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HAPOri buruzko hitzaldiak. 
Hilaren 10ean eta 17an (ostegunak), 
19:00h., Andra Mari eta Fadura 
kiroldegietan, hurrenez hurren. 

Kontzertua. Hilak 20 (igandea), 19:30ean, 
Paco Ibañez, Muxikebarrin. Sarrera: 20€.

Udalak Getxo Belaunaldi arteko Mo-
duan kanpaina jarri du abian, adin 
desberdinetako pertsonen arteko 
gizarte-harremanen garrantzia 
azpimarratzeko eta udalerriko 
belaunaldien arteko errealitatea 
balioesteko, egunero, modu na-
turalean, adin guztietako bizila-
gunak euren artean erlazionatzen 
direlako errespetuz eta enpatiaz.

Bizikidetzaren garrantzia eta be-
launaldien arteko programak 
sustatzearen garrantzia ere na-
barmenduko du kanpainak, abe-
rastasunaren tresna gisa, eta Ge-
txon belaunaldi guztien zeregin 
aktiboari buruz hausnartzera ere 
gonbidatuz. “Belaunaldi guztiek 
Getxon duten zeregin aktiboa nabar-
mendu nahi dugu; adin desberdinetako 
pertsonak garelako gure udalerriko es-
pazio, leku eta ekimen guztiak sortu eta 
horiei bizia ematen diegunak. Azken 
finean, kanpaina honen bidez estereo-

Feminista al zara? da Udalak abian 
jarri duen kanpainaren izenbu-
rua, 2022ko Partaidetza bidezko 
Aurrekontuen zenbateko batekin, 
herritarrek lehenetsitako proiektu 
bat izan zelako. Feminismoei bu-
ruzko kaleko dibulgazio-ekimen 
bat da eta horretarako bi totem 
jarri dira (bata gaztelaniaz eta 
bestea euskaraz) Algortako Gel-
tokia plazan, eta Areeta eta Romo 
artean (egun Ibaiondo kalean), 
feminismoaren egoeraren berri 
emateko, berdintasunean aurrera 
egiteko errealitatea eraldatzeko 
beharraz eta indarkeria matxista-
ren aurka borrokatzen jarraitzea-
ren garrantziaz informatzeko, 
emakumeen arteko aliantzen ga-
rrantzia azpimarratzeko eta, aldi 
berean, hausnarketa-prozesu bat 
bultzatzeko,  bizitza erdigunean 

“Getxo Belaunaldi arteko Moduan” kanpainak adin desberdineko 
pertsonen arteko harremanen onurez kontzientziatzen du

Feminismoari buruzko dibulgazio-kanpaina
jartzeko herritarrak antolatzea-
ren eta inplikatzearen garrantziaz 
kontzientziatze aldera.

Kanpaina, totema osatzen duten 

Ekimena 2022ko aurrekontu parte-hartzaileen barruan kokatzen da

tipoak zalantzan jarri, adinaren arabe-
rako sailkapenak baztertu eta Getxoko 
herritarrak esperientziak partekatzera 
gonbidatu nahi ditugu, adina gora-
behera gure gizarte-ingurunean abe-
rasgarriak izan daitezkeelako”, nabar-

mendu du Amaia Agirre alkateak. 

Jarduerak 
Kanpainaren lehen ekintza herri-
tarrak sentsibilizatzera bideratu-
ta egongo da, Getxon, belaunaldi 

guztiak gara protagonista lelopean. 
“Eslogan hori Metro euskarrien, au-
tobus markesinen, kartelen eta udal 
komunikabideen bidez zabalduko da”, 
Arantza Rica Zahartze Aktiboko 
zinegotziak azaldu duenez.

Euskarriak hurrengoak izango 
dira: 
• Publizitate-mupiak Getxoko me-
tro geltoki guztietan.
• Markesinak Getxoko hainbat le-
kutan.
• Argitalpen berezia aterako da 
GetxoBerri-n. Horrek jarraipena 
izango du hurrengo hilabeteetan, 
txandaka, belaunaldien arteko ha-
rremanei buruzko kontakizunekin.
• Kartelak Udal eraikinetan.
• Orrialde berezia Udalaren web-
gunean: (https://www.getxo.eus/
eu/intergeneracional)
• Herritarren galderak, iradokizu-
nak, ekarpenak eta eskaerak jaso-
tzeko emaila: guztiok@getxo.eus.

lau informazio-paneletan oina-
rritzen da, feminismoaren borro-
kari buruzko memoria-ariketa 
egiten laguntzen duten testu eta 
argazkiek osatuta. Aldi berean, 

emakumeen batasuna eta aniz-
tasuna erakusten dute, munduko 
hainbat une eta lekutan. “Mun-
duko kultura guztietan eta leku guz-
tietan, historian zehar eta baita gaur 
egun ere, emakumeek egunero jasa-
ten dituzten eta gure praktikei aurre 
egiten dieten diskriminazioa eta in-
darkeriak zalantzan jarri behar ditu-
gu, horiek desagerrarazi ahal izateko. 
Eraldaketa-bide luzea dugu oraindik 
hezkuntzan, erakundeetan eta ko-
munikabideetan, tratu ona eta eran-
tzunkidetasuna etxe guztietan izatea 
lortzeko. Gaur inoiz baino gehiago, 
bizitza erdigunean jarri behar dugu. 
Emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna defendatzen baduzu, in-
plikatu zaitez Getxoko mugimendu 
feministetan”, nabarmendu du 
Carmen Díaz Gizarte Kohesioko 
zinegotziak.

* Barruko gehigarria

https://www.getxo.eus/eu/intergeneracional
https://www.getxo.eus/eu/intergeneracional
mailto:guztiok%40getxo.eus?subject=


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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Areetako emakume batek bere 
burua eskaintzen du etxeko la-
netarako laguntzaile pertsonal 
gisa (mandatuak, otorduak pres-
tatzea, liburuak irakurtzea…). 

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

AZAROAK 10 OSTEGUNA

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

Zinemabarri. Muxikebarrin, 19:00etan, 
“Matar a Jesús”, Laura Moraren filma. 
16 urtetik gora. Sarrera: 3,50€.

AZAROAK 11 OSTIRALA

Bakarka musika zikloa. 19:30ean, 
Romo Kultur Etxean, Swingtronics tal-
dearen saioa. Sarrera: 5€.

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

Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Papicha, 
sueños de libertad”, Mounia Meddou-
rren filma. Jatorrizko bertsioa azpititu-
luekin. 12 urtetik gora. Sarrera: 3,50€.

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

Hezetasunako jaiak. Ikusi 4. orrialdea

AZAROAK 12 LARUNBATA

Dantza plazan. San Nikolas ikasto-
lan, 19:00etan, herri-erromeria eta 
parte-hartze irekia Agurra, Berantzagi, 
Itxartu, Itxas Argia eta Zasi Eskola tal-
deekin.

Kontzertu solidarioa. 19:00etan, 
Areetako Andres Isasi Musika Eskolan, 
Biotz Alai Abesbatza, Urepel Txalapar-
ta eta Fidiasen Danza Urbana taldeen 
emanaldia. Fidias Fundazioaren alde. 
Antolatzailea: Rotary Club Getxo. Sa-
rrera: 10€ (txarteldegian).

Ingurumen aretoa. 10:30-11:30 eta 
12:00-13:00. “Isu-itsua naturan” (8 
urtetik gora. Gutxienez 2 pertsonako 
taldeak). Beharrezkoa da aldez aurre-
tik izena ematea: www.ingurumenare-
toagetxo.eus

Hezetasunako jaiak. Ikusi 4. orrialdea.

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”. Gazte-
laniaz. Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Txiki tailerra: Energia 
berriztagarrien memmory jokoa (6 
urtetik aurrera). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

Hezetasunako jaiak. Ikusi 4. orrialdea.

AZAROAK 16 ASTEAZKENA

Bideo-foruma. 18:30ean, Romo Kultur 
Etxean, Asun Cassasolarekin, Iruñean 

2008ko uztailean hil zuten Nagore 
Laffageren ama. Antolatzailea: Gizatiar, 
Romo-Areetako Emakumeen Elkarte 
Sozio-kulturala, A-25 dela eta. Doan.

IdaZaleen Txokoa. Euskaraz idaz-
teko eta sormena lantzeko saioa. 
19:15ean. Villamonte Kultur Etxean. 
Izenematea: 619935541 - egizuge-
txo@gmail.com 

AZAROAK 17 OSTEGUNA

HAPOri buruzko hitzaldia. 19:00h., 
Fadura Kiroldegian, Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorra-HAPOri buruzko 
hitzaldi publikoa. Sarrera librea. www.
hapo-getxo.eus

Erakusketa. “Liburuaren arbola: 
Liburuaren historia eta barruko histo-
ria”, Gorka Arreseren eskutik, Punta 
Begoña Galerietan. Antolatzailea: Eus-
kararen Etxea. 11:30-14:00/18:00-
20:00 (igandetan, goizez soilik). Doan. 
Abenduaren 9ra arte.

Ipuinaren ordua. 18:00etan, Villa-
monteko haur liburutegian, “Pompo-
rerá”, Roberto Mezquitarekin. 4 urtetik 
gora. Gaztelaniaz.

Zinemabarri. Muxikebarrin, 19:00ean, 
“Cinco lobitos”, Alauda Ruiz de Azuaren 
filma. 12 urtetik gora. Sarrera: 3,50€.

AZAROAK 18 OSTIRALA

Kontzertua. 19:30ean, Muxikebarrin, 
“Zurekin kontzertua”, Itxartu abesba-
tza eta Orquesta Sinfoníaren eskutik. 
Sarrera: 5€.

Kontzertua. Arrigunagako Bari-
kuak. “El reno Renardo”, 21:00etan, 
Muxikebarrin. Sarrera: 15€.

Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “En un 
muelle de Normandía”, Emmanuel 
Carrèreren filma. 12 urtetik gora. Gaz-
telaniaz. Sarrera: 3,50€.

Antzerkia. 18:30ean, Romo Kultur 
Etxean, “Arquetipos de mujer”, Juana 
Lor Konpainiaren eskutik. Antolatzai-
lea: Gizatiar, Romo-Areetako Emaku-
meen Elkarte Sozio-kulturala, A-25 
dela eta. Doan.

AZAROAK 19 LARUNBATA

Antzerkia. “Las brujas de Sa-
lem”, Itxartu Antzerki Taldearekin, 
19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: 5€.

Omenaldi kontzertua. 19:30ean, 
Areetako Andres Isasi Musika Esko-
lan, “Ana Bejerano. In memoriam”. 
Artistak: Ana Bejerano Sextet, Carlos 
Zubiaga, Ainara Ortega, Olatz García-
Ergüin, Carla Sevilla, Bixen Lonigan… 
Sarrera: 5€.

AZAROAK 20 IGANDEA

Kontzertua. Paco Ibañez, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Sarrera: 20€.

Antzerkia. “Segaremos ortigas con 
los tacones”, Teatro del contrahecho-
ren eskutik, 20:00etan, Muxikebarrin. 
16 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 10€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 12:00etan, 
“Hopper, oilaskoerbia”. Euskaraz. Adin 
guztientzat. 2,50€.

Haur zinea. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Los 
buscamundos”. Gaztelaniaz. Adin 
guztiak. 2,50€.

Getxoko PERCO-Merkataritza Plan 
Estrategikoa egiten hasi dira

Udalak Merkataritza Plan Es-
trategikoa (PERCO) idazteko 
prozesuari ekin dio, udale-
rriko merkataritza-egiturari 
eragiten dioten alderdiak eba-
luatzeko eta, horrela, horiek 
sustatzeko eta bultzatzeko 
etorkizuneko lan-ildoak ezar-
tzeko. Ekonomia Sustapen 
Arlotik azaldu dutenez, “azken 
urteotako testuinguru ekonomi-
koak, zeinak gastu komertziala-
ren atzerakada eta merkataritza 
elektronikoaren gorakada ekarri 
dituen, merkataritza-parkea uz-

Getxo Kirolak-ek ISO 50001 
nazioarteko ziurtagiria jaso 
du, udal kiroldegietan egi-
ten duen energia-kudeake-
taren eraginkortasunagatik. 
Ziurtagiri hori emateko, Fa-
dura, Gobela eta Andra Mari 
kiroldegietako instalazioak 
bisitatu zituen auditore-tal-
deak balioetsi zuen 2014tik 
energia aurrezten etengabe 
aurrera egin izana, biomasa-
galdara bat instalatu izana 
eta zentro bakoitzean eten-
gabeko ikuskapen eta hobe-
kuntzak egin izana.
Getxo Kirolak kirolaren udal 
erakundearen kudeaketan 

Azaroaren 14tik 25era zabalik egongo da 
Kukupraka ludotekak Gabonetan eskainiko 
dituen jardueretarako (ikasturterako ere). Bi 
txanda izango dira, bata abenduaren 26tik 
30era, eta bigarrena urtarrilaren 2tik 5era, 
Romo ikastetxean, 2011tik 2017ra (biak barne) 
jaiotakoentzat. Onartutakoen behin behine-
ko zerrendak: azaroaren 28tik abenduaren 
2ra. Informazioa: https://labur.eus/9Ny81

kurtzea eragin du; eta Udalak 
bide-orri bat ezarri nahi du, sek-
torea bultzatzea lortzeko”.
Planak merkataritza-parkea-
ren egungo egoera (eskain-
tza) eta haren funtzionamen-
duan eragina izan dezaketen 
udal-jarduera guztiak (zabor-
ordenantza, zamalanetarako 
guneak, espazio publikoaren 
erabilera...) aztertuko ditu. 
Halaber, ingurune hurbile-
naren eskaria aztertuko du 
eta, azkenik, kontsumo-joe-
rak eta erosketa-erabakiak 

txertatutako eraginkortasun 
energetikoaren ereduak auke-
ra ematen du urtero %33 au-
rrezteko energian. Aurrezpen 
hori energia berriztagarriak 
erabiltzeko azpiegituretan 
inbertitzen da, eta berotegi-
efektuko gasen emisioa mu-
rriztea ahalbidetzen du.
Hobekuntza hori lortzeko, 

50 bat mendeko pertsonen senide zaintzai-
le omendu zituzten astelehenean, azaroak 7, 
Romo Kultur Etxean Udalak antolatutako eki-
taldian, azaroaren 5ean ospatutako Pertsona 
Zaintzaileen Nazioarteko Eguna izan zela eta. 
Bertan pertsona horien esfortzua eta lana go-
raipatu ondoren, pertsona zaintzaileen estatu-
tuari buruz mintzatu zen eta nabarmendu zen 

zaintzak ezinbestekoak direla pertsona guztien 
osasunari, ongizateari eta, azken batean, bizi-
tzari eusteko, batez ere mendeko pertsonena. 
Horregatik Gizarte Zerbitzuek zaintzen duten 
auzokideengandik hurbil egon nahi dute, eta 
beren zereginak ahalik eta ondoen egiteko 
tresnak emango dizkien udal-programa hobea 
garatu ere.

Omenaldia mendeko pertsonen senide zaintzaileentzat

zehaztuko ditu. Datu horiek 
guztiak lortu ondoren, sek-
torean inplikazio handiena 
duten gizarte-eragileekin lan 
parte-hartzailea egingo da, 
egoera hobetzeko lan-ildo 
estrategikoak zeintzuk izan 
litezkeen zehazteko. 

Informazio zehatza jasotzeko, 
hurrengo egunetan telefono 
bidezko eta kaleko oinezko 
inkestak egingo dira, merka-
taritza-sarearen erosketa- eta 
pertzepzio-ohiturei buruz.

biomasa-galdara bat instala-
tzeaz gain, Fadurako igerile-
ku olinpikoaren estalkia bir-
gaitu da, argiztapena oro har 
hobetzeko lan egin da eta gas-
galdara berriak, hezetasuna 
kentzeko bero-ponpa bat eta 
kondentsadore-bateria bat 
instalatu dira.
Etengabeko hobekuntza-ere-
du horrekin jarraituz, Getxo 
Kirolak lanean ari da hurren-
go urteetarako energia pri-
marioan urtean %40 inguru 
aurrezteko eta erabilitako 
energiaren %32 autokudeake-
tako energia berriztagarrieta-
tik etor dadin.

Udal kiroldegietako energia-kudeaketaren 
eraginkortasuna aintzatetsi dute

Kudeaketa-ereduari esker, urtero energiaren %33 aurreztu da

30 bat herri “Gertu”-n Ludoteka Gabonetan
Gertu-k, atxikitako tokiko saltokietako behe-
rapenei, eskaintzei eta sustapenei buruzko 
informazioa ematen duen APPa, duela ur-
tebete baino gehiago Getxo Enpresak eta 
Bilbao Dendak abian jarritakoa, Bizkaiko 30 
herri baino gehiagoko 400 establezimendu 
biltzen ditu dagoeneko. Eusko Jaurlaritzak 
diruz lagunduta, 1.000 erabiltzaile eta 3.000 
deskarga baino gehiago ditu.

Puntuala eta arduratsua. Tel.: 
667 678 241.

-  Oparitzen dira kefir aleak, 
etxean kefirra egin nahi due-
narentzat (kefir aleak eta esne 
freskoa besterik ez da behar). 
Tel.: 635 114 244 (Maria).

-  Emakumea  lan bila dabil etxeko 
lanak egiteko edo edadetuak edo 
haurrak zaintzeko, asteburuetan 
barne.  Eskarmentuduna eta aurre-
tiko daturekin. Tel.: 650 740 110.

www.hapo-getxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:egizugetxo%40gmail.com?subject=
mailto:egizugetxo%40gmail.com?subject=
https://labur.eus/9Ny81


Biotz Alairen 
kontzertu 

solidarioa Fidias 
Fundazioaren alde

“Solución Uno” 
instalazioa 
Algortako 
Azokan

Bakarka musika zikloak Swingtronics taldea aurkeztuko du ostiralean, hilak 
11, 19:30ean. 2018. urtearen amaieran sortu zen, aurretik hainbat proiektu 
musikaletan lan egin duten hainbat musikarik bat eginda, eta swing-ari oi-
narri elektroniko berriagoak gehitzen dizkio, musika herrikoiaren zenbait 
gai oso ezagun berrikusteko asmoz, baita jazz standard-ak ere, behin betiko 
moderno, erritmiko eta dibertigarri itxura emateko. Taldea honako hauek 
osatzen dute: Joseba Aparicio (tronpeta, gitarra), Iñigo Fernández Elorria-
ga (saxoa, klarinetea), Ibon Jordán (bateria), Eider Saratsaga (ahotsa) eta 
Germán Ulacia (pianoa). Sarrera: 5€.

Swingtronics taldea, Romo Kultur Etxean

Algortako Biotz Alai Abesbatza 
protagonista berezia izango da 
larunbatean, hilak 12, 19:00etan, 
Areetako Andres Isasi Musika Es-
kolan, Fidias Fundazioaren alde 
Getxoko Rotary Clubak antolatu-
tako kontzertu solidarioan.

Kontzertu honetan, aipatu fun-
dazioaren dantza eta txalaparta 
taldeak ere arituko dira, 2010etik 
aurrera, gure inguruko haur eta 
gazte ahulenak kulturalki inte-
gratu, lagundu eta garatzeko eta 
beren gaitasunak arteen bidez ga-
ratzeko behar sozialari laguntzen 
baitio, hezkuntzaren eta gizartea-
ren eremuko estrategia pedagogi-
ko, ludiko, motibatzaile eta dizi-
plina anitzekoaren zati gisa.
Bestalde, Getxoko Rotary Club 
2014an sortu zen, eta Rotary Inter-
nationalaren kide da. Mundu oso-
ko 1.400.000 pertsona biltzen ditu, 
gizarteari zerbitzua emateko ideal 
bat partekatzen dutenak.

Kontzertura joateko sarrerek 10 
euro balio dute eta egun berean 
eros daitezke Andres Isasi Musika 
Eskola bertako txarteldegian.

Algortako Merkatuko erakusketa-
gunean Alex Martín Casey artista 
lokalaren erakusketa izango da 
ikusgai. Oraingo honetan, Solución 
Uno izenburupean bere margola-
nen erakusketa bat eskainiko du.

Proiektu hau azaroaren 29ra arte 
bisitatu ahal izango da, eta Kultur 
Etxeak sustatutako ikusizko arteen 
erakusketen bigarren deialdiaren 
barruan hautatu da, hurbileko sor-
tzaileen lana sustatzeko eta haien 
azken proiektuak ezagutarazteko.

Artistaren sormen prozesuak eta 
metodologia ezagutu nahi duten 
pertsonek, abenduaren 18an Ge-
txoarte 2022 ospakizuna dela eta, 
Martin Caseyren estudioan egin-
go den topaketan parte hartu ahal 
izango dute. Saio hori 12:30etik 
14:00etara egingo da.

Erakusketaren ordutegia, bestalde, 
honako hau izango da: 08:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 22:00eta-
ra, astelehenetik ostiralera, eta goi-
zez bakarrik, larunbatetan.

Euskaraldia 
zabalduko da 18an 

Algortan

“Bihotza Gazte” 
bertso festa

Logela Multimediak eta Circle 
of Trustek “Su(i)rrealismo” 

aurkeztuko dute 

“Incendios” antzezlana Utopianen 
eskutik

Euskaraldiaren irekiera ekitaldia 
izango da azaroaren 18an, ariketa-
ren lehen egunean, Algortako San 
Nikolas plazan, udalerrian hori 
sustatzen duen batzordeak (Egizu, 
Bizarra Lepoan eta Udalak osatuta-
koa) antolatuta. Hasiera ospatzeko 
Euskaraldiaren Ahalduntze Eskola 
irekia izango da 18:00etatik aurre-
ra, zalantzak argitzeko edo beldu-
rrak uxatzeko, besteak beste (ize-
nematea: 688 65 30 42). 19:00etan, 
euskararen aldeko urratsak ematen 
ari diren zenbait elkarte beraien 
prozesuaz mintzatuko dira, ondo-
ren herritarrak gonbidatuko dituz-
te euren konpromiso eta erronkak 
idaztera, eta bukatzeko, Ziztada & 
Rlantz taldearen kontzertua.  
Abenduaren 2ra arte luzatuko da 
Hitzez ekiteko garaia lelopean, eta 
bulego/dendak izango dira Al-
gortako Tangora etxean, asteaz-
kenetan 09:00etatik 14:00etara, eta 
ostegunetan 17:00etatik 19.00etara, 
eta Areetako Getxo Elkartegian, 
astearteetan 16:30etik 18:30era. In-
formazioa: https://getxoztarrak.
eus/ edo https://euskaraldia.eus/

Muxikebarriko Arrigunaga are-
toan, Logela Multimedia eta Circ-
le of Trust taldeen Su(i)rrealismo 
dantza ikuskizuna taularatuko da 
igandean, hilak 13, 19:00etan.
Bigarren Mundu Gerra hasi zen 
bitartean, Parisko kafetegiak hain-
bat diziplinatako artisten topaleku 
ziren, eta korronte berri bat sortu 

zuten, Surrealismoa. Pentsamendu 
horren ardatzetako bat inkontzien-
tea irudimenaren iturria dela froga-
tzea zen. Obra honen bidez, Logela 
eta Circle of Trust-ek kultur mugi-
mendu hori berrinterpretatzen dute 
XXI. mendeko hizkuntzaren bidez, 
hip hopa eta bideogintza uztartuz. 
Sarrerak 12 euro balio du.

Utopian taldeak Incendios antzezla-
na taularatuko du ostiral honetan, 
hilak 11, 19:30ean, Muxikebarriko 
Areeta aretoan. Wajdi Mouawaden 
maisulanean oinarrituta, bost urte-
ko isiltasun absolutuaren ondoren 
hiltzen den emakume baten istorioa 
kontatzen digu Incendios antzezla-
nak, bere seme bikiei aita eta bes-
te anaia aurkitzeko zeregina duen 
gutun-azal bat utziz. Horrela has-
ten da iragan tragiko bat aurkitzera 
eramango dituen bidea. Oraina eta 
iragana lotzen dituen bidaia da, eta 
modu poetikoan, miseria eta ge-
rraren izugarrikeria ezagutaraziko 
dizkigu, oroimenari, jatorriari eta 
galdutako duintasunaren berres-
kurapenari buruzko kontakizun 
batean. Emanaldirako sarreren pre-
zioa 5 eurokoa da.

Ostiralean, azaroak 11, 19:00eta-
tik aurrera Bihotza Gazte lehengo 
eta oraingo bertsokerak gurutza-
tuko diren bertso festa izango da 
Azebarri kultur elkartean, ALBEk 
antolatuta. Bertsolariak Anjel La-
rrañaga, Juan Jose Eizmendi Loidi-
saletxe II.a, Paule Loizaga eta Peru 
Abarrategi izango dira. Olarte tri-
kitilariak musika ipiniko du, La-
rrañagaren pandero eta ahotsak 
lagunduta. Mokadutxoa ere egon-
go da, bertoko jeneroaz. 

https://getxoztarrak.eus/
https://getxoztarrak.eus/
https://euskaraldia.eus/


KIROLAK

“Ramiro Pinilla” eleberri laburren VI. lehiaketaren deialdia zabalik da
Kultura Etxeak Ramiro Pinilla ele-
berri laburren lehiaketaren seiga-
rren edizioa jarri du abian, idazle 
ezagun horren memoria gorde-
tzea eta literatura-sorkuntza bul-
tzatzea helburu duen ekimena. 
Lehiaketa Espainian egoitza du-
ten pertsonei zuzenduta dago, 
nazionalitatea edozein dela ere, 
eta gaztelaniazko zein euskaraz-
ko testuak aurkeztu ahal izango 
dituzte, 80 eta 120 orrialde bitar-
teko luzerarekin. Parte hartze-
ko epea 2023ko otsailaren 20an 
amaituko da, eta epaimahaiak 
datorren urteko abuztuaren bi-
garren hamabostaldian emango 
duen erabakiaren ondoren, sariak 
irailaren lehen hamabostaldian 
banatuko dira.

Lehiaketak bi sari izango ditu, ba-
koitza 6.000 eurokoa, euskaraz eta 
gaztelaniaz idatzitakoentzat, hu-
rrenez hurren. Gainera, lana argi-
taratzeko laguntza bat eskainiko 

Ostiral honetan, hilak 11, txupinazoa jaurtiz, 
17:00etan, Algortako Iturgitxi parkean, hasiera eman-
go zaie Hezetasuna auzoko jaiei, eta igandera arte 
iraungo dute. Ordu erdi geroago, buruhandiak izango 
dira Agurra taldearen eskutik; 18:00etan, diskofesta 
karpan; 19:00etan, haurrentzako jolasak, karpan ber-
tan, eta esku-pilota partidak ikastolako frontoian; eta 
21:30ean, kontzertua izango da Trim taldearekin eta 
erromeria Urrats taldearekin. Ostiral honetan gaueko 
autobus zerbitzua egongo da (www.getxo.eus).

Larunbatean, hilak 12, jarduerak dianarekin eta kale-
jirarekin hasiko dira, 10:00etan (igandean bezala, hila-
ren 13an); 11:00etan, igel, tiragoma eta marrazki lehia-
ketak aurreikusi dira, baita haurrentzako tailerrak 
ere ikastolan, eta puzgarriak karpan. Txopolis fanfarreak animatuko du 
auzoa 12:00etatik aurrera. Arratsaldean, herri bazkariaren ondoren, ho-
nako hauek izango dira: kontzertu akustikoa, Kerman eta Ainhoaren es-
kutik, karpan, 16:00etan; XXX. Aurresku Lehiaketa, ikastolan, 17:00etan; 
Zumba Rosi, karpan, 18:30ean; dantza plaza, ikastolan, 19:00etan; txorizo 

R.C. Jolasetako tenis pistek 16 urtez azpiko 
Mutua Madrid Open hartuko dute asteburu 
honetan. Estatuko zirkuituko zortzigarren 
lehiaketa da, ekainean hasi baitzen La Nucian 
(Alacant); eta fase erregularra Madrilgo La 
Caja Mágican amaituko da 2023ko martxoan. 
Azken fasea, maiatzaren 3tik 7ra.
Estatuko erraketa onenak (Eugenia Menéndez, 
Irene Serrano, Ángel Fonseca, Iván Menén-
dez...) izango dira txapelketan. 
Final-zortzirenak ostiral goi-
zean jokatuko dira (laurdenak, 
arratsaldean), finalerdiak la-
runbatean eta finala igandean. 
Sarrera doan izango da.

da, edizio gisa, 1.000 eurokoa.

Ekimen horrekin, Pinillesca ko-
lektiboak eta Udalak elkarlanean 
jarraitzen dute, eta beste proiektu 
batzuetan ere islatu da, esaterako, 
egilearen heriotza dela-eta egiten 

16 urtez azpiko Mutua 
Madrid Open asteburuan 

iritsiko da Jolasetara

Asteburu honetan ospatuko dira Hezetasuna auzoko jaiak

Getxoko ikastetxeetako ikasleentzat ere abian jarri da “Txiki Baskardo” lehiaketa

jana ordu erdi geroago, karpan; txokolatada ikastolan, 
20:00etan; eta 15 minutu geroago, XXXI. Fandango 
Lehiaketa eta Arin arin Lehiaketa, ikastolan. Eguna 
Mr. JLBand eta Travellin Brothers taldeen kontzertua-
rekin amaituko da, 22:00etan, karpan.

Ekitaldiak igandean, hilak 13, hasiko dira berriro, 
10:00etan: LII. Villamonte Krosa-I. Mikel García San 
Miguel (Getxo Atletismo) Memoriala egingo da eta 
XLIV. Lapikoko Lehiaketan izena emateko epea ireki-
ko da karpan; karpan bertan, 10:30etik aurrera, azoka 
ere egongo da. 12:00etan, triki-kantu poteoa egingo 
da Itxartu taldearekin auzoan barrena eta Agurra 
dantzarien kalejira abiatuko da Kasunetik, 12:30ean 
ikastolan amaitzeko, euskal dantzen alarde batekin. 

12:00etatik 14:00etara, Lapikoko lehiaketako kazolak karpan aurkez-
tuko dira (sari banaketa 17:30ean egingo da); 19:00etan, txokolatadaren 
txanda izango da, eta 20:00etan, San Martinen kontzertua egingo du 
Zozoak Abesbatzak, elizan. Jaiak agurtzeko, ohiko ekintza izango da: 
txerritxua erre egingo da karpan.

Getxoko Gimnastika Taldeko Naia Bustinza getxo-
tarrak irabazi zuen joan den asteburuan Gasteizen 
Euskadiko Gazte Mailako Txapelketa. Garaipen 
horri esker, abenduan Zaragozan jokatuko den 
Espainiako Txapelketarako txartela lortu du. Joa-
na Ruiz de Aguirre (gaztea) eta Sare Acero (kade-
tea) taldekideek bosgarren postua eta txartela ere 
lortu zuten. Bustinza Bizkaiko txapeldun izan zen 
duela hilabete bat eta domina lortu du parte hartu 
duen estatuko lau txapelketetan.

Arenas Clubek CD Lugo (2. Mailako taldea, bi mai-
la beltz-gorrien gainetik) hartuko du larunbat ho-
netan, hilak 12, 18:00etan, Errege Kopako lehen 
kanporaketan. Iragan denboraldian lortutako sail-
kapen onari esker jokatuko du kanporaketa hau 
Arenasek, partida bakarrera. Irabazten badu, Ja-
vier Olaizolaren taldeari 1. Mailako talde bat egoki-
tu dakioke. Historikoa, bere beira-arasetan Errege 
Kopa bat duela, lehiaketa honetara itzuli da, non 
Gobelak 1984tik ez duen partidarik hartzen.

Urrea Naia Bustinzarentzat
38 urteren ondoren, Errege Kopa 

hemen da

diren omenaldietan. Lehiaketaren 
bidez, idazle getxotarraren figura 
aldarrikatzen da, eta haren lanak 
hainbat lorpen ditu, hala nola Na-
dal Saria, gaztelaniazko Euskadi 
Literatura Saria eta Narratiba Sari 
Nazionala.

“Txiki Baskardo” lehiaketa
Eleberri laburren lehiaketarekin 
batera, Txiki Baskardo kontakizun 
lehiaketaren VI. edizioa ere hasi-
ko da, DBHko 1. mailako ikasle 
getxotarren artean literatura-sor-
kuntza sustatzeko helburuarekin. 
Ohi bezala, parte hartzeko bi mo-
dalitate egongo dira: ikastetxea-
ren beraren bitartez edo modu 
librean. Bi kasuetan, finalean par-
te hartuko duten hautagaiak hau-
tatuko dira. Finalean, hizkuntza 
bakoitzeko sari bana emango da, 
eta tableta elektroniko bat izango 
dute. Gainera, finalistek diploma 
eta 50€-ko txekea jasoko dute Ge-
txoko edozein liburu-dendatan li-
buruak erosteko.

Parte hartzeko epea 2023ko otsai-
laren 20an amaituko da.
Oinarri osoak: Kultur etxeetan 
eta udal webgunean: www.getxo.
eus/ramiropinilla edo www.ge-
txo.eus/txikibaskardo.

www.getxo.eus
www.getxo.eus/ramiropinilla
www.getxo.eus/ramiropinilla
www.getxo.eus/txikibaskardo
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Getxon, 
belaunaldi guztiak
gara protagonistak

Belaunaldi desberdinetako herritarren 
arteko giza harremanak eguneroko 
errealitate ugaritan gertatzen dira gure 
udalerrian. 

Adin desberdinetako pertsonen arteko 
interakzioak eta harremanak hainbat 
balio sustatzen dituzte, hala nola 
parte-hartzea eta elkartasuna. Gizarte 
osoa, edozein adinekoa izanik ere, batu 
eta ahalduntzeko oso baliotsua da.

Balio horiek, gizarte-harremanen 
bitartez, gizarte osoan agertzen dira: 
tolerantzia, erantzukizuna, 
jasangarritasuna, berrikuntza...

Elkarren artean gurutzatzen dira 
belaunaldi guztiak, bizikidetzako lotura 
izan daitezkeen askotariko ezagutza, 
gaitasun eta trebetasunetan 
oinarritutako loturen bidez. Aniztasun 
horren aitortzak gizarte-kohesioa 
bultzatzen du.

Getxon 
elkar behar dugu.



Belaunaldi arteko istorioak hurbilduko ditugu, 
protagonistek kontatutakoak. Udal-komunikabide eta 
plataformetan tarteka argitaratuko diren istorio hurbilak 
izango dira. Euskarri digitalean, paperean, etab.

Kiroletik hasi eta tokiko merkataritzaraino, tartean, 
kultura, hezkuntza, edo pertsonen bidezko eta ingurune 
lagunkoietan egindako ikasketa jorratuz.

Belaunaldien arteko moduan ezagutu Getxo, udalerriko 
esparru eta errealitate ugaritan. 

guztiok @ getxo.eus

Sentsibilizazio-kanpaina honen 
bitartez, honako ekintza hauek 
egitera bultzatu nahi zaitugu:

Gure udalerriko belaunaldiarteko 
errealitateari buruz hausnartzea.
Aniztasunean eta besteon 
gaitasunen aitortzan 
oinarritutako pertsonen arteko
harremanak.

Estereotipoak nahiz aurreiritziak 
zalantzan jartzea, eta 
aberasgarriak diren nahiz 
gizarte-kohesioa sustatu 
dezaketen esperientziak 
partekatzea.

Giza harreman horien garrantzia 
sustatzea eta Getxon belaunaldi 
guztiek duten zeregin aktiboari 
buruz hausnartzera bultzatzea.

Gizarte moderno batean pertsona 
guztien integrazioari buruz 
kontzientzia hartzea.

Istorioak 
kontatuko 

ditugu:


