraitzeko”. Ikastolan 
egun 238 ikasle, 22 irakasle (ba-
tzuk ikasle izandakoak) eta oso in-
plikatuta dauden familiak daude. 
Ikastolaren berezitasunen artean 
daude proiektuen bidez lan egitea, 
irakaskuntzaren digitalizazioa, 
“eta betidanik euskararen erabileraren 
alde lan egitea. Hizkuntzari begira era 
guztietako familiak ditugu, eta ahale-
gin handiak egiten ditugu hizkuntza-
ren erabileraren normalizazioa lor-
tzeko. Euskara ikasteko eta bizitzeko 
hizkuntza da eta ikasleei jarduerak es-
kaintzen dizkiegu hori lortzera lagun-
tzeko”, azaldu du Hernandezek. 

Ospakizunak
50. urteurrena ospatzeko ikastur-
te osoan zehar ekintza desberdi-
nak antolatuko dituzte eta ikas-
turtearen amaieran ospakizun 
handi bat. Batzorde bat sortu dute 
horretarako, kolektibo guztien 
partaidetzarekin. “Guztiekin batera 
ospatuko dugu. Gauden lekuan, gau-
den moduan eta daukagun proiektua 
dugu aurreko 50 urteetan beste hain-
batek lan egin dutelako. Horregatik 
ahal dugun neurrian ahalik eta ikasle, 
irakasle eta familia gehienarekin par-
tekatu eta ospatuko dugu“, nabar-
mendu du Loli Hernandezek.

Getxo Kirolak-ek hitzarmen bat sinatu du Sopelako Drop 
Indoor skatepark-arekin; duela gutxi inauguratu den ska-
tea eta surf eskatea egiteko 2.000 metro koadroko eki-
pamendu estalia da. Pabiloiak arrapalak, moduluak eta 
bowl-ak ditu, maila guztietarako egokiak. Horrez gain, 
egurrezko olatu bat ere badute, patinaren gaineko surfa-
ren teknika hobetzeko diseinatua. Drop Indoor Sopelak, 
nork bere kabuz patinatzeko sarreraz gain, taldeko es-
kolak eta eskola partikularrak eskaintzen ditu. Jarduera 
horietan guztietan Getxo Kirolak-eko abonatuek %10eko 
deskontua izango dute. Informazioa: www.dropindoorso-
pela.com eta tel. 616654847.  

Getxoko Ibilki Mendi Elkarte Inklusiboak eta Argenti-
nako X Más Inclusión elkarteak, azaroaren 17ra arte, 
mendi jarduera batzuk egingo dituzte Catamarca pro-
bintziako (Argentina) jatorrizko herriekin esperien-
tzia multikulturalak partekatzeko. Egitasmo horretan 
ikusmen urritasuna duten pertsonak parte hartzen ari 
dira. Izan ere, Euskadiko eta Argentinako mendizaleak, 
tartean Ruth de la Hera eta Christian Lauro Rodríguez 
getxotarrak, Galan sumendira (5.985 metro) eta Cerro 
Laguna Blancara (6.012 metro) igoko dira. Proiektuak, 
gainera, hainbat tailer eta bizikidetza multikultural bat 
biltzen ditu herri indigenekin.

Hitzarmena Sopelako Drop Indoor 
skatepark-arekin

Goi-mendiko espedizio inklusiboa, 
Argentinan

Zentroko egungo lantaldearen zati handi batPuerto de Orduñako lonjetan. 1980

www.dropindoorsopela.com
www.dropindoorsopela.com


Udal talde politikoen iritzia
GETXO, EMOZIOEN ETA SORMENEKO ABANGOARDIAREN ANTZOKIA

Egun batzuk daramatza irekita HAPOa 
jendaurrean jartzeko eta alegazioak 
aurkezteko epea. Urtarrilaren 15era arte 
mantenduko da soilik; gure ustez epe 
hori ez da nahikoa herritarrek aktiboki 
eta informazioarekin parte hartuko du-
tela bermatzeko. Horrenbestez, azken 
osoko bilkuran proposatu genuen epe 
hori beste hilabete batzuetan luzatzea, 
baina gobernu-taldeak ez zuen eskaera 
onartu. Horrez gain, uste dugu material 

argiagoak behar direla herritar guztiek 
ulertu dezaten zeintzuk diren proposa-
tzen diren aldaketak eta jakin dezaten 
aldaketa horiek eurengan izango dituz-
ten eraginak. Mota horretako prozesu 
konplexuak herritarrak eta adostasuna 
oinarri hartuta egin behar dira. HA-
POri buruzko herritarren kontsulta 
bota dugu faltan, getxoztarrek beren 
etorkizuna erabaki dezaten. elkarrekin-
podemos@getxo.eus

Azaroaren 3an, Algortako Mugimen-
du Feministako bi kidek Getxoko 
epaitegian deklaratu beharko dute 
Ertzaintzak salaketa jarri zielako, 
abuztuaren 14ko goizaldean, Portu 
Zaharreko jaietan, ziztada jaso zuen 
emakume bat anbulantziara eramate-
ko oztopoak jarri zituztelakoan. 

Hala ere, Algortako Mugimendu Femi-
nistak abuztuaren 17an agerraldi jende-
tsuan plazaratutako komunikatuan argi 
esan zuen eurek protokoloa jarraitu bai-
no ez zutela egin eta erasotuarekin eta 
bere familiarekin adostuta eman zituz-
tela  urrats guztiak. Izan ere, eurek izan 
ziren neska gaztea txosnara heltzean 
artatu zutenak, 112ra deitu eta, gaztea-
ren berbiktimizazioa saihestu nahian, 
Ertzaintzarekin anbulantziara zelan 
eraman adostu zutenak. Kide feminis-
ten ezusterako, ertzainek identifikatu 

zituzten eta desobedientzia delitua le-
poratu zieten.

EH Bilduk argi esan nahi du gertatu-
takoa Mugimendu Feminista krimina-
lizatzeko eta euren lana oztopatzeko 
saiakera baino ez dela eta indarkeria 
matxistan egon beharko lukeen fokoa 
desbideratu baino ez duela egiten.
Deklaratzera deitu dituzten kideei el-
kartasuna adierazi nahi diegu, eta Mu-
gimendu Feministari eskerrak eman 
jendarte askeagoa sortzeko egunero 
egiten duten lanagatik. Azaroaren 3an 
19:30ean Telletxen hasiko den manifes-
tazioan parte hartzera gonbidatu nahi 
zaituztegu, guztiok batera Mugimendu 
Feminista babestu eta euren lanari aitor-
tza egiteko.

Gora Algortako Mugimendu Feminista! 
Gora Borroka Feminista!

ALGORTAKO MUGIMENDU FEMINISTA 
KRIMINALIZATZEKO SAIAKERA

AIBOAN KAMIOI ETA PRODUKTU 
TOXIKOAK EGOTEARI EZ

HERRITARREN PARTE-HARTZE 
HANDIAGOA HAPON

ALGORTAK ZAHARTZE AKTIBOKO 
ESPAZIO BERRIA ESTREINATU DU

BER EAK

Getxok kulturarekin eta sormen kul-
turalarekin duen konpromisoa eta 
lotura, tradizionala nahiz abangoar-
diarik handienekoa, ukaezina da eta, 
gainera, gure herriak aspalditik na-
barmentzen duen erakunde- nahiz gi-
zarte-sarearen emaitza da. Hori dela 
eta, Getxoko EAJ-PNV alderdia eta 
Amaia Agirre bere talde osoarekin 
urtetan egon dira kulturaren aldeko 
apustu argia eta nabarmena egiten. 

Pandemia bat jasan dugu, eta horren 
ondoriozko osasun-betebeharrek era-
gina izan dute ere Getxoko kultura-
ren esparruan. Alabaina, Covid gai-
tzaren osteko une honetan, Getxoko 
Udalak, Kultur Etxearekin eta Musika 
Eskolarekin elkarlanean, garairik la-
tzenetan eta ondorengo hilabeteetan 
erein duen eskaintza ikusi eta goza-
tu dezakegu orain. Ezohiko laguntza 
ekonomikoak, egitarau bereziak eta 
erakundeei egokitutako hedabideak, 
sortzaileen taldeak, eta kultura gehien 
zaindu duten eta zaintzen jarraitzen 
duten pertsonak edo kolektiboak.

Getxo Sormen HUB ere agertzen da 

sormeneko abangoardiaren baitan, 
sormen kulturalari lotutako emakume 
eta gizonek edo kolektiboek lan egite-
ko, elkartzeko eta Getxon eta Getxotik 
etorkizun berezia bermatuko diguten 
sinergiak eta sareak sortzeko espazioa 
den aldetik.

Horren harira, azpimarratu behar 
dugu jai-batzordeekin egindako lana 
eta, noski, aipatzekoak dira Muxi-
kebarrik, Musika Eskolak eta Romo 
Kultur Etxeak getxoztar guztioi duela 
zenbait urtetatik eskaintzen dizkigu-
ten proposamen apartak eta egitarau 

zoragarriak.

Izan ere, Getxok merezi duenarekin 
bat datozen espazio bikain horietan 
kultur adierazpen zoragarriez goza-
tzeko aukera dugu; halaber, haien 
ezaugarriei egokitutako espazioak 
behar dituzten kalitate handiko pro-
posamenetarako beste formatu ba-
tzuk ere ditugu eskuragarri. Ildo bere-
tik, gure udalerriko sortzaileek mota 
ugaritako proposamenak eskaintzen 
dizkigute, gure mugez haraindi hel-
tzen baikara tradizioarekin edo aban-
goardiarekin, musikarekin, dantza-
rekin, antzerkiarekin, zinemarekin, 
arte plastikoekin edo askotariko arte 
eszenikoekin, literaturarekin eta aba-
rrekin. Hau da, funtsean, esan daiteke 
urrunera heldu garela kulturarekin 
oro har. Zoritxar-igarleak eta katastro-
fistak egon arren, esparru teknikoari 
nahiz artistikoari dagokienez espazio 
zoragarriak ditugu. 

Getxo, emozioen eta sormeneko aban-
goardiaren antzokia: EAJ-PNV tal-
deak Getxo udalerriarekin duen kon-
promiso amaigabea.

Orain Martikoenan dauden obren 
udal-lantaldeak eta -zerbitzuak Ai-
boaberrira (Getxo 2 institutuaren 
antzinako eraikinera, alegia) lekual-
datzeko asmoa du gobernu-taldeak. 
Lekualdaketa horrek eragingo du bi-
zitegi-zona batera eramatea garbike-
ta-makinak, erratz-makinak, produk-
tu sukoiak eta toxikoak, bai eta zarata, 
zikintasuna nahiz bizilagunentzako 
eragozpen handiak ere. Horri guz-
tiari gehitu behar zaio arrisku han-

dia eragiten duela ingurutik kamioi 
handiek zirkulatzeak, espaloiak eta 
bidegorriak zeharkatu beharko dituz-
tela kontuan hartuta. Azken finean, 
osasungarritasun-eza eta arriskua 
eramango dira orain lasaia den bizite-
gi-zona batera. Horrenbestez, eskatu 
nahi dugu aipatutako lekualdaketa 
berehala eten dadin, eta proposatzen 
dugu bizitegi-erabilera gutxiago duen 
eta hirigunetik urrunago dagoen 
zona batera eramatea. #esnatuGetxo

Urgull Zentroa errealitatea da jada. 
PSE-EE taldeko kideok nabarmendu 
nahi dugu coworking-erako espazio 
berria ireki izana beheko solairuan, 
bai eta solairu nagusian komuni-
tate-harremana bultzatzeko espazioa 
gaitu izana ere; horren bidez, gure 
gazteen ekintzailetza eta gure na-
gusien zahartze aktiboa bultzatuko 
dira, belaunaldiarteko trukea ahalbi-
detzen duen tokian. Konpromiso hori 
gobernu-taldearen (EAJ eta PSE-EE) 
2020-2023ko legegintzaldi-planean ja-
sota dago, eta erantzuna ematen die ere 
Ajane elkarteko gure nagusiek dituz-
ten beharrizanei; izan ere, Algortako 
adinekoen egoera fisiko eta emozio-

nala hobetzeko jarduera ugari sortzen 
dituzte bertan, eta horiek baliagarriak 
dira kasu askotan adinekoek nahi gabe 
daukaten bakardadea prebenitzeko.
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>> 2022ko Azaroa

Nabarmentzekoak

> Herriwatchen “Cuanto peor mejor”-ek irabazi du 
GetxoExpress film laburren VII. Jaialdia

> “Gordofobia eta indarkeria estetikoa”-ri buruzko tailerrak 
> Nerabe eta gazteengan arrisku-jokoa goiz detektatzeko eta 

prebenitzeko gida



Hilak 3, osteguna: ASANBLADA: ABENDUKO PROGRAMAKETA
Hilak 5, larunbata, eta 6, igandea: IRTEERA: ASTEBURU-PASA 
URDUÑAN
Hilak 11, ostirala: MASTER CHEF: SALPICÓN KOLONBIARRA
Hilak 17, osteguna: JOLASA: MAHAI-JOLASAK
Hilak 18, ostirala: TAILERRA: GORDOFOBIA: “AUTOERREPRESEN-
TAZIOA: ZER KOMUNIKATZEN DUGU GURE ARGAZKIEKIN?”
Hilak 19, larunbata: IRTEERA: CITY JUMP
Hilak 24, osteguna: JAIA: GAU EGUN GAZTELEKUAREN 13. URTEURRENA
Hilak 25, ostirala: MASTER CHEF: TAKO MEXIKARRAK
Hilak 26, larunbata: IRTEERA: BILBOKO ATHLETIC MUSEOA
Hilak 30, asteazkena: ESKULANA: MARGOZKETA

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Azaroa

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Azaroa

Hilak 5-6, larunbata eta igandea: IRTEERA: URDUÑA
Hilak 10, osteguna: ESKULANA: TRIPODE
Hilak 13, igandea: SUKALDARITZA: SAFFA
Hilak 15, asteartea: EKINTZA: HORMA MARGOTU
Hilak 18-25, ostirala: TAILERRA: EMOZIOAK
Hilak 19, larunbata: EKINTZA: LUDOTEKA
Hilak 23, asteazkena: TAILERRA: A25
Hilak 26, larunbata: IRTEERA: ESCAPE ROOM
Hilak 29, asteartea: TAILERRA: ELIKADURA ETA TRASTORNOAK

Nerabe eta gazteengan arrisku-
jokoa goiz detektatzeko eta 

prebenitzeko gida

* Fundación Sepi-Talentum Telefónica 2022 Programarako bekak, 
unibertsitateko tituludun gazteei edo gehienez 30 ECTS kreditu gaindi-
tzeke dituzten ikasleei edo lanbide-heziketako goi-mailako edo erdi-mai-
lako tituludunei zuzenduak. Programari atxikitako enpresa edo erakunde 
batean praktikak egitea da helburua. Izen-ematea 2022/11/30era arte: 
https://labur.eus/arALc

* BizkaIdatz Txikia IX. Haur eta Gazteen Literatura Saria, Bizkai-
ko edozein udalerritako ikastetxe batean ikasten ari direnentzat (Lehen 
Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailako eta Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 
3. eta 4. mailako ikasleak), proposatutako amaitu gabeko kontakizu-
nak osatzeko. Kontakizunak jasotzeko epea: 2023-02-10. Informazioa: 
www.bizkaia.eus/foruliburutegia

“Gordofobia eta indarkeria estetikoa”-ri 
buruzko tailerrak

Herriwatchen “Cuanto peor mejor”-ek irabazi 
du GetxoExpress film laburren VII. Jaialdia

17 urte bitarteko nerabeei zu-
zenduta dago. Izen-ematea 
ostegunera arte egongo da 
zabalik, 12:00etan, aurrez au-
rre (Gaztelekun bertan) edo 
aisibizia.hbetolaza@getxo.
eus helbide elektronikoaren 
bidez.

Larunbatean, hilak 19, 
18:30ean, Getxo Elkartegian, 
beste tailer bat eskainiko da, 
jende guztiarentzat zabalik: 
Gordofobia egunerokotasunean: 
nola identifika dezakegun eta 
nola balazta dezakegun. 

Orden) Inogentes filmarentzat 
izan zen.

Euskarazko film labur one-
na (250€) Entidades del Vacío 
(Unai González eta Oihane 
Amantegi) Ekofama izan zen, 
eta zuzendari baten film labur 
onena (250€), Cinefilísimo-
sen (Nerea Alegre, Agurtza-
ne Gaona, Maitane Recio eta 
Alba Hernández) Pausa para la 
publicidad.

Aurten ere, lehiaketa honek 
Getxo filmatzeko set bihurtu 
zuen, eta 25 talde bildu zituen 
lehiaketan. Talde horiek, Tiene 
delito gaiarekin, gure udale-
rrian 42 ordutan film labur bat 
asmatzea, grabatzea eta ekoiz-
tea proposatu zuten. Lehia-
ketaren antolatzaileek parte 
hartu duten gazteen gogoa na-
barmendu dute.
GetxoExpress martxan jarri 
ahal izateko, Udalaren eta Biz-
kaiko Foru Aldundiaren babe-

Gordofobia pertsona gizenek 
lodi izateagatik jasaten duten 
diskriminazioa da. Horrek 
baditu ondorioak bai eremu 
publikoan bai pertsonalean, 
eta eragina ere badu sexu-
afektibitate harremanetan, 
enpleguan, kirolean eta jasa-
ten duten indarkeria fisiko, 
hitzezko eta psikologikoan. 
Gizartean jartzen den presio 
estetikoa eta gorputz-exijen-
tzia maila oso handia da, ba-
tez ere emakumeengan; hain 
zuzen, emakumeei eskatzen 
baitzaie beti gazte, kanoniko-
ki eder eta oso argal egotea. 

Gonzalo Ayo Gazteria Zerbi-
tzuko zinegotzi arduradunak 
azaldu duenez, “tailer horien 
bidez gazteak sentsibilizatu eta 
kontzientziatu nahi ditugu gor-
dofobia eta indarkeria estetikoa 
bezalako jarrera kaltegarriei bu-
ruz, aurreiritzietan oinarrituta-
ko arbuioa eragiten baitute. Ez 
ditugu horrelako diskriminazioak 
normalizatu behar, giza anizta-
suna existitzen delako eta gure 
gizartearen aberastasunaren par-
te delako”.

sa dute.
Film laburrak GetxoExpres-
seko youtube kanalean ikus 
daitezke: https://labur.eus/
WWLUa 

Akzesita bi getxotarrentzat 
Zinema Ikusezinaren Jaial-
dian
Bestalde, Unai Zaballa eta Pe-
llo Serón getxotar zuzendarien 
Yauri Etxalde dokumentalak 
akzesita jaso du Film Sozia-
lak Zinema Ikusezinaren Na-
zioarteko XIV. Jaialdian, KCD, 
Kultura, Communication eta 
Garapen Medikoa GKEk an-
tolatuta, hainbat erakunderen 
laguntzarekin, tartean Uda-
larena. Azken hamarkadetan 
Getxoko nekazal munduan 
izandako aldaketak erakus-
ten ditu lanak, bi pertsona-
ren bizipenen bidez: Juanan, 
beti Yauri etxaldean bizi izan 
zena, azkena herrian aberee-
kin, eta Beñat, bertan lanean 
hasi zen gaztea.

Udaleko Gazteria Zerbitzuak, 
ikastetxeetako bullying-are-
kin, elikadura-nahasmendue-
kin, autoestimu-arazoekin 
eta horrekin lotutako osasun 
mentaleko beste arazo ba-
tzuekin kezkatuta, Gordofobia 
eta indarkeria estetikoa gaiari 
buruzko bi tailer antolatu 
ditu. Biak azaroan egingo 
dira: Algortako Gaztelekuan 
eta Getxo Elkartegian (Ogoño 
1, Areeta) egingo dira, hu-
rrenez hurren. Magdalena 
Piñeyrok emango ditu, gene-
roan, migrazioetan eta gor-
putz-aniztasunean aditua 
denak. 

Azaroaren 18an, ostiralean, 
Algortako Gauegun Gazte-
lekuan tailer hau egingo da: 
Autoaurkezpena: zer komuni-
katzen dugu gure argazkien bi-
dez?. Tailer horren helburua 
da gazteenek beren buruari 
galdetzea nola agertzen diren 
sare sozialetako irudietan eta 
hausnartzea aurkezpen hori 
osatzen duten ideien jatorria-
ri eta horien ondorioei buruz. 
17:30ean hasiko da eta 11 eta 

Herriwatchen Cuanto peor me-
jor produkzioak GetxoExpress 
film laburren Jaialdiaren zaz-
pigarren edizioko lehen saria 
(1.000€) eta publikoaren saria 
(300€) irabazi zituen. Jaialdia 
joan den igandean amaitu zen, 
urriaren 23an, Muxikebarrin 
egindako sari-banaketarekin. 
Izan ere, Paula Brezo, Mikel 
Abasolo, Samuel Goirigolzarri 
eta Aitor Ormaetxek osatzen 
duten Herriwatchek ere bi sa-
riak irabazi zituen aurtengo 
edizioan. Gainera, Katixa de 
Silvak, Miguel Garcések eta 
Lara Izaguirrek osatutako 
epaimahaiak, bigarren saria 
(800€) eman zion La Brecha-
ren (Albar Cirarda, Paula Prol, 
Paula Mañeru eta Iker Mu-
niozguren) El futuro es un atra-
co filmari; eta errealizazio ge-
txotar onenaren saria (Lauren 
Getxo zinemetarako sarrera-
bonua) Los Niñas Perdidesen 
(Iker Torre, Asier Torre, Marta 
Pérez, Julen Maza eta Eva La 

Eusko Jaurlaritzak Arrisku-
jokoa goiz detektatzeko eta pre-
benitzeko gida argitaratu du, 
joko patologikoari buruzko 
informazioa biltzen duen eta 
nerabeen eta gazteen arrisku-
jokoa goiz detektatzeko eta 
prebenitzeko jarraibideak bil-
tzen dituen gida. Gida prakti-
ko honek arduratsua ez den jokoaren arriskuak aztertzen ditu, 
diagnostiko-tresnak eskaintzen ditu eta prebentzioko eta trata-
menduko baliabideak azaltzen ditu. Adin-tarte horretako gaz-
teei eta horiekin harremanik handiena dutenei zuzenduta dago: 
hezkuntza-komunitatea (irakasleak, begiraleak, gurasoak eta 
12 urtetik gorako ikasleak), gizarte-eragileak, osasun-arloko eta 
arlo soziosanitarioko langileak eta familiak, bai eta gazteak eta 
nerabeak ere.

2021eko datuak
Jokoaren Euskal Behatokiak aurten egin duen Gazteria eta jokoa 
Euskal Autonomia Erkidegoan 2021 txostenaren arabera, gazteen % 
24,9k aitortzen dute ausazko jokoetan aritu direla eta apustuak 
egin dituztela azken urtean, eta, jokatzeko eta apustuak egite-
ko legezko adina 18 urte bada ere, gehienek (% 31,8) aitortzen 
dute jokoan adingabe zirenean hasi zirela. Jokoarekin lehenengo 
kontaktu hori beste norbaitekin hasten dute, kasurik gehienetan 
familiako norbaitekin. Gainera, gazte gehienek (% 78,6k) aitor-
tzen dute familiartekoak ikusi izan dituztela ausazko jokoetan 
haurrak zirenean, baita etxean ere.
Ohikoena da aurrez aurre jokatzea (% 69,1), baina online jokoa 
gora egiten ari da (% 10,1). % 20,8k bi joko-modalitateak konbi-
natzen ditu. Gazteek gehien aukeratzen dituzten aurrez aurreko 
jokoak dira loteria (% 27,1), kirol-apustuak (% 17,5), kasinoko jo-
koak (% 16,9) eta B motako makinak (% 12,1). Gehien aukeratzen 
dituzten online jokoak dira kirol-apustuak (% 57,9), Primitiva (% 
9,9) eta online kasinoa (% 8,9).
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