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Abenduak 22 
>> Urtarrilak 01

/ Nabarmentzekoak
> Kontrataziorako laguntzen deialdia onartu da 

Getxoko enpresentzat (2. or.)
> Mª Castro, Dani Muriel eta Andrés Gertrudix dira 

protagonista “La coartada”-n (3. or.)
> Aner Etxebarria, Mendi Filmeko sariduna (4. or.)

Olentzero eta Mari Domingi jar-
duera ugarirekin helduko dira 
abenduaren 23an eta 24an uda-
lerriko auzoetara, umeen eskuti-
tzak jasotzeko (https://labur.eus/
Eumz2 jaitsi daitezke). Udalaren 
laguntzarekin, elkarteek antola-
tutako jardueren eta ibilbideen in-
guruko informazioa zehazten da 
jarraian. Gainera, merkatarien el-
karte batzuek ere hainbat ekitaldi 
sustatuko dituzte (https://labur.
eus/wRuMF). 

ROMO
Antolatzaileak: Zasi Eskola Dantza 
Taldea, Ziztu Bizian eskaut taldea, 
Erromon Geureari Eutsi eta Romo 
Areto Futbol Kluba.
Abenduaren 23an
*17:30ean: umeentzako tailerrak. 
Olentzeroari eta Mari Domingiri 
harrera eta elizako arkupetan jasoko 
dituzte gutunak.     
Abenduaren 24an
* Marrazki lehiaketa. Marrazkiak 
Santa Eugenia plazako poston-
tzian utzi beharko dira.
* 17:30ean: kalejira Olentzero eta 
Mari Domingirekin Santa Eugenia 
plazatik: dantzak, gabon kantak... 
* 18:30ean: biei harrera, jana eta 
erretzea.

ALGORTA
Antolatzailea: Horra Horra Algor-
tako Olentzero Batzordea.
Abenduaren 23an
* 19:00etan: ume bertsolarien 
saioa, Algortako Geltokia plazan.
* 20:00etan: Taberna Ibiltaria. San 
Nikolas plazatik Azebarrira.    
Abenduaren 24an
* 11:00etan: puzgarriak Algortako 
Geltokia plazan.
* 16:30ean: Benantziotik kalejira: 
dantzari, txistulari...
* 17:00etan: ongietorria Olentze-
ro eta Mari Domingiri, txokola-
te jana, musika….Erredentoreko 
plazan

* 18:30ean: kalejira Algortan zehar.
* 19:00etan: Olentzero eta Mari 
Domingiri agurra: txalaparta, 
bertsolariak, dantzariak eta Olen-
tzeroren kondaira. Olentzero erre-
tzea San Nikolas plazan.

NEGURI-GOBELA
Antolatzaileak: Txatxalin Guraso 
Elkartea eta Neguriko Gobela tal-
dea.
Abenduaren 23an 
* 18:00etan: kalejira Olentzero eta 
Mari Domingirekin Makaletako 
etorbidetik Gernika parkeraino. 
* 19:30ean: harrera Olentzero eta 
Mari Domingiri Gernika parkean. 

Olentzero eta Mari Domingi jarduera ugarirekin helduko dira 
abenduaren 23an eta 24an auzoetara

Getxolandiak ateak zabaldu ditu haurren gozamenerako 
Getxolandiak, Getxoko Gabonetako 
Haur Parkeak, bere ateak zabaldu 
ditu, oraingoan Areetako Geltokia 
plazaren aurretik doan Kale Nagu-
siko errepidean eta plazaren azale-
raren zati batean.
Datorren urtarrilaren 8ra arte, par-
keak sei atrakzio izango ditu (ma-
txinsaltoa, autotxokeak, zaldiko-mal-
dikoak, ohe elastikoak, herensugea 
eta puzgarriak) eta baita kaleko bi 
salmenta-postu ere (txurro-denda eta 
gozokiak), Euskadiko Ferialari Auto-
nomoen Elkartearen eskutik.

Parkearen ordutegia 11:00etatik 
14:30era eta 17:00etatik 21:00etara 
izango da. 
Zirkulazioa eten egingo da Nagusi 
kalean, eta Santa Ana kaletik des-
bideratuko dira ibilgailuak. Moztu-
tako tartean, Udaltzaingoak arau-
tutakoaren arabera, kale Nagusiko 
25.eko garajean plaza dutenak eta 
zerbitzu publikoetako ibilgailuak 
bakarrik pasatu ahal izango dira. 
Geltokia plazaren parean dagoen 
taxi geralekua metro batzuk mugitu 
da, Zalama kalera.

* AixeGetxo! Sariak 2022 
(4. or.) Odol-ematea. Hilak 26 (astelehena), 

16:30etik 21:00etara, Bidezabalgo 
Osasun Zentroaren ondoan.

Kontzertua. Hilak 30 (ostirala), 21:00etan, Urtz: 
“Zabaldu ateak tour”, Muxikebarrin. 12€.

AREETA
Antolatzailea: Berantzagi.
Abenduaren 23an  
* 18:30ean: Haurrentzako antzerkia 
Eskoletako plazan.
Abenduaren 24an 
* 10:30ean: kalejira Eskoletako pla-
zatik Bizkaia Zubiraino. Olentzero-
ri eta Mari Domingiri harrera Biz-
kaia Zubian. 
Eskoletako plazan:  
* 11:00etan: erakusketak, erromeria, 
dantzak, pintura lehiaketa.
* 12:45ean: Dantza Plaza eta bertso-
lariak.
* 14:00etan: Gabon saskiaren zozketa.
* 18:30ean: kalejira plazatik eta dan-
tzak.
* 20:00etan: Olentzerori agurra. 

ANDRA MARI
Antolatzailea: Itxas Argia.
Abenduaren 23an
* 17:00etan: jolasak, eskulanak, triki-
tilariak eta txistulariak Malakaten.  
* 18:30ean: trikitrixa eta panderoak. 
*18:45ean: otzararen zozketa.
Abenduaren 24an
* 17:00etan: kalejira kiroldegitik.
* 19:15ean: Olentzero eta Mari Do-
mingiri harrera, gabon kantekin eta 
dantzekin. Erretzea Malakaten. 
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> Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

zio Sailak kaleratutako argitalpena da 
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari 
lotutako albisteak eta informazioak ager- 
tzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Ainhoa 
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.  
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.  
Erredakzioa: Nekane Ardanza,

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20. 
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Arte arduradunak: Bassai Comunicación 
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte, 
S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren 
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

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

Hiru hitzarmen solidario berrituta

Adierazpen instituzionala 
Migratzaileen Egunagatik

Getxo Kirolaken 
eta GMren 
ordutegiak 
Gabonetan

Tokiko Gobernu Batzordeak 
enpresei zuzendutako la-
guntzen udal programaren 
deialdia onartu du, Getxon 
2022. urtean enplegua sortzea 
sustatzeko. Laguntza horiek,  
Lanbide Euskal Enplegu Zer-
bitzuak enplegua sustatzeko 
tokiko ekintzetarako lagun-
tzen deialdiaren barruan dau-
de. Udalak 167.433 € bideratu-
ko ditu horretarako. 
Diru-laguntza horiek langa-
bezian dauden, Getxon errol-
datuta dauden eta Lanbiden 
enplegu-eskatzaile gisa izena 
emanda dauden pertsonak 

Udalak Euskal Fondoa eus-
kal erakunde kooperanteen 
elkarte, ATFAL Sahararen 
Aldeko Getxoko Elkarte eta 
Zabalketa GKErekin berritu 
ditu hitzarmenak, 112.000 eu-
rotan. Zehazki, Euskal Fon-
doak 51.000 euro jasoko ditu 

Udaleko Bozeramaileen Ba-
tzordeak adierazpen institu-
zional bat onartu zuen aho 
batez, aurreko igandean, 
abenduak 18, Migratzaileen 
Nazioarteko Eguna ospatu 
zela eta. Besteak beste, Uda-
lak egun horretan aldarri-
katu du “kulturartekotasuna-
ren eta arrazakeriaren aurkako 
balioak eta printzipioak, gure 
gizartearen ardatz egituratzai-
le gisa. Guztiok, gure jatorria, 
arraza, nortasuna edo pen-
tsamendua edozein dela ere, 
proiektu komun bat eraikitzeko 
aukera emango digun gizarte 
batean bizitzeko aukera izatea, 
eskubide eta betebehar pareko-

Getxo Kirolak-eko kiroldegiak 
itxita egongo dira abenduaren 
25ean eta urtarrilaren 1ean. 
Era berean, abenduaren 24an 
eta 31n instalazioak 13:00etan 
itxiko dira.  
Bestalde, Garbigune Mugi-
korraren arratsaldeko zerbi-
tzua datozen bi larunbatetan, 
abenduaren 24an eta 31n, ohi 
bezala, Bidezabalgo anbulato-
rioaren ondoan eskainiko da, 
baina ixteko ordutegia bi ordu-
tan aurreratuko da: 16:00etatik 
19:00etara. Abenduaren 25ean 
eta urtarrilaren 1ean, itxita.

kontratatu dituzten bertoko 
enpresentzat dira. Kontratu 
horiek 2022ko urtarrilaren 
1etik ekainaren 30era bitartean 
hasitakoak izan beharko dute, 
eta mugagabeak eta lanaldi 
osokoak edo lanaldi partzia-
lekoak izan beharko dute, gu-
txienez lanaldiaren %50arekin.
Gehieneko laguntza 8.000 eu-
rokoa izango da lanaldi osoko 
lan-kontratu bakoitzeko. La-
naldi partzialeko kontratuak 
ere diruz lagunduko dira, la-
naldiaren %50arekin gutxie-
nez. Laguntza 10.000 eurora 
arte igoko da DBEren (Diru-

Nikaraguako Tipitapan eu-
ri-drainatze proiektuaren hi-
rugarren faserako. Bestalde, 
ATFALek 36.000 euro esku-
ratuko ditu Tindufeko erre-
fuxiatuen kanpamenduetara 
behar handiko produktuak 
eramaten dituen Karabana-

tasunean oinarrituta dagoen 
elkarbizitzarako oinarri den 
gizartea, zurrumurrurik eta 
aurreiritzirik gabekoa”. Era be-
rean, Udalak “lanean jarrai-
tzeko eta Getxo harrera hiri gisa 
sendotzea lortzeko konpromisoa 
berresten du, aniztasuna eta 
arrazakeriaren aurkako balioak 
partekatuta, Euskal Gizarte 
Itunaren eta Tokiko Harrera 
Planaren esparruan….eta  xe-
nofobiaren erabilera populista 
ororen aurrean gehiengo demo-
kratikoaren pisua izango duen 
batasuna mantentzeko konpro-
misoa hartu du Udalak”. Adie-
razpen osoa: https://labur.
eus/OADmk

sarrerak Bermatzeko Erren-
ta) titular edo onuradunen 
kolektiboetako pertsonak, 35 
urtetik beherakoak, iraupen 
luzeko langabeak eta 55 urte-
tik gorakoak kontratatzen ba-
dira. Kontratuak emakumeei 
egiten zaizkienean, dirula-
guntzaren zenbatekoa %10 
handituko da. Laguntzaren 
azken zenbatekoak ezingo du 
gainditu kontratatutako per-
tsonaren urteko soldata-kos-
tuen eta gizarte-segurantzako 
kostuen %75 (kolektiboaren 
kasuan, %100).
Gainera, kontratazioek enple-
gu-sorrera garbia ekarri behar-
ko dute, diruz lagundutako 
kontratua duten pertsonak 
lanean hasi aurreko 6 hilabe-
teetan enpresan dagoen batez 
besteko plantilla osoaren gai-
nean. Kanpoan geratzen dira 
aurreko deialdietan enpresa 
berean kontratatzeagatik la-
guntza jaso duten pertsonen 
lan-kontratazioak.
Deialdia BAO-Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratuko da 
abenduaren 26an (astelehena) 
eta eskaerak hilaren 27tik (as-
teartea) aurkeztu ahal izango 
dira Ekonomia Sustapenean 
(Ogoño kalea 1, Areeta. Tel.: 94 
466 01 40. Helbide elektroni-
koa: getxolan@getxo.eus).

rako eta hezkuntza bereziko 
zentrorako. Azkenik, Za-
balketak 25.000 euro izango 
ditu, elkartasuna sustatzeko 
merkatariek, GGKEk eta hi-
rugarren sektoreko elkarteek 
osatutako SolidaridUP sarea-
ren bidez.

Kontrataziorako laguntzen deialdia 
onartu da Getxoko enpresentzat

ABENDUAK 22 OSTEGUNA
Getxolandia. Gabonetako Haurren 
Parkea. Areetako Geltokiaren pla-
zarekiko paraleloan doan errepide-
eremuan eta plaza horren azalera-
ren zati batean. 11:00-14:30 eta 
17:00-21:00h (itxita abenduaren 
25ean eta urtarrilaren 1ean). Bi-
daia 1: 2€. 5 bidaiako abonua: 
7,50€. Urtarrilaren 8ra arte.

Gabonetako kontzertua. 
19:30ean, Muxikebarrin, Biotz Alai 
abesbatzaren emanaldia. Sarrera 
gonbidapenarekin.

Gabonetako kontzertua. 
19:00etan, Erredentorreko parro-
kian, Urepel (Sopela) eta Bilboko 
Club Deportivoren abesbatzak. Sa-
rrera dohainik.

Odola ematea. Areetako Geltokia 
plazan. Goizez eta arratsaldez.

Zinemabarri. Muxikebarrin (Arri-
gunaga aretoa), 19:00etan, Car-
la Simonen “Alcarrás” filmaren 
proiekzioa (JBA). 7 urtetik aurre-
rantzean. 3,50€.

ABENDUAK 23 OSTIRALA
Olentzero-Mari Domingi. Ikusi 
lehen orrialdea.

Antzerkia. 19:30ean, Muxikeba-
rrin (Ereaga aretoan), “La coarta-
da”, Talycual, Txalo eta La alegría-
rekin. 15€.

Kontzertua. Arrigunaga bari-
kuak. 21:00etan, Muxikebarrin 
(Arrigunaga aretoa, harmaila barik) 
Lukien eta Satan Tango. 5€.

Gabonetako kontzertua. 
20:00etan, Algortako San Nikolas 
elizan, Getxoko Zozoak eta Kimetz 
abesbatzen eskutik. Dohainik.

Gabon-Kantak. 20:15ean, Hiruta-
sunaren elizan (Aita Trinitarioak), 
Itxartu abesbatzaren eskutik. Sa-
rrera doan.

Zine-kluba. Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, 
Asghar Farhadiren “Un héroe”. 
7 urtetik aurrerantzean. Sarrera: 
3,50€.

ABENDUAK 24 LARUNBATA
Olentzero-Mari Domingi. Ikusi 
lehen orrialdea. 

ABENDUAK 26 ASTELEHENA
Odol-ematea. Bidezabalgo Osa-
sun Zentroaren ondoan. 16:30etik 
21:00etara.

Gabonetan. Antzerkia eta txo-
txongiloak. “Pintto Pintto”, Anita 
Maravillasekin. 12:00etan, Romo 
Kultur Etxean. Testu barik. 3€.

Gabonetako haur tailerrak. Pixel 
Art (4-7 urte), kamisetak txirbi-
lekin (8-11 urte) eta Zirkua (4-7 
urte), 17:00- 19:00h., Romo Kultur 
Etxean. Ele bitan. Dohainik.

Kontzertua. Kaeber Ensemble, 
19:00etan, Muxikebarrin. 8€.

ABENDUAK 27 ASTEARTEA
Gabonetan. Pailazoak. “Ba-
serrian”, Potxin eta Patxinekin, 
12:00etan, Romo Kultur Etxean. 
Euskaraz. 3 urte baino gehiago. 3€.

Gabonetako haur tailerrak. Ba-
ratze txikiak (4-7 urte), Pixel Art 
(8-11 urte) eta Zirkua (4-7 urte), 
17:00-19:00h., Romo Kultur 
Etxean. Ele bitan. Dohainik.

Bertsolaritza. Txapelondo bertso 
jaialdia, 18:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 6€.

Gabonetako Organo II. Zikloa. 
20:00etan, San Nikolas Bariko Eli-
zan, Ars Canticum Ensemble Bil-
bao Abesbatza. Zuzendaria: Óscar 
González Gasquet. Antolatzailea: 
Asociación de amigos del órgano 
Merklin de San Nicolás de Algorta. 

ABENDUAK 28 ASTEAZKENA
Gabonetan. Magia. Tor Magoa, 
12:00etan, Romo Kultur Etxean. Eus-
karaz. 5 urtetik aurrerantzean. 3€.

Gabonetako haur tailerrak. 
Beirateak (4-7 urte), Hidrografia 
(8-11 urte) eta Zirkua (4-7 urte), 
17:00-19:00h., Romo Kultur 
Etxean. Ele bitan. Dohainik.

Versadas olerki kluba. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan,  Ángela 
Figuera. Sarrera dohainik. 

Mahai-ingurua. Jotak Euskal 
Herrian, Jota Uribe Kostan, Itxar-
tu Dantza Taldearen eskutik, 
19:00etan, Muxikebarrin. Doan.

ABENDUAK 29 OSTEGUNA
Gabonetan. Musika tailerra eta 
kontzertu interaktiboa, 12:00etan, 
Romo Kultur Etxean. Familiaren-
tzako ekitaldia (heldu bat + haur 
bat). Euskaraz. Dohainik.

Gabonetako haur tailerrak. Piz-
za txikiak (4-7 urte), Sushi (8-11 
urte) eta Zirkua (4-7 urte), 17:00-
19:00h., Romo Kultur Etxean. Ele 
bitan. Dohainik.

Haur ikuskizuna. Go!azen 
9.0, Glu Glurekin, 16:30ean eta 
19:00etan, Muxikebarrin. 10€. 

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “La consagración de la 
primavera”, Fernando Francoren fil-
ma. 16 urtetik aurrerantzean. 3,50€.

Gabonetako Organo II. Zikloa. 
20:00etan, San Nikolas Bariko 
elizan, Xabier Andrada (biolina) 
eta Andoni Andrada (organoa). An-
tolatzailea: Asociación de amigos 
del órgano Merklin de San Nicolás 
de Algorta. 

ABENDUAK 30 OSTIRALA
Gabonetan. Ipuin kontaketa yo-
garekin, Maite Arreseren eskutik, 
12:00etan, Romo Kultur Etxean. 
Ele bitan. Dohainik.

Gabonetako haur tailerrak. Piz-
za txikiak (4-7 urte), Sushi (8-11 
urte) eta Zirkua (4-7 urte), 17:00-
19:00h., Romo Kultur Etxean. Ele 
bitan. Dohainik.

Kontzertua. Urtz: “Zabaldu ateak 
tour”, 21:00etan, Muxikebarrin. 
12€.

Zine-Kluba. Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, 
“Mentes maravillosas”, Bernard 
Campanen filma. Jatorrizko ber-
tsioan azpitituluekin. 12 urtetik 
aurrerantzean. 3,50€.

https://labur.eus/OADmk
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Muxikebarriko agertokian an-
tzeztuko da ostiral honetan, aben-
duak 23, La coartada obra, Talycual, 
Txalo eta La alegría taldeen ko-
produkzioa. María Castrok, Dani 
Murielek eta Andrés Gertrudixek 

Mª Castro, Dani Muriel eta Andrés Gertrudix 
dira protagonista “La coartada”-n

Kultur eskaintza 
oparoa 

haurrentzat

Kaeber Ensemble taldeak Revisitango Piazzolla ikuskizuna interpretatu-
ko du datorren astelehenean, hilaren 26an, Muxikebarrin. Ainhoa Zugaza 
Terradillos pianistak eta Pau Torres Serra eta Alberto Mielgo Hernández 
saxofonistek osatzen dute taldea. Ikuskizun horrek, Astor Piazzolla musi-
kagile argentinarraren piezak beste soinu espektro batera eramango ditu. 
Saxofoi eta pianoaren doinuak musika elektronikoarekin, dantzarekin, 
ahotsarekin eta perkusioarekin uztartuko dira, jendeari instrumentazio 
berrietara egokitutako jatorrizko gaiak entzuteko aukera emanez. Kon-
tzertua 19:00etan hasiko da eta sarrerak 8€tan dira.

Lukiek taldeak kontzertua eskainiko du ostiral honetan, abenduaren 23an, 
21:00etan, Muxikebarriko Arrigunaga aretoan (harmailarik gabe). Kontzertu 
hau, Lukiek talde mungiarraren #2 bigarren albumaren aurkezpen biraren 
barruan dago. Taldea, honako hauek osatzen dute: Josu Ximun Billelabei-
tia (ahotsa eta gitarra), Antton Goikoetxea Ayastuy (baxua eta koruak) eta 
Christian Gutierrez Rodriguez (bateria eta koruak). Lan berri horrek taldea-
ren hasierako fantasia bihurri eta soinuen arrastoari jarraitzen dio, ohiko pop 
egiturei uko eginez. Talde gonbidatu gisa, Satan Tango arituko da, Piñango 
Pop-en errautsetatik sortutako hirukote bilbotar berria. Sarrerak: 5€.

“Revisitango Piazzolla”, MuxikebarrinLukiek + Satan Tangoren kontzertua

interpretatzen dute, 19:30ean ha-
siko da, eta sarreren prezioa 15€-
koa da.
La coartada Christy Hall egile fa-
matuaren egokitzapena da, Ber-
nabe Ricoren bertsioa, hain zu-

zen ere. Antzezlanak, Ana du 
protagonista, egoera oso larrian 
dagoen emakumea. Dibortziatua 
eta bere iraganagatik oinazetua, 
bere lagunik onenari laguntza 
eskatzen dio haren bizitzako ai-
torpenik garrantzitsuena izango 
den lekukotza emateko. Bere ala-
baren zaintza ez ezik, bere askata-
sun propioa ere bere koartadaren 
menpe egongo da. Gauean zehar, 
bere deabruekin izandako liskar 
lotsagabeak agerian utziko du no-
raino iristeko gai den.
Lanak, polizia-suspense gisa, bere 
pertsonaia nagusiaren konplize 
bihurtu ahala pixkanaka azalduz 
doan istorio bat kontatzen du, 
baina munta handiko edukian 
sakontzeko modua besterik ez 
da, narratiba thriller psikologiko 
bati bide emanez, eta thriller ho-
rrek intriga gero eta handiagoko 
drama erromantiko bati, amaiera 
hunkigarri eta zirraragarriraino.

ALBEk Txapelondo Bertso Jaialdia antolatu du datorren asteartean, hilak 27, 
Muxikebarrin, 18:00etatik aurrera. Bertan parte hartuko duten bertsolariak 
Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Arzallus, Sustrai Co-
lina eta Joanes Illarregi izango dira eta aurkezlea Maider Barañano. Sarrera: 
6€ (leihatilan edo online bidez). 

Txapelondo Bertso Jaialdia

Getxoko kultur eskaintzak hau-
rrentzako programazio oparoa 
izango du aurten, Romo Kultur 
Etxean:  Gabonetan zikloa (bost 
ikuskizun: txotxongilo magia, pai-
lazo eta musikarekin) eta 26 tailer 
(musika, zientzia, eskulan eta su-
kaldaritzarenak). 
4-7 eta 8-12 urte bitartekoei dago zu-
zenduta (17:00etatik 19:00etara). As-
tehelehenetik aurrera, hilak 26, eta 
urtarrilaren 4ra arte: zirkua, bara-
tzezaintza, pixel art, beirate-pintura, 
hidrografia, musika, sormen-zien-
tzia, kamisetak txirbilekin egitea eta 
sukaldaritza (mini-pizzak, sushiak 
eta kebab). Gainera, abenduaren 
29an eta 30ean eta urtarrilaren 3an, 
12:00etan, kontzertu interaktiboa, 
ipuin-kontaketa eta musika tailerrak 
izango dira. Sarrera doakoa izango 
da guztietan eta izen-ematea online 
egin behar izango da Administra-
zio Bulego Elektronikoaren bitartez: 
https://eudala.getxo.eus. 
Bestalde, Gabonetan zikloa ere aste-
lehenean hasiko da, hilaren 26an, 
Anita Maravillas konpainiaren 
Pintto Pintto txotxongilo antzezla-
narekin. Hurrengo egunean, Po-
txin eta Patxin pailazo bikoteak 
Baserrian antzeztuko du, bere az-
ken lana, eta hilaren 28an, Tor Ma-
goaren ilusionismo ikuskizunak 
hartuko du lekukoa. Zikloa urtarri-
laren 2an itzuliko da, Ganso & Cía 
konpainiaren eskutik, antzerkia 
eta clowna uztartzen dituen Panoli 
kabareta lanarekin. Eta amaitzeko, 
urtarrilaren 4an, Urpekontzi miste-
riotsua antzezlan musikala eskaini-
ko du UM Musika Elkarteak. Saio 
guztiak 12:00etan hasiko dira eta 
sarrerak Kultur Etxeko ohiko kana-
letan eros daitezke.

https://eudala.getxo.eus


Muxikebarri izan zen, joan den astean, Kulturaren XII. Aixe Getxo! Sa-
riak galaren eszenatokia. Sari horiek Udalak ematen ditu, eta herrian 
Kulturan, esanahirik zabalenean, lan egiten duten pertsonak eta eki-

Glu Glu Produccionesek EITBren 
Go!azen 9.0 telesail arrakastatsua-
ren denboraldi berria aurkeztuko 
du datorren ostegunean, hilaren 
29an. Berrikuntzekin dator: Basa-
kabiko zuzendari berria, Andoni 
Agirregomezkorta ezagunak an-
tzeztua, eta hiru ikasle berri, Ki-
metz Etxabe (Gontzal), Mikele Ariz-
korreta (Saioa) eta Eleder Iglesias 
(Alain). Horietako batek sekretu 
bat gordetzen du. Nola moldatuko 
dira ikasle berriak beteranoak di-
renekin? Maitasun istorioak, ge-
zurrak, abentura eta musika! Hori 
guztia izango da kontzertu for-
matua duen ikuskizunean. Bi saio 
izango dira, 16:30ean eta 19:00etan. 
Edizio honen amaieran ia ez zen 
sarrerarik geratzen (10€).

menak aitortzen dituzte. Ohikoa denez, 14 kategoria dira: Arte Esze-
nikoetatik Balioen Hezkuntzara; Musika Klasikotik Arkitekturara edo 
Literaturatik Zientzia eta Berrikuntzara.

2022ko AixeGetxo! sariak eman zaizkie udalerriko 14 
ekimen eta kultur eragileri

Muxikebarrira helduko da Go!azen 
9.0-ren denboraldi berria

Aner Etxebarria Moral getxotarrak jaso du BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia-
ren film labur onenaren saria (1.000€ eta Eguzkilore garaikurra), Joy la-
nagatik. Filmak ranger andra gazte baten istorioa kontatzen du, bere bi 
seme-alaben hezkuntza eta Uganda herrialdeko Mgahingako Parke Nazio-
nalean bizi den mendiko gorilen familia bakarra babesteko konpromisoa 
bateragarri egiten dituena.

Aner Etxebarria, Mendi Filmeko sariduna

2022KO SARIAK
Ikusizko eta Ikus-entzunezko arteak: 

Itxaso Díaz Cabrera,  bideogilea, dokumentalista eta ikus-entzunezko komisarioa

Arte plastikoak: 
Naia del Castillo Aira, pintorea, eskultorea eta argazkilaria

Arte eszenikoak: 
Ander Zabala, dantzaria

Musika klasikoa eta garaikidea: 
Marina Barredo Perez-Yarza, biolista

Gar egungo musika: 
Vinilo FM, rock musikako irrati-emisorea

Literatura: 
Isabel de Naverán Urrutia, idazlea eta dantzaren ikertzailea

Diseinua: 
Muka Design Lab, altzarietan eta argiztapenean espezializatutako diseinu-estudioa

Arkitektura eta eremu publikoa: 
Cristina Pérez-Iriondo Murgoitio, arkitektoa

Gastronomia: 
Arrantzale Taberna, Portu Zaharreko itsas taberna eta terraza

Kultura Hezkuntzan eta Balioetan: 
Txabi Anuzita, soziologoa eta kooperantea

Kultura zientifikoa eta berritzailea: 
José Manuel Barandiarán, Fisikan doktorea

Kultura ondarea, hautemangarria eta hautemangaitza: 
Jesús María Bilbao Estefanía (Jerry), Bilboko Udal Bandako musikari erretiratua

“Aixegaztea”, etorkizun oparoko gazteak: 
Haizea López, eleberrigilea

Ibilbide profesional eta artistikoa: 
Javier Guraya Ibarmia,  musika irakaslea eta luthierra



3.500  kilometroko distantzia dago Getxotik Senegalera. Kodek, 29 
urteko gazte senegaldarrak, ibilbide hori egin zuen duela ia lau urte 
hona heltzeko. Bere herrikide askok bezala, salmenta ibiltarian 
dihardu.

Getxoko kaleetatik ibiltzera ohituta dago, eta egun batean Santa 
Anakoa (Areeta) den Itziar eta bere familiarekin egin zuen topo. “Nire 
gauzak saltzen nenbilenean ezagutu nituen. Lehenengo Itzi eta Mario 
ezagutu nituen, eta gero Kepa, haien 28 urteko semea. Oso onak izan 
dira beti nirekin”, nabarmendu du Kodek. Laguntasun on hori dela-eta,
batera ospatu zuten iazko Gabon zaharra. “Kode entzun genuen 
Kepari kontatzen nola heldu zen gure herrialdera eta egun batzuk 
lehenago aita hil zitzaiola. Orduan bururatu zitzaigun Gabon 
zaharrean afaltzera gonbidatzea. Bere hemengo familia garela 
pentsatzea gustatzen zaigu. Gure bizitzak partekatzea ikasketa da, 
hain dira desberdinak!”, dio Itziarrek. 

Hiru belaunalditako Gabonetako topaketa da, zeinetan Covid 
gaitzagatik ezarritako murrizketen arabera baimendutako hamar 
pertsonako taldea osatu baitzuen Kodek. Hala, ondoren askotan 
errepikatu zen esperientziaz gozatu zuten hiru belaunaldik. “Nire
emaztearen urtebetetzean ere etorri zen gurera, eta Senegalgo ohiko 
errezeta bat kozinatu zigun”, gogoratu du Sabinek, Keparen aitxitxek. 
“Ezin hobeki integratu da. Tipo azkarra eta oso langilea da”.

“Gure bizitzak partekatzea ikasketa 
da, hain dira desberdinak!”

Belaunaldiarteko Gabonak



Adierazitako laguntasunean, ohiturak uztartu eta partekatu dira, eta 
adin-desberdintasunak ez du inoiz garrantzirik izan. “Egia esan, ez 
dugu ezer aldatu, beti izan gara horrelakoak. Bera da moldatu dena, 
baina oso modu naturalean egin du”, azaldu du Itziarrek.

Halaber, distantziak ez du galarazi bi familiek elkar ezagutzea. 
Teknologia berriei esker, Koderen familia ezagutu dute jada, 
pantailaren bestaldean. ”Bere ama, emaztea eta semea ezagutu 
genituen. Aurpegia jarri ahal izan genien azkenik guztiei”. Kilometro
askoko distantzia dago hiru belaunaldien artean, baina oso lotura 
berezia dute.

Familia barruan belaunaldiarteko harremanek duten garrantziari 
buruz hausnartzera bultzatzen gaituen istorioa dugu hau.


