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TDAH-AGHA nahasmendua goiz detektatzen 
laguntzeko eta irakasle-taldeari laguntzeko 
(4. or.)

> Getxoko kirol klubek 13 campus eskainiko 
dituzte Gabonetan (5. or.)

Antzerkia. Larunbata, hilak 10, 
20:00etan, Muxikebarrin, “Familia 
Sarekada” (euskaraz), Vaivén 
Produccionesekin. 10€.

Antzerkia. Igandea, hilak 11, 19:30ean, 
Muxikebarrin, “El rey Lear”, Atalayaren eskutik. 
10€.

* Barruko 
gehigarria

Ereagako igogailuaren erabilera doakoa da 
ostegun honetatik aurrera, abenduaren 1a

Gabonetako argiak piztuko dira kaleetan

Diru-laguntzak 
Pertsonalde eta 
Bizkerrerentzat

Ostegun honetatik aurrera, aben-
duaren 1etik aurrera, Ereagako 
igogailua erabiltzeagatiko tarifa 
kenduko da, eta doakoa izango da 
erabiltzaile guztientzat. Horrela, 
Getxoko irisgarritasunerako udal-
ekipamendu guztiak doan izango 
dira herritarrentzat.
Hala ere, Ereagako igogailuan 
txartela baliatu beharko da insta-
lazioa erabili ahal izateko, erabi-

Merkataritza-kale nagusiek, plazek, parkeek, fatxa-
dek eta udalerrirako sarbideek Gabonetako argizta-
pena erakutsiko dute ostegun honetatik, abenduaren 
1etik, urtarrilaren 7ra arte. Ekitaldia Malakate pla-
zan (Andra Mari) izango da, arratsaldeko 18:30ean. 
Bertan, ordezkaritza politikoa, komertziala eta osta-
laria izango da, baita Itxas Argia elkartea ere. Due-
la 5 urtetik, Udalak bere gain hartzen ditu gastuak 
(284.913 €, BEZa barne). Energia aurrezteko ezarrita-
ko jarraibideak kontuan hartuz, egunean 1:30 ordu 
murriztuko da argiztapenaren denbora, hau da, 
pizte-ordutegi osoaren %25. Ordutegia, beraz, hona-
ko hau izango da: igandetik asteazkenera 07:00eta-
tik 08:30era eta 18:00etatik 23:00etara, ostegunetik 
larunbatera ordu bat gehiago gauean eta 24, 31 eta 
urtarrilaren 5ean  goizaldeko 02:00etara.

Udalaren ohiko osoko bilkuraren 
azken saioan, Bizkerre Futbol Tal-
deari eta Pertsonalde Elkarteari di-
ru-laguntza bana emateko kreditu 
gehigarriko bi proposamen onar-
tu ziren aho batez. Azken elkarte 
horrek 117.000 euro jasoko ditu, 
gizarte-bazterkeria jasateko arris-
kuan dauden pertsonen harrera 
eta laguntza indartzeko. Zehazki, 
aurten Bidebarri programa gara-
tzeko Pertsonalderekin sinatutako 
hitzarmena zabaldu nahi da. Pro-
grama horrek Getxoko pertsonak 
hartzen eta laguntzen ditu, batez 
ere gazteak, hainbat tokitan ego-
kitutako harrera-guneak eta ater-
petxeak erabili dituztenak. Pro-
gramak hainbat ekintza jasotzen 
ditu: hezkuntza-laguntza duten 
etxebizitzetako harrera, aldi ba-
terako ostatu-zerbitzuak, kalean 
ibilbide luzea egiten duten pertso-
nentzako laguntza profesionala, 
komunitate-laguntza eta laguntza 
ekonomikoa, besteak beste.

Bestalde, Bizkerre klubak 30.000 
euroko diru-laguntza jasoko du 
kirola sustatzeko programaren 
barruan, duela gutxi igo den kate-
goria estatalean parte hartu ahal 
izateko, han zuzen ere.

Era berean, Bozeramaileen Ba-
tzordeak azaroan onartutako bi 
Adierazpen Instituzionalen berri 
eman zen osoko bilkuran. Bata, 
Azaroaren 25a dela-eta Emaku-
meenganako Indarkeriaren Aur-
kako Nazioarteko Egunari bu-
ruzkoa eta, bigarrena, Haur eta 
Nerabeen Eskubideen Nazioarte-
ko Egunari buruzkoa.

Bestalde, aho batez onartu zen % 
1,5eko ordainsari-igoera gehiga-
rria Udaleko langileentzat urte 
honetarako.

lera- eta edukiera-kontrolari eus-
teko helburuaz. Instalazio horrek 
dituen zaintza- eta babes-langi-
leak ere bertan egongo dira, sor 
daitezkeen zalantzak argitzeko. 
Orain arte eskainitako bide berbe-
rak baliatuz erabili ahal izango da 
txartela: Barik txartelaren bidez 
(zero kostuan) edo, bestela, txarte-
lik ez badago, makina saltzailee-
tara joz, noizbehinkako txartel bat 

lortuz (zero kostuan hori ere). 

Igogailu hori funtsezko elemen-
tua da udalerrian mugikortasun 
irisgarria sustatzeko, Ereagako 
itsasertza eta Algortako erdi-
gunea lotuz. Udalerrian gehien 
erabiltzen den azpiegituretako 
bat da, batez beste urtean 300.000 
bidaiarik baino gehiagok erabil-
tzen baitute.
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Getxoko taxi guztiek dagoeneko 
eskaintzen dute “Taxi Tour” 

zerbitzua

Udalbatzako 
mozioak

Hogei bat pertsona “European Days of Local 
Solidarity” jardunaldian

Getxoko taxi guztiek (46) 
eskaintzen dute jada Taxi 
Tour zerbitzua, bisitariei eta 
turistei gure udalerriko abe-
rastasun arkitektonikoak eta 
kulturalak eroso ezagutzeko 
aukera ematen dien txangoa, 
hain zuzen ere. Taxilarien el-
karteak eta Udalak 2001ean 
programa hori martxan jarri 
zutenetik, 6 taxilarik eskai-
ni dute zerbitzu hori orain 
arte, eskatu ahala egokitzen 
joan dena (bidaien iraupena 
eta edukia, maskotentzako 
pet-friendly zerbitzua…). 
Orain, BizkaiTaxi elkarteak 
turismoa sustatzeko kanpai-
narekin bat egin ondoren, 
udalerriko 46 profesionalek 
jarduera honetan aukera 
ona ikusi dute beren eskain-
tza herritarrei zabaltzeko. 
Horretarako, prestakuntza 
espezifikoa jaso dute (turis-
tei eman beharreko tratua, 
zerbitzua aritzeko era...) eta 
bereizgarria aldatu dute 
ibilgailuetan.

Taxi Tour
Taxi Tour ibilbide zirkularra 
da, Areeta, Neguri, Algorta 
eta Andra Mari zeharkatzen 
ditu eta hasierako puntuan 

Bi mozio onartu ziren iragan 
ostegunean egindako oso-
ko bilkuran, azaroaren 24an. 
Lehenengoa, Elkarrekin Po-
demosek proposatu zuen, 
eta aho batez onartu zen. 
Mozioan, Getxon indarkeria 
matxistatik bizirik atera di-
ren emakumeak omentzeko 
horma-irudia jartzea eskatzen 
zuen. Proposamenak plantea-
tzen du Udalak martxan jarri-
ko duela ekimen hori, indar-
keria matxistatik bizirik atera 
direnak ikusarazteko, Berdin-
tasun Kontseiluaren, kolekti-
bo feministen eta udalerriko 
emakumeen elkarteen lagun-
tzarekin. Gobernu Taldeak 
adierazi zuen ekintza hori hu-
rrengo Berdintasun Planean 
sartu beharko litzatekela.

Bigarren mozioak, EH-Bilduk 
proposatutakoak, Mimena-
gako padura berreskuratze-
ko Biodiversidad Fundazioa-
ri diru-laguntzak eskatzea 
proposatzen zuen. Eskaera 
horretan, besteak beste, udal-
eraikin guztietan autokon-
tsumo elektrikorako plan bat 
sortzea eskatzen da, eguzki-
energia zein beste energia 
berriztagarri batzuk erabiliz.

Osoko bilkuran Ibar Na-
gusien Etxea elkarteko eta 
Romoko Eraisteari Ez Pla-
taformako kideak izan zi-
ren. Nagusien Etxe zaharra 
eraistearen aurkako kartelak 
erakutsi zituzten eta me-
zuak ere oihukatu zituzten, 
behin eta berriz. Azkenik, 
gobernu-taldeari egindako 
gaitzespenen artean atera zi-
ren osoko bilkuren aretotik, 
haien ordezkaritza txiki bat 
izan ezik, herritarren txan-
dan esku hartzeko geratu 
baitzen, eraisketaren aurka 
daudela adierazteko.

Hogei bat lagunek parte har-
tu dute aste honetan European 
Days of Local Solidarity jardu-
naldian (PLATFORMAren 
ekimena), Udalak Getxotik 
Mundura Mundutik Getxora 
programaren barruan,  eLan-
kidetza – Garapeneko Lanki-
detzaren Euskal Agentziak 
eta Euskal Fondoak antolatu-
ta. Aurtengo edizioaren gaia 
Tokiko garapen ekonomikoa eta 
nazioarteko lankidetza. Ema-
kumeek zuzendutako ekimenak 
izan da. 

edo erabiltzaileak erabaki-
tzen duen lekuan amaitzen 
da. Ibilbidea gomendatzen 
da udalerriaren irudi osoa-
goa nahi dutenentzat eta gel-
dialdi laburrak hartzen ditu 
barne bisitariek ikuspegiez 
gozatzeko edo argazkiak 
ateratzeko (Bizkaia Zubia, 
Portu Zaharra, Galea…). 

Bi ibilbide eskaintzen dira 
(audioa 4 hizkuntzatan):

• Kosta monumentala. 20 
minutuko iraupena eta 27 
euroko prezioa taxi bakoi-
tzeko (gehienez 4 pertso-
na).
• Getxo oso-osorik. 60 
minutuko iraupena du eta 
taxiko 45 euroko prezioa 
du (gehienez 4 pertsona).

Erreserbak egin daitezke Biz-
kaiTaxira deituz 94 491 53 53, 
Bizkaibiziren APPren bidez 
edo https://bizkaitaxi.eus/
es/servicios/taxitour/ web 
orriaren bidez. Orain arte, 
zerbitzu horren erabiltzai-
leen %100 turistak izan dira, 
eta 10etik 9 baino gehiagoko 
gogobetetze-maila erakutsi 
dute. Informazio gehiago: 
https://labur.eus/qjkqp

46 ibilgailuek bereizgarria berritu dute 

ABENDUAK 1 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00ean, “Pacifiction”, Albert 
Serraren filma. 12 urtetik gora. 
Sarrera: 3,50€.
Txatxarrak Taldea. Idazketako 
talde feminista. Azebarri (Eus-
kal Herria 14, Algorta), 19:30h 

ABENDUAK 2 OSTIRALA
Kontzertua. 21:00etan Muxi-
kebarrin (Arrigunaga aretoan) 
The Binilo´s on air. Sarrera: 5€.
Zine-Kluba. Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, 
21:00etan, “Benedetta”, Paul 
Verhoeven-en filma. Jatorrizko 
bertsioan azpitituluekin. 16 ur-
tetik gora. Sarrera: 3,50€.

ABENDUAK 3 LARUNBATA
Kontzertua. 20:00etan, Muxi-
kebarrin (Ereaga aretoan) Anje 
Duhalderen emanaldia. 6€.
Ipuin-kontaketa. 11:00etan, 
Algortako Kultur Etxean (Villa-
monte), “Saving Christmas” 
(ingelesez) Kids&Us Getxo-Al-
gortaren eskutik. 2-10 urte. 
Dohainik. Gonbidapenak: ge-
txo@kidsandus.es edo algor-
ta@kidsandus.es  
Ingurumen aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-12:30h. 
“Landareen indarra” (3 urtetik 
gorantz). Izena aldez aurretik 
eman behar da. Informazioa: 
www.ingurumenaretoagetxo.
eus  

ABENDUAK 4 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Izurde mutikoa”. 
Euskaraz. Adin guztientzat. Sa-
rrera: 2,50€.
Haur zinea. 17:00etan, Aree-
tako Andres Isasi Musika Esko-
lan, “Izurde mutikoa”. Euska-
raz. Adin guzientzat. 2,50€.
Kontzertua. 19:00etan, Mu-
xikebarrin (Ereaga aretoan), 
“Meza kreolea”, Ondarreta 
Abesbatzarekin eta Alturas tal-
dearekin. Sarrera: 15€.
Ingurumen aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-12:30h. Eko-
jostailuen tailerra “Koloretako 
baskula Montessori” (6 urtetik 
gorakoentzat). Izena aldez au-
rretik eman behar da. Informa-
zioa: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus  

ABENDUAK 6 ASTEARTEA
Ingurumen aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-12:30h. 
“Aztarnen bila”, animalien oi-
natzen inguruko ginkana eta 
eskulana (6 urtetik gorakoen-
tzat). Izena aldez aurretik eman 
behar da. Informazioa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus    

ABENDUAK 8 OSTEGUNA
Ingurumen aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-12:30h. 
Bio-Diber tailerrak “Kartoizko 
saguzarrak (3 urtetik gora-
koentzat). Izena aldez aurretik 
eman behar da. Informazioa: 
www.ingurumenaretoagetxo.
eus  

ABENDUAK 9 OSTIRALA
Kontularien kluba. 19:00etan, 
Algortako Kultur Etxean (Vi-
llamonte), ipuinak entzun edo 
kontatu nahi dituzten helduen 
bilera.
Zine-Kluba. Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, 
21:00etan, “Pan de limon con 
semillas de amapola”, Benito 
Zambranren filma. 7 urtetik 
gora. Sarrera: 3,50€.

ABENDUAK 10 LARUNBATA
Antzerkia. 20:00etan, Muxi-
kebarrin (Ereaga aretoa) “Fa-
milia Sarekada” (euskaraz) 
Vaivén Produccionesekin. 10€.
Ingurumen aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-12:30h. “Es-
ploratzaile txikiak”(3 urtetik 
gorakoentzat)eta “Naturaren 
detektibeak” (6 urtetik gora-
koentzat). Izena aldez aurretik 
eman behar da. Informazioa: 
www.ingurumenaretoagetxo.
eus   

ABENDUAK 11 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Un héroe samurai: 
la leyenda de Hank”. Adin guz-
tientzat. Sarrera: 2,50€.
Antzerkia. 19:30ean, Muxi-
kebarrin (Ereaga aretoan) “El 
rey Lear”, Atalayarekin. 10€.
Ingurumen aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-12:30h. Esku-
lan jansangarriak “Gabonetako 
apaingarriak” (3 urtetik gora-
koentzat). Izena aldez aurretik 
eman behar da. Informazioa: 
www.ingurumenaretoagetxo.
eus   
Senderismoa. 6. etapa GR-85 
Zentzumenen ibilbidea (Tres-
paderne-Puente Arenas). An-
tolatzailea: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Informazio gehiago: 
etorkizunamt@gmail.com, Tel: 
606 63 71 28 eta sare soziale-
tan: @etorkizunamtgetxo

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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Familia bila gabiltza, 3/4 egunez 
eskola-bidaia egiten duten 2/3 
ikasleri ostatu emateko. Aparteko 
diru bat irabazi ahal izango duzu. 

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

Tel.: 639 210 260 (María). Ikas-
leen bidaietan espezializatutako 
bidaia-agentzia.

-  Bizikleta estatikoa erosten dut. 
Tel. 661 543 961 (Teresa).

-  Euskarazko klase partikularrak 
haurrentzat, modu erraz eta di-
bertigarrian. Esperientzia handia. 
Algortako erdigunean. Tel. 656 
740 317.

-  Salgai BOJ markako kortxo-ken-
tzekoa, tabernarako edo txokora-
ko. 50€. Tel.: 647 713 450.

https://bizkaitaxi.eus/es/servicios/taxitour/
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The Binilo’s-ek “On Air” show 
bitxira gonbidatzen gaitu

Oh Brother! getxotarrek “The 
end of the road” aurkeztuko dute

Ondarreta abesbatzak eta Alturas 
taldeak meza kreola abestuko dute

Anje Duhaldek euskal folk eta 
rocka ekarriko ditu Muxikebarrira

Getxoko The Binilo’s bikoteak Mu-
xikebarrin joko du ostiral honetan, 
hilaren 2an, 21:00etan. Oraingo ho-
netan, taldeak On Air izeneko show 
bitxia aurkeztuko du, non ikusleek 
1965eko zuzeneko irratsaio musikal 
batez gozatzeko aukera izango du-
ten. Oier Garamendik (gitarra) eta 
Irantzu Garamendik (zeharkako 
txirula, perkusio txikia eta ahotsa) 
beren sei urteko ibilbidea ospatu-
ko dute ikuskizun berezi honekin, 
testuinguru ezin hobe batean, gon-
bidatu bereziekin eta iraganeko ga-
raietako xarmaz gainezka. 30., 40., 
50. eta 60. hamarkadetako abestien 
bertsioak egingo dituzte, umore 
ukitu nabarmenarekin, urte haie-
tako irratsaio bat emulatuz, beneta-
ko publizitatearekin eta garai horri 
egozten zaion estetikarekin.

Oh Brother! Getxoko country-rock 
taldeak kontzertua eskainiko du 
abenduaren 3an, larunbata, Aree-
tako Andres Isasi Musika Eskolan, 
The end of the road diskoa aurkez-
teko. Saioa 19:30ean hasiko da eta 
sarrera 5€ da (txarteldegian salgai 
bi ordu lehenago, ekitaldiaren egu-
nean bertan). 
Diskoa grabatzeko proiektua 
2019an hasi zen, baina pandemiak 
eragin handia izan zuen. Taldea dis-
koan oinarritutako errepertorioen 
erritmoari heltzen eta kantu berriak 
txertatzen ari da. Taldeko kideak 
dira: Carlos Prado (gitarra eta aho-
tsa), Edu Landeta (bateria), Rafa 
Aspiunza (gitarra), Israel Redondo 
(teklatua eta ahotsa), Laura Villacor-
ta (ahotsa), Rafa Zuloaga (baxua eta 
ahotsa)eta Juan Feijoo (saxoa).

Igande honetan, abenduaren 4an, 
Muxikebarriko Ereaga aretoan, 
Areetako Ondarreta abesbatzak 
eta Peruko Alturas taldeak kon-
tzertua eskainiko dute. Bertan 
Ariel Ramirez musikari, musika-
gile eta piano-jotzaile argentina-
rraren Misa Criolla (Meza Kreola) 
eta Navidad Nuestra lanak inter-
pretatuko dituzte.
Kontzertuaren lehen zatian, Juana 
Azurduy, Alfonsina y el mar eta Ariel 
Ramirezek konposatutako Misa 
Criolla, testu liturgikoak eta Ar-
gentinako eta Boliviako erritmoak 
oinarri hartuta dituen pieza, inter-
pretatuko dituzte, hain zuzen. 
Bigarren zatiko egitaraua honako 
obra hauek osatuko dute: Andee-
tako Peruko Carpintero fino, ga-
bon kanta peruarra; Venezuelako 
Niño Lindo, eta Navidad nuestra, 
Ariel Ramirezen musikarekin 
eta Félix Lunaren testuekin, errit-
mo desberdineko bost zatitan: La 
Anunciación (chamamé), La Pere-
grinación (huella pampeana), El 
Nacimiento (vidala catamarqueña), 
Los Pastores (chaya errioxarra), Los 
Reyes Magos (taquirari) eta La Hui-

Anje Duhalde kantautoreak, 
euskal folkaren eta rockaren 
garapena ulertzeko funtsezko 
pieza, kontzertua, eskainiko du 
larunbat honetan, abenduaren 
3an, Muxikebarriko Ereaga are-

da (vidala tucumana). 
40 ahots mistok eta 20 instrumen-
tu akustiko ezberdinek parte har-
tuko duten kontzertua 19:00etan 
hasiko da eta sarreraren prezioa 
15 eurokoa izango da.

toan. Ikuskizuna 20:00etan ha-
siko da, 6 euroko prezioa du eta 
bertan Iñigo Telletxea (baxua), 
Remy Gachis (gitarra) eta Txo-
min Duhalde (bateria) izango 
ditu lagun.

Anje Duhalde Arrangoitzen jaio 
zen 1950ean eta abesti herrikoia-
ren eta rockaren arteko zubitzat 
jotzen da. Bere ibilbide musika-
la bi zatitan bana daiteke: talde 
batean parte hartu zuen urteak, 
70eko hamarkadako Errobi mi-
tikoa, eta ondoren bakarlari 
gisa egin zuen ibilbidea. Kriti-
kak dioenez, tinbre distiratsuko 
ahots dotorea du, erraz ezagu-
tzeko modukoa, eta bete-betean 
asmatu du tradizioa eta moder-
nitatea uztartzeko orduan, Ipa-
rraldeko antzinako tradizioari 
bitarteko, erritmo eta sonoritate 
berriak emanez. “Oraingo hone-
tan, eszenatokitik transmititzen 
duen energiaz baliatuz, bere abes-
tien oxido sentimentala dastatu 
ahal izango dugu, iturri bukaezina 
balitz bezala”, antolakuntzatik 
diotenez.

Leire Lekuona idazleak (Getxo, 1976) bere bigarren literatur lana argitaratu du: 
Bizirik dirauena (Elkar eta Eguzkiloreliburuak.eus). Benetako istorio batean oi-
narrituta, euskarazko eleberri labur honek adiskidetasun zintzo baten ibilbide 
ederra kontatzen du. “1981. urtean Sebastianek Amsterdamerako trena hartu 
zuenean, mutil gazte koskor eta azkarra zen. Han ezagutuko du Len, hirurogei 
bat urteko ingelesa. Pixkanaka, bien arteko adiskidetasuna handituz joango da, 
eta Lenek bere lagun gazteari Bigarren Mundu Gerran jasandako krudelkeriak 
kontatuko dizkio, elkarrekin mostazadun ogitartekoak jaten dituzten artean”.

Leire Lekuonak “Bizirik dirauena” argitaratu du
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https://eguzkiloreliburuak.eus/


AHIDAk app bat jarri du abian ikastetxeetan TDAH-AGHA nahasmendua 
goiz detektatzen laguntzeko eta irakasle-taldeari laguntzeko

AHIDAk, TDAH-AGHA (arre-
ta faltagatiko nahasmendua eta 
hiperaktibitatea) pertsonen Biz-
kaiko elkarteak, Udalarekin 
lankidetzan, App bat jarri du 
martxan Getxoko ikastetxeetan, 
nahasmendua garaiz detekta-
tzen laguntzeko eta irakasle-
taldeari jada diagnostikatutako 
ikasleekin laguntzeko. “Kontua 
da irakasle-taldeari nahasmendua 
detektatzeko tresnak ematea, haurrei 
diagnostiko goiztiarra egin ahal iza-
teko. APParen bidez ikasgeletako es-
ku-hartzea eta egokitzapena hobetzea 
lortzen da, laguntzak, baliabideak, 
prestakuntza, orientazioa eta aholku-
laritza eskuratuz”, elkarteak adie-
razi duenez. Horrekin guztiare-
kin, AHIDAk AGHAk haurren 
eta haien senideen bizi-kalitatean 
duen eragina gutxitu nahi du.

Aplikazio hori udaleko Gizarte 
Kohesioaren arloaren laguntza 
ekonomikoarekin garatu da, eta 
edukiak psikologiako eta psi-
kopedagogiako profesional-tal-
de batek landu ditu. Tresna hori 
Getxoko Lehen Hezkuntzako 
ikastetxe guztientzat dago esku-

Doble Sonrisa Fundazioak susta-
tzen duen Getxo Zurekin proiek-
tuak egoitza du udalerrian pasa 
den ostegunetik, hilaren 24az 
geroztik, Kristo Erosle parrokiak 
Beato Domingo Iturrate egoitzan 
utzitako erabilera anitzeko gune 
batean (Gaztelumendi 30, Algorta).
Getxo Zurekin ekimena duela bost 
urtetik lan egiten ari da gaixota-
sun aurreratuko, mendekotasun 
egoerako edo bizitzaren azkenean 
izateko prozesuetan diren pertso-
nen ongizatearen nahiz erakun-
deen eraginkortasuna eta efizien-
tzia hobetuko duen osasun-arreta 
integratu, sozial eta komunitario-
rako eredu bat gauzatzeko. Ho-

Indarkeria matxisten biktima den 
emakumearen profilik ez dagoela 
azpimarratzea izan da Udalak, Ema-
kumeen aurkako Indarkeriaren kon-
trako Nazioarteko eguna dela eta, 
antolatutako Nor izango da hurren-
goa? ekintza interaktiboaren helbu-
rua. Indarkeria matxistaren kontra-
ko borrokarekin udal konpromisoa 
erakutsi nahi izan duen ekimena lau 
erruleta dituen furgoneta koloretsu 
bat jartzea izan da, horietariko hiru 
adin, ezaugarri, gustu eta ohitura 
desberdinekin eta laugarrena beti 
EMAKUMEA aukerarekin, erakus-
teko ez dagoela profil zehatzik eta 
emakumea izateagatik edonor izan 
daitekeela indarkeria matxistaren 

ragarri. Bertan, AGHA arreta-de-
fizitaren eta hiperaktibitatearen 
gaitzari buruzko informazio oro-
korra dago. Aldi berean, aplika-
zio horretan atal espezifikoagoak 
eta praktikoagoak ere jasotzen 

rretarako, proiektuak ahalik eta 
herritar gehienen inplikazioa lor-
tu nahi du, komunitate-sareak 
sentsibilizazio, ikerketa eta for-
makuntzaren bidez sortzeko, hiri 
errukiorra sustatze aldera. 

Orain arte abian jarritako jardue-
ren artean, batzuk Udalaren la-
guntzarekin, honako hauek dau-
de: Café en compañía, Aktibatu zure 
komunitatea, Tejedoras comunitarias, 
Dolu taldeak edo Getxo Zurt!.

Informazio gehiago: https://fun-
daciondoblesonrisa.com/getxozu-
rekin/eu/   webgunean eta eta 679 
019 838 zenbakian.

biktima. Gainera, barruan estatuan 
aurten eraildako 38 emakumeen 
izenak agertzen dira baita Bizkaian 
2005etik 2021era izandako erasoen 
kopuruen datuak (46.485) ere, ezta-
baida eta hausnarketa eragite aldera, 
datuen eta errealitatearen gordinta-
suna nabarmentzearekin batera.
Udalbatza osatzen duten talde po-
litiko guztien hainbat kidek udal 
konpromisoarekin bat egin zuten 
azaoaren 25ean, Amaia Agirre al-
kateak eta Carmen Díaz Gizarte 
Kohesioko zinegotziak aipatutako 
ekimena aurkeztu ondoren. Fur-
gonetak Algorta eta Romo bisitatu 
ditu (azken eguna: abenduaren 1a, 
Santa Eugenia plazan).

“Getxo Zurekin” proiektuak egoitza 
estreinatu du Algortan

A25eko ekintza interaktiboa: edozein 
emakume izan daiteke biktima

dira, ikasleengan AGHA detekta-
tzen laguntzen dutenak, hezkun-
tza-egokitzapen metodologikoei 
buruzko informazioa. Gainera, 
irakasle-taldea adituekin harre-
manetan jarri ahal izango da 

aplikazioaren bidez, zalantzak 
argitzeko eta informazioa banan-
banan jasotzeko.

AHIDAk gogorarazi duenez, 
“AGHA duten pertsonentzat trata-
mendu eraginkorrak daude, gehiene-
tan jarduera konbinatuak (psikopeda-
gogikoa eta farmakologikoa) eskatzen 
dituztenak, baina tratamenduaren 
barruan, eskola-laguntza funtsezkoa 
da, eta benetan garrantzitsua da hez-
kuntzako profesionalen prestakuntza 
eta sentsibilizazioa. Haurrak hobeto 
garatzeko neurri egokiak hartu ahal 
izate aldera, beharrezkoa da diag-
nostiko bat izatea, eta diagnostiko 
hori goiztiarra bada, eragin positiboa 
izango du haurren bilakaeran”.

AHIDA elkartea irabazi-asmo-
rik gabeko erakundea da, Eusko 
Jaurlaritzak 2019. urtean Onura 
Publikokotzat jo zuena, eta 20 
urte baino gehiago daramatza 
AGHA duten pertsonen alde la-
nean, haurtzaroan eta nerabe-
zaroan interes berezia jarriz, ga-
rapen pertsonal eta emozional 
onerako funtsezko etapak baitira, 
baina helduaroa ahaztu gabe.

Udaleko Gizarte Kohesioaren arloarekin lankidetzan
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Getxoko kirol klubek 13 campus eskainiko 
dituzte Gabonetan

José Luis Otero 
‘Potter’ hil da

Getxoko kirol klubek 13 campus 
antolatu dituzte Gabonetarako, 
honako modalitate hauetan: gim-
nastika erritmikoa, saskibaloia, 
igeriketa, atletismoa, futbola, pa-

tinajea, xakea, kirol egokitua eta 
eskubaloia. 
Campusak Getxo Kirolak-ekin 
lankidetzan sustatu ohi dira esko-
la-oporraldietan, eta helburu bi-

koitza du: batetik, kirol-jarduera 
eta aisia osasungarria sustatzea, 
eta, bestetik, Getxoko familiei 
lana eta denbora librea bateratze-
ko aukerak eskaintzea.

José Luis Otero Iturbe hil da, be-
laren munduan Potter bezala eza-
gunagoa. Real Club Marítimo del 
Abra-R.S.C. elkarteko bazkidea, 
belaren kirola ikuspegi guztieta-
tik bizi izan zuen. Estropadalari 
gisa, Abrako uretan bela egutegi-
ko ia proba guztietan parte hartu 
ondoren, Estropada Batzordeko 
ohiko kide ere izan zen, bai eta 
estropadetako ofizial eta epai-
mahaikide. Bizkaiko Bela Federa-
zioaren presidentea ere izan zen, 
eta, beraz, Potter beti izan zen 
belaren kirol hau sustatu duen 
pertsona, bai uretatik bertatik bai 
beste arlo batzuetatik.
José Luis Oterok, bere patxada 
britainiarrarekin eta bere norta-
sun lasaian diskrezioarekin, be-
laren familia osoaren maitasuna 
irabazi zuen beti, bere heriotzaren 
berri izan ondoren egiaztatu den 
bezala. Gainera, Euskal Surf Fede-
razioko presidentea izan zen.
Abrako uretan betiko daude bere 
estropaden oroitzapenak: Manolo 
Guzmánekin erdibana parteka-
tzen zuen Haizekin eta La Tortuga 
belaontziekin, azken hori manza-
nita deituriko erako ontzia. Ho-
riekin, egun kontaezinetan bere 
pasio handiaz gozatzeko aukera 
izan zuen: itsasoa.

Olaia Tejeda Sainz C.P. Show Getxo klubeko patinatzaileak irabazi zuen, pasa 
den asteburuan, Milanen, Italian Championship nazioarteko txapelketa, N.A 
Modern modalitatean;  eta txapeldunorde izan zen N.A. Classic modalitatean. 
Getxoko klubeko patinen gaineko dantzariak tituluak lortzen jarraitzen du; 
izan ere, joan den uztailean Alemanian 2022ko Munduko Line Dance-n eta 
2022ko Espainiako Txapelketan urrezko domina lortu baitzituen.

José Luis de Ugarte Bela Eskolako Fhimasa eta Alpega, Turi eta Kohen be-
laontzietako eskifaiek garaipena bilatuko dute larunbat honetan, abenduak 3, 
Abrako uretan egingo den V. Gurutze Gorria Sari Sozialaren hirugarren eta az-
ken jardunaldian. Real Club Marítimo del Abra-R.S.C.-k antolatutako aurtengo 
estropaden egutegiko azken-aurreko lehiaketa izango da. Txapelketa honetan 
J80 monotipoak eta Regata eta Kurtzero klaseko ontziek parte hartzen dute.

Olaia Tejeda Sainzek beste urre bat lortu du, Milanen Belako V. Sari Sozialaren azken jardunaldia

ANTOLATZAILEA PROGRAMA ADINA EGUNAK ETA ORDUTEGIA PREZIOA KONTAKTUA

Getxoko 
Gimnastika Kluba

Gimansia erritmikoaren 
inguruko jarduerak 
Faduran

6/15 urte
Abend.26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
9:00-14:00h.

63/105€
Email: 
club_ritmica_getxo@hotmail.com 
Tel.: 685 545 032

Psikomotrizitatea eta 
jokoak Faduran 3/5 urte

Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
9:30-13:30h.

105€
Email: 
club_ritmica_getxo@hotmail.com 
Tel.: 685 545 032

Getxo Saski Saskibaloia Faduran 4/14 urte
Abenduaren 23tik 30era 
eta urtarrilaren 2tik 5era,
8:30-14:30h.

30/240€
Email: 
admin@kiroletansport.info
Tel.: 657 773 523 

Getxo Igeriketa 
Bolue Kirol 
Elkartea

Igeriketa, kirol anitza 
eta tailerrak Faduran 4/12 urte

Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
8:30-14:30h.

80/175€
Email: 
info@getxoiw.com
Web: www.getxoiw.com

Getxo Atletismoa Atletismoa Fadura 6/13 urte
Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era,
9:00-13:30h.

50/100€
Email: 
info@cagetxo.com
Tel.: 688 698 882

Arenas-Romo 
Futbol Elkartea Futbola Gobelan 5/11 urte

Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
9:00-14:00h.

25/160€
Email. 
arenasromocampus@gmail.com
Tel.: 657 268 606 

Getxo Azkarrenak 
Irristaketa Kirol 
Kluba

Lineako irristaketa eta 
multikirolak Gobelan 3/12 urte

Abend. 23tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era,
8:30-14:30h.

30/205€
Email: 
ander.i@clubpatinajelineagetxo.com 
Tel.:  664 570 994 

Getxo Xake Kluba 

Xakea erreminta 
pedagogiko eta 
sozializatzaile gisa 
Gobelan

5/16 urte

Abend. 23tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era. 
Bi txanda:
8:30-13:30 /
15:00-18:00h.

17,5/232,5€
Email: 
info@damagaztea.com   
Tel.: 688 677 874

Getxo Futbola 
Fundazioa Futbola Faduran 5/13 urte

Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
9:00-14:00h.

70/150€
Email: 
campusgetxofutbola@gmail.com 
Tel.:  615 982 663

Haszten Elkartea Kanpus inklusiboa eta 
egokitua 10/25 urte

Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
9:00-14:00h.  

25€ /día
Email: 
gorka.haszten@gmail.com
Tel.: 747 404 358 

Getxoko Show 
Irristaketa Kluba

Irristaketa artistikoa 
Andra Marin 4/17 urte

Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
8:30-13:30h. 

25/180€ 
Email: 
info@cpshowgetxo.com
Tel.:  615 501 624 

Getxo Irristan 
Kirol Kluba

Patin-hockeya eta 
irristaketako hastapena 
Faduran

4/12 urte
Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era.
8:30-14:30h.

74/80€
Email: 
klub@getxoirristan.com  
Tel.: 670 733 824 

Romo Eskubaloi 
Kluba Eskubaloia Gobelan 8/14 urte

Abend. 26tik 30era eta 
urtarrilaren 2tik 5era,
8:30-14:00h.

25/170€
Email: 
rubenmartin198@gmail.com
Tel.: 669 163 245
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Udal talde politikoen iritzia
KONPROMISOA: GETXO, BALIO-SORKUNTZAREN 
ETA EKONOMIA-BERRIKUNTZAREN ERDIGUNE

Aurreko ostegunean, A25aren bez-
peran, lortu genuen aho batez ones-
tea indarkeria matxistaren emakume 
biktimen omenezko horma-irudia 
egitea Getxon. Keinuak garrantzi-
tsuak dira, baina are garrantzitsua-
goak dira ekintzak. Hori dela eta, 
2023ko aurrekontuei dagokienez 
aurkeztu dugun zuzenketa batean 
proposatu dugu zaintzen diag-
nostiko bat egitea, LGTBI behatoki 

bat sortzea eta hiri irisgarri eta 
lagunkoiaren mapa egitea, zeine-
tan emakumeek nahiz kolektibo 
zaurgarriek hartuko baitute parte, 
indarkeriarik gabeko espazioak 
izan ditzagun. Izan ere, A25 egute-
giko egun bat da, baina indarkeria 
matxista egunero dago presente, 
eta emakume guztion bizitza bal-
dintzatzen eta kondenatzen du. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Euskaraldian zehar poztu gara au-
rrean txapa jarritako kidea izan du-
gunean, euskaraz lasai hitz egin ahal 
izan dugulako, egoera deserosoen 
beldur izan gabe. 
Getxoko Euskaraldiko aurkezpenean 
ahalduntze-eskolako kideek proposa-
tu ziguten ariketan hainbat gogoeta 
egin genituen: zer egin beharko genu-
ke norbaitek, euskaraz dakien arren, 
gaztelaniaz erosoago sentitzen dela 
esaten digunean? Egoera deserosoak 
sahiesteko gaztelaniaz hitz egin? Zer-
gatik pentsatzen dugu euskaldunok 
gu garela egoera deserosoa sortzen 
dugunok gure hizkuntza eskubi-
deak defendatzeagatik? Zilegi da gu 
euskaraz erosoago sentitzen garela 
esatea eta elkarrizketa elebidunean 
jarraitzea? Euskararen aldeko apustu 
egiteak berebiziko garrantzia du eus-

karaz bizi nahi badugu.

Horregatik, EH Bilduk Udal Gober-
nuari eskatuko diogu euskararen 
aldeko politika zehatzak har ditzala. 
Esaterako, Euskararen alde lan egi-
ten duten elkarteei diru-laguntzak 
handitzeko (aurrekontuetan ez da 
inolako igoerarik egon, elkarteek 
inflazioari aurre egin ahal izateko), 
Udal langileek euskaraz artatu gai-
tzatela bermatzeko, Kultur Etxearen 
tailerretan euskarazko eskaera anitza 
eskaintzeko eta tailer horiek aurrera 
ateratzeko, errentagarriak ez direla 
aitzakiatzat jarri gabe. Hau da, egu-
nerokoan euskaraz bizi ahal izateko 
oztopoak arintzen lagun gaitzatela 
eta euskaraz egunero bizitzeari ilu-
sioz, arduraz, gogoz eta emozioz ekin 
diezaiola.

EUSKARAREN EGUNAK: URTARRILAREN 
1ETIK ABENDUAREN 31RA

PARKE BERDE BAT BIOTZ ALAI 
PLAZAN 

A25: EZ DAUDEN GUZTIENGATIK

A25, INDARKERIA MATXISTAREN 
AURKAKO KONPROMISOA

BER EAK

Getxoko udal-gobernuaren zeharkako 
lanaren ardatz bihurtu den konpro-
misoa da, eta Getxoko etorkizuneko 
plangintzaren proposamenean ere ikusi 
dugu. Besteak beste, udalerriko hazkun-
tzarekiko eta proposamen jasangarria-
rekiko inplikazio eta profesionaltasun 
geroz eta handiagoaren erakusgarri 
dira honako hauek: ekonomia-sustape-
na; Getxon bizitzeko eta lan egiteko es-
pazioa eta aukerak; Getxoko emakume 
eta gizonen garrantzia nabarmentzeko 
bultzada, prestakuntza bikainak eskai-
niz; eta merkataritza, ostalaritza nahiz 
turismoa. Getxon dugu hori guztia. 
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Amaia 
Agirre alkateak konpromisoa hartu 
dute Getxo ideien, berrikuntzaren eta 
sormenaren laborategi bihurtzeko, 
dauzkan sorkuntza-aukerengatik eta 
horretarako prestatuta dauzkan per-
tsona nahiz erakundeengatik.
Konpromiso hori gure hauteskunde-
programan ageri da: "Jarduera ekonomi-
koa bultzatuko duena kirolaren, osasunaren, 
kulturaren, merkataritzaren, turismoaren 
eta zerbitzu profesional aurreratuen ingu-
ruan. Ekintzailetzaren eta gizarte-berri-
kuntzaren aldeko apustu argia, partaidetza 

eta kidetasuna indartu eta jasangarritasun 
ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa sus-
tatzen dituena”. 
Eta bete egin dugu: Getxo Itxas Hub (Ki-
rol Portuan) eta Getxo Sormen HUB (Ur-
gull kalean): kultura- eta sormen-indus-
triak garatzea; eta teknologiak garatzea 
kirolaren nahiz ongizatearen industrie-
tan, eta kultura-, kirol- eta itsas-turis-
moaren industrietan. Horren ildotik, 
aipatzekoa da HAPO berriari esker 

etorkizunean izango dugun Martiturri 
enpresa-parkearen espazioa, bai eta goi-
mailako enpresa-inguru aurreratua iza-
teko edukiko ditugun aukerak ere.
Honela betetzen ditugu konpromisoak: 
enpresa eta pertsona ekintzaileei pro-
gramak eskaintzen dizkiegu; berariaz-
ko aholkularitza emateko ekimenak 
bultzatzen ditugu; lankidetzak eta si-
nergiak ahalbidetzen ditugu; ikerketa 
eta unibertsitateak barne hartzen dituz-

ten proiektuak bilatzen ditugu; eta Ge-
txon daukagun balio handia garatzeko 
bidea eratuko duen sarea osatu dugu.
Konpromiso hori merkataritza, ostalari-
tza eta turismoaren arloetan jorratu izan 
dugu, eta kulturari nahiz itsasoari lotuta-
ko sormeneko nahiz abangoardiako arlo 
guztietan sakontzen jarraitzen dugu.
Balio-sorkuntzan nahiz ekonomia-be-
rrikuntzan erreferente den Getxo sor-
tzeko konpromisoa.

Algortako Biotz Alai plazak kokapen 
paregabea du Algortako erdigunean 
eta ia 1.400 m2-ko azalera du; alabai-
na, Getxoko Udalak abandonatuta eta 
aprobetxatu barik dauka. Getxoren 
PP alderdiko kideok proposatu nahi 
dugu plaza hori 1.400 metro karra-
tuko azalera duen berdegune bihur-
tzea, eta komun publiko eta gaueko 
itxiturak izatea bertan, getxoztar 

guztiek gozatu dezaten; hori guztia, 
plaza hori Algorta erdiguneko biri-
ka berde izugarria izateko eta gune 
horretako segurtasuna areagotzeko 
helburuarekin. Bizikidetzari, gizabi-
de-ezari, zaratei eta botiloiei lotuta-
ko arazoak gorantz doaz etengabe. 
Hala ere, EAJk eta gainerako alder-
diek ez dute proposamena babesten. 
#esnatuGetxo

GERO

LEHEN

Beste urte batez, A25 egunaren harira, 
Udaleko Berdintasun Zerbitzuak, 
zeina PSE-EE alderdiak kudeatzen 
baitu, indarkeria matxisten gaineko 
sentsibilizazio- eta kontzientzia-
zio-kanpaina bultzatu du. “Nor 
izango da hurrengoa?” kaleko infor-
mazio-ekintza da, interaktiboa eta 
eragina sortzekoa, eta horren bidez 
azpimarratu dugu ez dela biktima-
profil zehatzik existitzen: edozein 
emakumek jasan dezake indarkeria 
matxista, emakume izate hutsagatik, 
eta gure saltoki-sarea eta herritarrak 
oro har sartu ditugu. Kanpaina honen 
bitartez, 2022an eraildako emaku-
meen bizitza nabarmendu nahi izan 

dugu; izan ere, zenbaki bakoitzaren 
atzean bizitza-proiektuak, ilusioak, 
ametsak, familia, lagunak eta abar 
dituen pertsona dago. 
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Doako alea

www.getxo.eus 
getxoberri@getxo.eusGAB    NAK

Gabonetan, 
hamaika 

aukera Getxon!

www.getxo.net


EGUNA JARDUERA TOKIA ORDUTEGIA/SALNEURRIAK

1
Abendua

Trikikantugosaria eta Trikimerienda Xabi Aburruzagarekin Algortako Pipers Irish 9:00 eta 17:30h 

2
Abendua

Kontzertua: “On air”, The Binilo´s-ekin Muxikebarri 21:00h - 5 €

3
Abendua

Kantujira Euskararen Nazioarteko Egunagatik, Itxartu Kantu Taldearekin Algorta 12:00h

Mintzanet Eguna eta sariak Romo Kultur Etxea
12:30h

www.mintzanet.eus

Kontzertua: Oh Brother (country-rocka) Areetako Andres Isasi Musik Eskola 19:30h - 5 €

Kontzertua: Anje Duhalde Muxikebarri 20:00h - 6 €

Biologia tailerra familientzat: natur zientziak, mikroskopioa, mikrobiologia, 
eskulanak, argazki eta bideoak, anatomia....  5 urtetik aurrerakoentzat. Azebarri (Euskal Herria 14, Algorta)

11:00-13:00h. – 22 €
hello@biook.org  ·  www.biook.org

4
Abendua

Kalejira Itxartu Dantza Taldearekin, Euskeraren Nzioarteko Eguna dela eta Algorta
12:00h.

www.itxartu.eus

Meza Kreolea Ondarreta abesbatza eta Alturas taldearekin Muxikebarri 19:00h - 15 €

10
Abendua

Antzerkia: “Familia Sarekada”, Vaivén Pr.-ekin Muxikebarri 20:00h - 10 €

Kontzertu solidarioa Gospel Bilbaorekin. Bidesariren alde. Areetako Andres Isasi Musika Eskola 19:30h – 10 €

11
Abendua

Antzerkia: “El Rey Lear”, Atalayarekin Muxikebarri 19:30h – 15€

ALBE gala: Uxue Alberdi eta Andoni Egaña bertsolariak + ALBEko bertsolariak.
Antolatzaile:  ALBE

Igeretxe Hotela
12:00h. Gonbidapenarekin 

www.albe.eus

15
Abendua

Literatura-solasaldia Joseba Sarrionaindiarekin. 
Antolatzaile: Egizu

Azebarri Algorta
19:30h. 

www.egizu.eus 

16
Abendua

13 banda Barne-Barnetik proiektuan Muxikebarri 17:00-01:00h – 8 € (abonua 12 €)

Kontzertua. “El Viejo Chimango” Romo Kultur Etxea 19:00h – 5 €

17
Abendua

13 banda Barne-Barnetik proiektuan Muxikebarri 17:00-01:00h – 8 € (abonua 12 €)

El Gallo Estropada. Antolatzaile: R.C.M.A.-R.S.C. Bizkaia Zubiaren azpitik igaroko dira ontziak 12:00h

Antzerkia. “Las brujas de Salem” Areetako Andres Isasi Musika Eskola 19:30h. Erreserbak: 639 544 594

18
Abendua

Kalejira txistulariekin, Xaramelen eskutik. 22an ere. Getxoko kaleetan Goizean

Itziar Lopez de Uralde Memoriala
getxoatletismoa@gmail.com

Irteera eta helmuga: Fadura.    
10:30h: haurrak eta familiak  

11:00h: gainontzekoak 

Gabonetako eltzagor ongintzazkoa, Getxoko Elikagaien Bankuaren alde.
Antolatzaile: Getxoko Flamenko Kultur Elkartea

Areetako Andres Isasi Musika Eskola
19:00h – 10 €

getxoflamenco@gmail.com 

21
Abendua

Gabonetako entzunaldia, ikasleekin Muxikebarri 18:00 eta 19:30h

22
Abendua

Gabonetako entzunaldia, ikasleekin Areetako Andres Isasi Musika Eskola 18:00 eta 19:30h

Gabonetako kontzertua. Biotz Alai Abesbatza Muxikebarri 19:30h. Dagoeneko jaso daitezke gonbi-
dapenak 

Gabonetako kontzertua. Urepel (Sopela) eta Club Deportivo (Bilbo) abesbatzak Ereedentorearen elizan 20:00h

22 8
Abendua Urt.

Getxolandia. Gabonetako Haurren Parkea

Areetako Geltokiaren plazarekiko paraleloan doan 
errepide-eremuan eta plaza horren azaleraren 
zati batean. Hainbat aukera aztertzen ari dira in-
guru horretan ibilgailuen trafikoa bideratzeko

11:00 - 14:30 eta 17:00 - 21:00h (itxita 
abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean)

Bidaia 1: 2€
5 bidaiako abonua: 7,50€

23
Abendua

Olentzeroa Negurin. Antolatzaile: Txatxalin Guraso Elkartea
- Kalejira Olentzero eta Mari Domingirekin 
- Harrera Olentzero eta Mari Domingiri

- Garbigune-Gernika parkea
- Gernika parkea

18:00h
19:30h

Olentzeroa Andra Marin. Antolatzaile: Itxas Argia Dantza Taldea
Jolasak, eskulanak, musika…Animazioa trikitilari eta txistulariekin. 

Malakate 17:00h

Olentzeroa Areetan. Antolatzaile: Berantzagi Dantza Taldea 
“Salam” haurrentzako antzerkia Eskoletako plaza 18:30h

Olentzeroa Algortan. Antolatzaile: Horra horra Algortako Olentzero Batzordea
- Ume bertsolarien saioa
- “Taberna Ibiltaria”

- Geltokia plaza
- Hasiera: San Nikolas plaza

19:00h
20:00h

Olentzeroa Romon. Antolatzaileak: Zasi Eskola Dantza Taldea, Romoko Jai 
Batzordea eta Ziztu Bizian Eskaut Taldea
- Umeentzako tailerrak. Olentzerok et Mari Domingik haurren gutunak jasoko dituzte

- San José elizako arkupeak 17:30h

Olentzeroa Romon. Antolatzaile: Romo Bizirik
- Txistulariak
- Kalejira Olentzero, Mari Domingi eta txistulariekin. - Romoko kaleetan

11:00-13:00h
19:00-21:00h

GABONETAKO JARDUEREN AGENDA
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EGUNA JARDUERA TOKIA ORDUTEGIA/SALNEURRIAK

23
Abendua

Musika Getxoko bi talderekin. Antolatzaile: Algortako Dendak Elkartearen dena-kaleetan 18:00-20:00h

Antzerkia: “La coartada”, Talycual/Txalo/La Alegría Muxikebarri 19:30h – 15 €

Kontzertua: Lukien + Satan Tango Muxikebarri 21:00h – 5 €

24
Abendua

Olentzeroa Algortan. Antolatzaile: Horra horra Algortako Olentzero Batzordea
- Puzgarriak
- Kalejira: dantzariak, txistulariak, trikia… 
- Harrera Olentzero eta Mari Domingiri, txokolate jana, musika…
- Kalejira: dantzariak, txistulariak…
- Txalaparta, bertsolariak, dantzariak, Olentzero erretzea

-Geltokia plaza 
-Venancio-Erredentorearen plaza bidegurutzea
-Erredentorearen plaza

-Erredentore-San Nikolas plaza
-San Nikolas plaza

11:00h
16:30h
17:30h

18:30h
19:30h

Olentzeroa Areetan. Antolatzaile: Berantzagi Dantza Taldea
- Kalejira. Harrera Olentzero eta Mari Domingiri Bizkaia Zubian
- Irudiak eta erakusketak hedatzea, erromeria, pintura, bertsolariak, dantzak…
- Kalejira txistulariekin, trikitilariekin…, Berantzagi taldearen saioa 

- Hasiera: Eskoletako plaza 
- Eskoletako plaza
- Eskoletako plaza

10:30h
11:00etatik aurrera

18:30h

Olentzeroa Andra Marin. Antolatzaile: Itxas Argia Dantza Taldea
- Kalejira fanfarriarekin, txistulariekin… 
- Harrera Olentzero eta Mari Domingiri gabon kantekin, dantzekin … Olentzero 
erretzea

- Hasiera: Andra Mariko kiroldegia
- Malakate

17:00h
19:15h

Olentzeroa Romon. Antolatzaileak: Zasi Eskola Dantza Taldea, Romoko Jai 
Batzordea eta Ziztu Bizian Eskaut Taldea
- Marrazki lehiaketa. Marrazkiak Santa Eugenia plazako postontzian utzi beharko 
dira, abenduaren 16tik 24ra. 
- Kalejira dantza, gabon kanta eta gozokiekin 
- Txokolate jana eta Olentzero erretzea

- Hasiera: Santa Eugenia plaza

- Santa Eugenia plaza

17:30h

18:30h

Musika Getxoko bi talderekin. Antolatzaile: Algortako Dendak Elkartearen denda-kaleak 12:00-14:00h

Gabonetako igeriketa zeharkaldia info@getxoiw.com Ereaga hondartza-Portu Zaharra 16:00h

25
Abendua

Andra Mariko Krosa www.itxas-argia.com Irteera eta helmuga: Andra Mariko kiroldegia
10:30h: haurrak     

11:00h: gainontzekoak        

26
Abendua

Kontzertua: Kaeber Ensemble (Revisitango Piazzolla) Muxikebarri 19:00h – 8 €

“Gabonetan”. Antzerkia eta “Pintto Pintto” txotxongiloak Romo Kultur Etxea 12:00h

26 4
Abendua Urt.

Umeentzako tailerrak. 4-7 urte eta 8-12 urte.
Zirlkua, hidrografia, ortugintza, musika, pixel art…
Izenemateak online AEBren bidez  (Admisnistrazio Elektronikoaren Bulegoa): 
abenduaren 12tik

Romo Kultur Etxea 17:00-19:00h

27
Abendua

Bertso Jaialdia: Txapelondo 2022 Muxikebarri   18:00h – 6 €

“Gabonetan”. Potxin eta Patxin pailazoak Romo Kultur Etxea 12:00h

28
Abendua

“Gabonetan”. Magia. Tor Magoa. Romo Kultur Etxea 12:00h

Mahai-ingurua. “Jotak Euskal Herrian, Jota Uribe Kostan”.
Antolatzaile: Itxartu Dantza Taldea

Muxikebarri 19:00h. Sarrera doan 

29
Abendua

Go!azen 9.0, Glu Glu-rekin Muxikebarri 16:30 eta 19:00h – 10 €

Ipuin-kontalaria. Antolatzale: Romo Bizirik Romo Kultur Etxea 18:00h

Umeentzako tailerrak. Kontzertu elkarreragilea, ipuin-kontalaria eta musika-tailerra Romo Kultur Etxea 12:00h

30
Abendua

Kontzertua: Urtz. Gira Zabaldu Ateak Tour. Muxikebarri 21:00h – 12 €

Musika Getxoko bi talderekin. Antolatzaile: Algortako Dendak Calles comerciales de la asociación 18:00-20:00h

31
Abendua

San Silvestre herri-lasterketa. info@trirunners.com Bizkaia Zubia   10:30h    

Musika  Getxoko bi talderekin Antolatzaile: Algortako Dendak Elkartearen denda-kaleak 12:00-14:00h

2
Urt.

“Gabonetan”. “Panoli kabareta” Clown Romo Kultur Etxea 12:00h

4
Urt.

“Gabonetan”. Antzerkia eta musika “Urpekontzi misteriotsua” Romo Kultur Etxea 12:00h

5
Urt.

Erregeen Desfilea
Andra Mari-Algorta
Areeta-Romo

Andra Mari-Algorta: 17:30h
Areeta-Romo: 19:30h (ohikoaren kon-
trako norabidean. Ibilbidea ezagutzera 

emango da)
Ibilbide bakoitza amaitutakoan, erregeen 

harrera Algortako Musik Eskolan eta 
Romo Kultur Etxean.

• Getxo Enpresaren XXXII. Erakusleiho Lehiaketaz gain, Bapiruke negulekuak (epea itxita), 13 kirol campus eta ohiko eskaintza: zinea, erakusketak, Getxoarte...

GABONETAKO JARDUEREN AGENDA

30 8
Abendua Urt.

29
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“Gabonetan, hamaika aukera Getxon! - 
¡Toda la Navidad en Getxo!” leloarekin, 
getxotarrek eta bisitatzen gaituztenek 
Udalak eta Udalak laguntzen dituen 
hainbat erakundek antolatutako jardue-
ra-programa zabal batez gozatu ahal 
izango dute. Helburua da kaleak bizirik 
eta dinamiko mantentzea, baita merka-
taritza eta ostalaritza ere; horrez gain, 
lana eta familia bateragarri egiten lagun-
tzea, eta era guztietako publikoak goza-
tzea, bereziki haur eta gazteek, haien-
tzat hain bereziak diren egun hauetan. 
Udal arlo guztiekin eta Getxoko elkar-
teekin lankidetzan, barruko orrialdeen 
agendan aipatzen diren aisialdiko, mu-
sikako, kulturako eta kiroleko jarduerak 
egongo dira.

Gabonetako kanpaina honetan, saltokiek 
herritarrei aitorpena egingo diete, eta be-
ren negozioetan erosten dutenei poltsa 
berrerabilgarri bat emango diete, Higinia 
Garay artista getxotarraren ilustrazioa-
rekin. Horrela, gure saltokiei eta ostala-
ritzari laguntzeaz gain, sormen- eta kul-
tura-sektorearekin lotutako ekonomia 
balioetsi eta ikusarazten da.

XXXII. Getxo Enpresa 
Erakusleihoen 
Lehiaketa
Parte hartzeko modalitateak erakusleiho fisikoa eta erakusleiho birtuala 
dira. Proposamenak abenduaren 10etik 14ra bitartean ebaluatuko ditu 
sariak irabaziko dituzten 40 establezimenduak zehazteaz arduratzen diren 
profesionalek soilik osatutako epaimahaiak. Gainera, gure ingurumena 
zaintzeko asmoz, ‘Bye Bye Plásticos’ sari berezia emango zaie kategoria 

berezi honetan parte hartzea erabakitzen duten erakusleihoei.

Berrikuntza gisa, Getxoko herritarrek leihoak eta balkoiak edertzeko eta 
sariak lortzeko aukera izango dute. Izena emateko epea abenduaren 12an 
amaituko da, eta epaimahaiak abenduaren 13tik 18ra bitartean ebaluatuko 

ditu aurkeztutako proposamenak.

Mapa interaktibo baten bidez, erakusleiho fisikoaren kategorian parte 
hartzen duten erakusleihoak ezagutu ahal izango dira, eta guneka 

proposatutako ibilbide batzuen bidez bisitatu ahal izango dira.

Ikus: www.getxoenpresa.com

Romo Bizirik
Romo Bizirik elkarteak Romo eta Pinuetako 80 negozio baino gehiago hartzen 
ditu, eta bezeroei 1.000 €-tik gorako balioa duen produktu-sorta handi baten 
zozketarako txartelak oparituko dizkie. Erosketa bakoitzeko zozketa-txartel 
bat. 10.000 txartel egin dira, eta abenduaren 21era arte edo izakinak amaitu 
arte banatuko dira. Sorta osoa txartel irabazle bakar batentzat izango da, eta 
horren zenbakiak bat etorri beharko du abenduaren 22ko Gabonetako zozketa 

bereziaren lehen sariaren azken lau zenbakiekin.

Kaleak dinamizatzeko beste jarduera batzuk:

- Ostiralean, hilak 23, 11:00etatik 13:00etara, txistulariak, eta 19:00etatik 
21:00etara, kalejira Olentzero eta Mari Domingirekin. Gainera, bi pertsonaia 
ezagunak Romoko sei etxe bisitatuko dituzte, eta zozketa batean aukeratuko 

dituzte elkarteko saltokietako bezeroen artean.

- Ostegunean, hilak 29, 18:00etan, ipuin kontalaria Romo Kultur Etxearen 
inguruan.

Oparitu euskaraz

2022ko Euskarazko Produktuen Katalogoak, urtero bezala, dagoen 
eskaintzari buruzko informazio osoa jasotzen du, zazpi ataletan banatuta: 
musika, liburuak, aldizkariak, DVD filmak, jostailuak eta jolasak, komikiak 
eta gurasoei zuzendutako produktuak. Katalogoak bi zati ditu: bata 12 
urte bitarteko haurrentzat eta bestea 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzat. 
Udalak katalogoaren 1.000 ale banatu ditu, ikastetxeetara informazio-
oharrak bidaltzeaz gain, familien artean ohiko bideetatik zabaltzeko, 

DBHko gazteentzako 2.000 orri-markarekin batera.

Interneteko bertsioak  (www.katalogoa.eus) 7.400 produktu baino 
gehiagori buruzko informazioa biltzen du.

Udalerriko 7 liburu-dendek ekimenarekin bat egiten dute eta 
produktuak dituzte. Informazioa: www.katalogoa.eus. Getxoko liburu-

denda laguntzaileak: www.getxo.eus/euskara.

Algortako Dendak

Algortako Dendak elkarteko 54 negoziok parte 
hartuko dute Gabonetako kanpaina honetan. Aldi 
horretan, dendak apaingarriekin eta Gabonetako 
musikarekin apaintzeaz gain, Getxoko bi musika 
talde arituko dira negozioak dauden kaleetatik 

barrena:

- Abenduaren 23 eta 30ean: 18:00etatik 
20:00etara.

- Abenduaren 24 eta 31n: 12:00etatik 
14:00etara.

Informazioa: https://algortakodendak.eus/

www.getxoenpresa.com
www.katalogoa.eus
www.katalogoa.eus
www.getxo.eus/euskara
https://algortakodendak.eus/
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>> 2022ko Abendua

Nabarmentzekoak

> 2023ko EuskArabenturan parte hatzeko 
izenematea zabalik

> Gordofobia eta indarkeria estetikoaren inguruan hausnartu dute 
berrogeita hamar bat lagunek 

> Eusko Jaurlaritzak 532 hizkuntza ikastaro eskainiko ditu atzerrian



Hilak 1, osteguna: EKINTZA: ASANBLEA URTARRILA
Hilak 2, ostirala: EKINTZA: GYNKANA EUSKARALDIA
Hilak 3, larunbata: IRTEERA: CITY JUMP
Hilak 9, ostirala: TAILERRA: MUSIKA
Hilak 11, igandea: SUKALDARITZA: GAILETAK
Hilak 13, asteartea: ESKULANA: GABONEKTAKO APAINGARRIAK
Hilak 15, osteguna: ESKULANA: APAINGARRIAK
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: BOLERA
Hilak 21, asteazkena: EKINTZA: GAZTELEKU APAINDU
Hilak 23, ostirala: ESKULANA: MALABAREKO PILOTAK
Hilak 27, asteartea: IRTEERA: UGP
Hilak 29, osteguna: EKINTZA: ASMAKIZUNAK

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Abendua

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Abendua

Hilak 1, osteguna: ASANBLADA: URTARRILEKO PROGRAMAKETA
Hilak 2, ostirala: EUSKARALDIA
Hilak 9, ostirala: MASTER CHEF: PIZZA
Hilak 10, larunbata: ZINEMA: BELDURREZKO FILMA
Hilak 14, asteazkena: GABONETAKO ESKULANA
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: U.K. SKATEPARK
Hilak 21, asteazkena: GABONETAKO ESKULANA
Hilak 23, ostirala: MASTER CHE: BROWNIE
Hilak 28, asteazkena: IRTEERA: UGP
Hilak 29, osteguna: TXOKOLATADA BIZKOTXOEKIN

* Ikus-entzunezko Piezen Nazioarteko Lehiaketa Eman minutu 
1 UNESCO Etxeak deituta. Aurtengo lehiaketaren izenburua "Emaida-
zu HITZEN minutu bat" da. Giza Eskubideak defendatzen, sustatzen, 
aldarrikatzen, zabaltzen edo kontzientziatzen dituzten minutu bateko 
ikus-entzunezko pieza onenak sarituko dira. Lanak 2023ko urtarri-
laren 31ra arte aurkeztu ahal izango dira. Inskripzioa eta oinarriak: 
https://dame1minutode.org/  

* Desgaitasuna duten pertsonentzako prestakuntza teknologi-
ko eta digitalerako bekak, ONCE erakundeak deituak, %33ko edo 
hortik gorako desgaitasun-maila duten 16 urtetik gorakoentzat, eta 
DBHko tituluaren edo horren baliokidearen bat dutenak. 2022-12-
31ra arte eskatu ahal izango dira, eta zenbatekoa 10.000 eurokoa 
izango da gehienez. Informazio gehiago ONCE Fundazioan, telefono 
honetan: 91 506 88 68/915 06 51 43, portalentodigital@fundacio-
nonce.es eta https://labur.eus/kinst

Gordofobia eta indarkeria estetikoaren inguruan 
hausnartu dute berrogeita hamar bat lagunek

2023ko EuskArabenturan parte hatzeko 
izenematea zabalik 

(larunbata), Getxo Elkarte-
gian, adin guztietako 20 per-
tsonak gaiari buruz hausnartu 
zuten eta pertsonek, ezarrita-
koa baino gehiago gorabehera, 

ardura, autonomia, bizi-ohitu-
ra osasuntsuak eta ingurunea-
rekiko begirunea…) lantzea.

Horretarako, Euskal Herria 
zeharkatuko dute gazteek, 
Done Jakue bide ezberdinak 
jarraitzen, UNESCOk Gizate-
riaren Ondare izendatutako 
guneak bisitatzen bai eta na-
tur balio handiko guneak ere, 
basoak, hondartzak, museoak, 
gari-soroak, leizeak, portuak, 
gazteluak, belazeak, monu-
mentu nahiz eraikin enble-
matikoak, herriak, gatzagak, 
baserriak…Horrekin batera, 
mintegi, tailer eta ekimen as-
kotan parte hartzeko aukera 
izango dute gazteek, hainbat 
esparrutako profesionalak 
(musikariak, soziolinguistak, 
aktoreak, bertsolariak, kaze-
tariak, dantzariak, idazleak, 
kirolariak…) aldiro-aldiro ba-
tuko baitira espediziora.

Parte hartzeko baldintzak
2023ko espedizioan parte har-

jasaten duten diskriminazio 
horren aurkako proposame-
nak egin zituzten, gure gi-
zartean hain naturalizatuta 
baitago. Sortu ziren iruzkinen 
artean, honako hauek nabar-
mentzen dira: “2020ko konfi-
namenduan zehar, jendea gehiago 
arduratzen zen gizentzeaz COVI-
Daz kutsatzeaz baino”, “arazo la-
rriak daude pertsona lodiek arro-
pa erostera doazenean, tailurik ez 
dagoelako eta gustu fisiko guztie-
tarako ez dagoelako”, ”osasunaz 
hitz egiten da, jendea gizentzeko 
beldur den benetako arrazoi hori 
ez denean”, “pertsona lodia ez da 
desiragarria eta ez ditu ezarrita-
ko edertasun-kanonak betetzen”, 
“gizenak ez dira egun osoan egon 
behar donutak eta pizzak jaten 
besaulki batean etzanda, telesail 
eta filmetan agertzen den bezala”, 
edo “pertsona bat lodi egon dai-
teke eta ez jan modu txarrean edo 
gehiagoan”.

tzeko 2006an edo 2007an jaiota-
ko gazteek lan bat eta aurkez-
pen bideoa (gehienez minutu 
batekoa) bidali beharko dituzte  
https://euskarabentura.eus/
hautagaitzak-2023/ webgunera 
eta formularioa bete ere. 

Hautagai bakoitzak bere lana 
edo proiektua egiteko hurren-
go hiru gaietako bat aukeratu 
beharko du: Turistak vs Bidaia-
riak, Natura gizartean/Gizartea 
naturan eta Happykrazia. Proiek-
tua egiteko hurrengo sei forma-
tu daude aukeran: testu histo-
rikoa, testu literarioa (olerkia 
edo prosa), ikus-entzunezkoa 
(2-5 minutu), musikala (2-8 mi-
nutu), plastikoa (teknika askea) 
edo sormen digitala. Hoberen 
baloratutako 120 proiektuek es-
pedizioan parte hartzeko plaza 
eta beka jasoko dituzte. Horien 
behineko zerrenda datorren 
apirilaren 14an argitaratuko da 
ekimenaren webgunean. Infor-
mazio gehiago: https://euska-
rabentura.eus/

Hogeita hamar bat nerabek 
parte hartu dute Udaleko 
Gazteria Zerbitzuak duela 
gutxi antolatutako gordofobia 
eta indarkeria estetikoari bu-
ruzko tailerrean, Magdalena 
Piñeyro generoan, migrazioe-
tan eta gorputz-aniztasunean 
adituak emana.

Algortako Gaztelekuan aza-
roaren 18an (ostirala) egindako 
tailerrean, pertsona gizenek 
eskolan jasaten duten bullyin-
garen eta diskriminazio mota 
horren ondorioz elikaduran 
sortzen diren nahasmenduen 
edertasun kanonak aztertu zi-
tuzten. Nerabeen sare soziale-
tako (serieak) erreferenteez eta 
errealitatea erakusten ez duten 
argazkiak zintzilikatzeko era-
biltzen diren iragazkiez ere 
hitz egin zuten. 

Biharamunean, hilaren 19an 

EuskArabentura ekimenak 
2023ko espedizioan parte har-
tu ahal izateko lanak aurkez-
teko epea datorren martxoa-
ren 3ra arte izango da zabalik. 
Euskal Herriko zazpi lurral-
deetako nahiz diasporako 15-
17 urte bitarteko (2006an edo 
2007an jaiota) 120 neska-mutil 
euskal geografia, kultura eta 
historia euskaraz ezagutzera 
eramango dituen oinezko es-
pedizioa, aurrekoetan bezala, 
uztailaren 1ean abiatu eta hila-
ren 31ra amaituko da. Ekime-
na EuskArabentura elkarteak 
antolatzen du, entitate askoren 
laguntzarekin, tartean Getxo-
ko Udalarena. 
Esperientziaren helburuak dira 
gazteen artean euskararen era-
bilera sustatu eta normaliza-
tzea, gazte euskaldunen sare 
berri bat sortu eta elikatzea, 
Euskal Herriko natura-on-
dasun eta ondasun historiko 
nahiz kulturalen transmisioa 
bermatzea eta hainbat balore 
(parekidetasuna, bizikidetza, 

Eusko Jaurlaritzak 532 hizkuntza 
ikastaro eskainiko ditu atzerrian

Abenduaren 14ra arte egongo da zabalik Eusko Jaurlaritzak atze-
rrian antolatzen dituen 532 hizkuntza ikastaroetako batean parte 
hartzeko eskaera egiteko epea. Ingeleseko, frantseseko eta alema-
neko ikastaroak dira, hiru astekoak, eta 2023ko udan egingo dira 
Irlandan, Erresuma Batuan, Frantzian eta Alemanian, Batxilergo-
ko eta DBHko 3. eta 4. mailako ikasleei zuzenduta.
Baldintza hauek ezarri dira: aurreko ikasturtean gutxienez 7ko 
nota lortu izana hautatutako hizkuntzan edo hizkuntzetan (in-
gelesa, frantsesa edo alemana); gainera, guztira 16 puntu edo 
gehiago lortu izana aurreko ikasturteko batez besteko notaren 
eta eskatutako hizkuntzaren notaren baturan, eta gehienez 19 
urte betetzea 2023an. Gainera, ikasleak eskaera egin aurreko 
bi ikasturteetan ikasi behar du zein hizkuntzatarako eskatzen 
duen plaza.
Deitutako plaza bakoitzean kontzeptu hauek sartzen dira: joan-
etorriko bidaia EAEko hiru hiriburuetatik egonaldia egingo den 
herrialdeko lekuraino, bidaia-asegurua, matrikula-asegurua eta 
ikastaroko ikasmateriala, ostatua, mantenua eta ikastaroa eman-
go den zentrorako hiri-garraioa. Plaza horien onuradun diren 
ikasleek dagokien partaidetza ekonomikoa ordaindu beharko 
dute. Informazio gehiago: https://labur.eus/nnIQV
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