
#GetxoBiziEzazu

2022

Doako alea

1711 zk. 
www.getxo.eus

Abenduak 29 
>> Urtarrilak 08

/ Nabarmentzekoak
> Gabonetan kaleak garbi mantentzeko deia (2. or.)

> “Cuerdas”-ek Film Labur Zinematografiko 
Onenaren Forqué Saria jaso du eta 37. Goya 
Sarietarako izendatuen artean dago (4. or.)

> Getxok 335.000 euro banatuko ditu txirotutako 
herrialdetan 13 proiektu aurrera eramateko (5. or.)

* Antzerkia, musika eta 
dantza Muxikebarriko 
programazioaren lehen 

lauhilekoan 
(3. or.)

Erregeen Kabalgata. Urtarrilaren 
5ean, (osteguna): Andra Mari-
Algortan (17:30ean) eta Romo-Areetan 
(19:30ean). Bukatu eta gero, Erregeen 
harrera.

Gabonetan zikloa eta haur tailerrak. 
Urtarrilaren 4ra arte, zenbait ekitaldi Romo Kultur 
Etxean.

2023. urterako Getxoko Aurrekontu 
Orokorraren Proiektua 120.364.277 
eurokoa (egungo ekitaldikoa baino 
%1,70 handiagoa), hasieran onartu 
zen aurreko ostiralean, abenduak 
23, egindako ezohiko osoko bilku-
ran, Udal-gobernuaren (EAJ/PNV 
eta PSE-EE) aldeko botoarekin eta 
PP, EH Bildu eta Elkarrekin Pode-
mos taldeen kontrakoekin.
PPk, EH-Bilduk eta Elkarrekin Po-
demosek aurkeztutako osoko hiru 
zuzenketak eta tramitera onartuta-
ko 81 zatikako zuzenketak (PPren 
15, EH-Bilduren 33 eta Elkarrekin 
Podemosen 33) atzera bota zituzten, 
negoziazio-txanda akordiorik gabe 
amaitu ondoren. Ildo horretan, opo-
sizioak kritikatu egin zuen Gober-
nuak negoziatzeko duen borondate 
eskasa, baina Gobernua ez zen bat 
etorri horrekin.
Oposizioak iritzi bera partekatu 
zuen, esaten, “aurrekontuak ez diela 
erantzuten Getxoko egungo beharrei eta 
erronkei, ez duela planteamendu berri-
rik, inbertsio gutxi jasotzen dituela eta 
iazkoa baino eskasagoa dela”.

PPk adierazi zuenez, “erakundeek 
diru gehien bildu arren, familiak gaizki 
pasatzen ari dira; horregatik proposatu 
dugu zergak %10 jaistea. Gainera, zer-
bitzu berdinak edo okerragoak ematen ari 
dira diru gehiago dagoenean. Inoizko au-
rrekonturik altuena da, eta inbertsiorik 
gutxien duena, ez da %9ra iristen”. PPk 
galdetu zuen “non geratzen den babesa 
merkataritzari, etxebizitzari, herritarren 
segurtasunari…”.
Talde horren zuzenketa partziale-
tan jasotako proposamenen artean 
daude, “neurri gehiago merkataritzaren 
narriadura saihesteko eta Getxobonoa 
handitzeko; turismorako eta Sustapen 
Ekonomikorako laguntzak; autokaraba-
nentzako aparkaleku bat; etxez etxeko 
laguntza-zerbitzua, eguneko eta gaueko 
harrera-zerbitzua… handitzea; Areetako 
lurpeko aparkaleku bat; metroa lurpera-
tzea Getxo osoan; hiri-busa; arrapala me-

kanikoak estaltzea; Areetatik Andra Ma-
rirako ibai-pasealeku bat, Portu Zaharra 
eta Arrigunaga lotzea oinezkontzat...”.

Bestalde, EH-Bilduk adierazi zue-
nez, “Gobernuak eredu zaharkitu bat 
proposatzen du, bai aurrekontuen plan-
teamenduan, bai HAPOren plantea-
menduan. Planak aurreikusten dituen 
4.000 etxebizitza baino gehiago ez dira 
eraikiko 20 urte baino lehen, eta gazteek 
Getxotik alde egiten jarraituko dute. 
Gainera, ez zaie gizarte, kultura eta ki-
rol eragileei laguntzen, elkarteei ematen 
zaizkien diru-laguntzak izoztu egiten 
baitira, ez dio aurre egiten udal onda-
rearen galerari…”. Proposamenen 
artean, honako hauek izan ziren: 
“etxebizitzak alokatzeko diru-lagun-
tzak handitzea eta Etxebizitzaren Udal 
Institutua sortzea; Berdintasun Arloa 
birdimentsionatzea, haren aurrekontua 
handitzea eta ildo horretan lan egiten 
duten kolektiboei diru-laguntzak ema-
tea; merkataritzari laguntzeko berezko 
aplikazioa (app bat), hutsik dauden lon-

jak mobilizatzea, Getxo busa…”.

Elkarrekin Podemosek ere bat egin 
zuen EH-Bildurekin argudioetako 
batzuekin, “ondarearen galerari, etxe-
bizitza ekonomikoen politika ez-eragin-
korrari, HAPO inbaditzaile bati eta he-
rritarrei, eragile sozialei, kulturalei eta 
oposizioko alderdiei entzun gabe dagokie-
nean. Aurrekontu kontinuistak dira, ez 
da txoke-planik aurreikusten pertsonei, 
negozioei… mesede egiteko”. Zuzenke-
ta partzialetan, hurrengoak propo-
satu zituen: “Udal Erakunde Autono-
moetan hobekuntzak; familientzako lana 
bateragarri egiteko espazio gehiago eta 
Haurreskola gehiago; bazterkeria-egoe-
ran dauden pertsonentzako aterpetxe 
berri bat; nahi ez den bakardadearen-
tzako plan estrategiko bat; etxebizitzaren 
behatoki bat; berdeguneen babesa plan 
bereziekin; Getxo busa, eta autokaraba-
nentzako aparkaleku bat…”.

Udal Gobernuak (EAJ/PNV eta 
PSE-EE) nabarmendu zuen “aurre-

kontu kontinuistak direla, jakina, lau 
urteko legegintzaldi Plan batetik dato-
zelako. 2023a zubi-ariketa bat da plan 
honen eta datorren urteko hauteskun-
deen ondoren helduko denaren artean. 
Izaera sozial eta inbertitzaile argia dute, 
eta hiru agendaren arteko orekan oina-
rritzen dira: soziala, ingurumenekoa eta 
ekonomikoa, funtsezko zutabeak Giza 
Garapen Iraunkorrerako. Tasa eta zer-
gak igo beharrik gabe, inflazioaren on-
doriozko gastu arruntaren hazkundea 
xurgatzea lortzen du”. 
Inazio Uriarte, Ogasuneko zine-
gotziak adierazi zuen “PPk pro-
posatzen du ezohiko diru-sarrera bat 
bideratzea diru-sarrera errepikari bat 
murrizteko. Eta nik PPri galdetzen 
diot: Eta 2024an? Zer egingo dugu? 
Zergak igoko ditugu aurten kendu 
nahi duzun %10 horrekin? Eta Euro-
pari erantzungo diogu bere kide diren 
herrialde guztien zergekin finantzatu-
tako funtsak Getxon gure zergak jais-
tera bideratu ditugula, inbertsioetara 
bideratu beharrean”.

Udal Gobernuak gogoratu zuen 
aurrera egiten ari diren hainbat 
proiektu, hala nola: "HAPO-Hiri 
Antolamenduko Plan Orokor berriaren 
onarpena; Areetako Geltokia plaza be-
rria amaitzea; mugikortasun iraunko-
rraren aldeko apustua (bidegorrien sa-
rea eta TAO Espresa); Etxebizitza Plan 
berria (2020-2035); Gizarte Zerbitzuen 
bultzada berria, biztanleriaren zahar-
tzea, familia-aldaketak, berdintasuna eta 
aniztasunaren benetako inklusio eta aba-
rren erronkei arrakastaz aurre egiteko; 
haur eta gazteentzako aisialdirako gu-
neak hobetzea; hondakinak kudeatzeko 
eraginkortasuna hobetzeko inbertsioak; 
Emakumeen Etxea, Tangorako Gaztele-
kua, adinekoentzako tutoretzapeko apar-
tamentuak…sustatzea”. 
Azkenik, esan zuen Legegintzaldi 
Planaren %85 bete dela, eta “aurkez-
tutako proposamen batzuekin bat dato-
rren arren, lehenetsi behar da, eta balia-
bideak ez dira amaigabeak”.

2023. urterako Getxoko Aurrekontu Orokorren Proiektua 
hasieran onetsita, 120 milioi euro baino gehiagokoa

Osoko bilkuran 20 minutuko etenaldia egin zen San Inazio ikastetxeko ikasleek udalbatzari 
eskaini zizkioten gabon kantak entzuteko



LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Saioak: Estimulazio kognitibo-
ko eta memoriarako, etxez etxe, 
adinekoentzat. 10 urtetik gorako 
prestakuntza eta esperientzia. 
Tel: 617 23 42 41.

-  Ingelesa Irakasleak klaseak 
ematen ditu. Deskontuak Gazte 
txartelarekin. Romo. Tel: 687 
000 650.

-  Lan bila nabil  goizean, hau-
rrak eskolara eramateko, eta 
arratsaldean. Gauetan eta aste-
buruetan lagun egiteko. Errefe-
rentziak ditut. Tel.: 602 80 86 
87.

- Behar da alokairuko etxebizitza, 
Getxon. Tel.: 650 74 01 10.

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

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

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. Pizza 
txikiak (4-7 urte), sushi (8-11 urte) 
eta zirku tailerra (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 
filma. 16 urtetik aurrerantzean. 
Sarrera: 3,50€.
Gabonetako Organo II. Zikloa. 
20:00etan, San Nikolas Bariko 
elizan, Xabier Andrada (biolina) eta 
Andoni Andrada (organoa). Sarrera 
dohainik. Antolatzailea: Amigos del 
órgano Merklin de San Nicolás de 
Algorta elkartea. 

ABENDUAK 30 OSTIRALA
Gabonetan. Ipuin kontaketa yo-
garekin, Maite Arreseren eskutik, 
12:00etan, Romo Kultur Etxean. 
Ele bitan. Dohainik.
Gabonetako haur tailerrak. Pizza 
txikiak (4-7 urte), sushi (8-11 urte) 
eta zirku tailerra (4-7 urte), 17:00-
19:00h., Romo Kultur Etxean. Ele 
bitan. Dohainik.
Kontzertua. Urtz: “Zabaldu ateak 
tour”, 21:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 12€.
Zine-Kluba. Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, 
“Mentes maravillosas”, Bernard 
Campanen filma. Jatorrizko ber-
tsioan azpitituluekin. 12 urtetik 
aurrerantzean. Sarrera: 3,50€.

URTARRILAK 2 ASTELEHENA
Gabonetan. Clown. “Pano-
li Kabareta”, Ganso & Cíarekin. 
12:00etan, Romo Kultur Etxean. 
Testurik gabe. 6 urtetik aurreran-
tzean. Sarrera: 3€.
Gabonetako haur tailerrak. 
Sormen zientzia (4-7 urte), kebab 
(8-11 urte) eta zirku tailerra (4-7 
urte), 17:00etatik 19:00etara, 
Romo Kultur Etxean. Elebiduna. 
Dohainik.

URTARRILAK 3 ASTEARTEA
Gabonetan. Ukelele tailerra. Fa-

miliarentzako jarduera. (heldu bat 
+ haur bat), 12:00etan, Romo Kul-
tur Etxean. Euskaraz. 6-10 urte. 
Dohainik.
Gabonetako haur tailerrak. Elur 
bolak (4-7 urte), sormen zientzia 
(8-11 urte) eta zirku tailerra (4-7 
urte), 17:00etatik 19:00etara, 
Romo Kultur Etxean. Elebiduna. 
Dohainik.
Gabonetako Organo II. Zikloa. 
20:00etan, San Nikolas Bariko 
elizan, Mikel Ansolaren organo 
kontzertua. Sarrera dohainik. 
Antolatzailea: Amigos del órgano 
Merklin de San Nicolás de Algorta 
elkartea. 

URTARRILAK 4 ASTEAZKENA
Gabonetako haur tailerrak. Ga-
bonetako sukaldaritza (4-7 urte), 
beirateak (8-11 urte) eta zirku 
tailerra (4-7 urte), 17:00etatik 
19:00etara, Romo Kultur Etxean. 
Elebiduna. Dohainik.
Liburu-aurkezpena. 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean, Jose Luis 
Ledesmaren “Farrachuchos” libu-
ruaren aurkezpena.
Kontzertua. 21:00etan, Muxike-
barrin (Arriguanaga aretoan) The 
Spolem Girls taldearen emanaldia. 
Sarrera: 8€.

URTARRILAK 5 OSTEGUNA
Errege Kabalgata. Andra Mari-
Algorta. 17:30ean: Andra Mariko 
kiroldegia-Maiagan-Angel etorb.-
Telletxe-Mariandresena-Algor-
tako Kasinoa. Erregeen harrera 
Algortako Musika Eskolan (Muxi-
kebarriko sarrera Obispo Etxean-
dia kaletik) ibilbidea amaitu on-
doren. Romo-Areeta. 19:30ean: 
Gobelaurre-Gorbeia-Kresaltzu-
Ezequiel Aguirre-Las Mercedes-
Areeta etorb.-Zugatzarte. Erre-
geen harrera Romo Kultur Etxean 
ibilbidea amaitu ondoren.
Gabonetako Organo II. Zikloa. 
20:00etan, San Nikolas Bariko 
elizan, Alberto Nuñez tenorearen 
eta Pedro Guallar organistaren 
kontzertua. Sarrera dohainik. 
Antolatzailea: Amigos del órgano 
Merklin de San Nicolás de Algor-
ta elkartea.

URTARRILAK 7 LARUNBATA
Haur musikala. 18:00etan, Muxi-
kebarrin (Ereaga aretoan) “Colom-
bia, mi encanto”. Sarrera: 8€.

URTARRILAK 8 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Muxi-
kebarrin (Areeta aretoan), “Rabbit 
Academy. Pazko arrautzen lapu-
rreta” (euskaraz). Adin guztien-
tzat. Sarrera: 2,50€.
Igandeko haur zinea. 17:00etan, 
Areetako “Andrés Isasi” Musika 
Eskolan, “Nire zirkua” (euskaraz). 
Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.

HAPOren aurkako alegazioak 
2023ko urtarrilaren 16ra arte 

aurkeztu ahal izango dira, 15 egun 
baliogabea delako

Egoiliarrentzako 
TAO baimenak 

berritzea

46.752 euro 14 negozioren 
lokalak alokatzeko laguntzetan

111.000€ 827 
familiaren 
hezkuntza-

gastuetarako
Kaleak edukiontzietatik kan-
po hondakinik gabe manten-
tzea funtsezko faktorea da 
kaleek ahalik eta itxura onena 
izan dezaten, eta are gehiago 
Gabonetan, kartoien, kutxen, 
ontzien eta hondakinetarako 
beste material batzuen kopu-
rua nabarmen handitzen de-
nean, gehiago kontsumitzen 
delako. Udalak garbiketa eta 
hondakinen bilketa zerbitzua 
indartu du egun hauetan, eta 
laguntza handiena eskatzen 
du. “Egun hauetan, getxota-
rrei, baita merkataritzari eta os-
talaritzari ere, laguntza berezia 
eskatzen diegu edukiontzietatik 
kanpo hondakinak ez botatzeko, 
eta ingurumena eta herritar guz-
tiak errespetatuz kontsumitzeko, 
kaleetan, hormatxoetan, eta aba-
rretan edarien hondarrak ez uz-
teko. Gure plaza eta kale garbiez 
gozatzeak ekarpen handia egiten 
digu, eta pertsonek eta erakundeek 
lankidetzan jardun behar dugu”, 
Joseba Arregi Ingurumeneko 

Udalak 827 laguntza eman 
dizkie Getxoko familiei 
2022/23 ikasturteko Hezkun-
tzako gastu orokorretarako. 
Guztira 111.000 euroko balioa 
dute, hau da, familia bakoi-
tzak 134 euro jasoko ditu, ba-
tez beste. Aurkeztutako eska-
bideak baloratu ondoren, 356 
atzera bota ziren: 47, bikoiz-
tuta zeudelako; 1, epez kan-
po aurkezteagatik; eta gaine-
rakoak, oinarrietan jasotako 
irizpideak ez betetzeagatik. 
Laguntzak deialdiaren urteko 
urtarrilaren 1etik hasita gu-
txieneko antzinatasuna duten 
erroldatutako pertsonentzat 
dira, baldin eta bigarren zi-
kloko Haur Hezkuntzatik 
(hiru urte) DBHko mailara 
arteko seme-alabak eskolatu-
ta (eta antzinatasun berarekin 
erroldatuta) badituzte.

20233ko urtarrilaren 15ean 
amaituko da Getxoko Hiri An-
tolamenduko Plan Orokorra-
HAPOren dokumentuari ale-
gazioak aurkezteko epea. Hala 
ere, epe hori urtarrilaren 16ra 
arte luzatuko da, hilaren 15a 
baliogabea delako. Pertsona 
fisikoek aurrez aurre aurkez 
ditzakete alegazioak, aldez 
aurretik hitzordurik eskatu 
gabe, Herritarren Arretarako 
Bulegoetan (Algorta-
ko HAB, Torrene kalea 
3, eta Romo/Areeta-
ko HAB, Mesedeetako 
kalea 13, Getxo Elkar-
tegiaren ondoan) edo 
telematikoki Egoitza 
Elektronikoaren bidez 
(www.getxo.eus).

Aparkaldi Zerbitzu Arautu-
ko (TAO) egoiliarrentzako 
aparkaleku-baimenak ofizioz 
luzatuko dira automatikoki 
2023ko urtarrilaren 1ean, in-
teresdunak data hori baino 
lehen baja eskatu ezean.
Baimenaren tasa ordaintzeko 
epeari dagokionez, helbide-
ratu gabeko ordainagiriak 
Udalaren aurtengo zerga-egu-
tegian zehaztuko den boron-
datezko ordainketa-epearen 
barruan ordaindu beharko 
dira, egoiliarraren etxera bida-
liko den ordainketa-agiriaren 
bidez. Behin Egutegi Fiskala 
onartuz gero, udalaren web-
gunean argitaratuko da. Jaso 
ezean, kopia bat eskatu behar-
ko da Herritarren Arretarako 
Bulegoetan (HABak).
Helbideratutako ordainagi-
riak dagokion kontuan zor-
dunduko dira borondatez-
ko ordainketa-aldia amaitu 
ondorengo lehen egun ba-
liodunean edo “nahierako 
ordainketa”-n aukeratutako 
modalitatean adierazita-
ko egunetan https://labur.
eus/gubrT. 
Bestalde, jada ez dago egoilia-
rrentzako TAOren bereizga-
rri fisikorik, eta, beraz, ez da 
beharrezkoa ibilgailuan ezer 
jartzea. Beraz, ez da inolako 
bereizgarririk bidaliko etxera, 
aurreko urteetan bezala.

Udalerriko merkataritza-arda-
tzak lokal itxiekin ekonomi-
koki suspertzea helburu duen 
Lonjak piztu programak 46.752 
euroko diru-laguntza eman 
du 2022an irekitako 14 nego-
zioren alokairurako. Hutsik 
dauden merkataritza-lokalen 
okupazioa sustatzeko progra-
ma honek lokalaren hileko 
alokairuaren %50 – gehienez 
400 euro– diruz laguntzen du 

Hiri Zerbitzuetako eta Ingu-
rumen Kalitateko zinegotziak 
nabarmendu duenez.

Gogoratu, papera eta kartoia 
tolestuta beti edukiontzi ur-
dinean sartu behar dela; on-
tziak edukiontzi horiaren ba-
rruan sartu behar dira, beira 
berdean, eta errefusa poltsa 
itxietan grisaren barruan. Era 
berean, Udalak edukiontzi 
marroian organikoa birzikla-
tzeko kita eskatzera anima-
tzen du baita Etxeko Tresnak 
Biltzeko Zerbitzua (koltxoiak, 
altzariak, etxetresna elektri-
koak…), kaleak garbi eta ibil-
tzeko moduan mantentzeko 
(94 464 43 80 telefonoa).

Gainera, urtarrilaren 16ra arte, 
Romo Kultur Etxea-RKEko 
eta Fadura eta Andra Mari 
kiroldegietako erakuske-
ta iraunkorrak bisitatu ahal 
izango dira (lehen bi lekue-
tan paperezko bertsio osoa 
ere badago). HAPOren berri-
kuspenaren hasierako ones-
penaren dokumentuari bu-
ruzko dibulgazio-materiala 
eta dokumentazio teknikoa, 

Ingurumen-azterketa 
Estrategikoarekin ba-
tera, eskuragarri egon-
go dira, epe-mugarik 
gabe, www.hapo-ge-
txo.eus helbidean. Par-
te hartzeko informazio 
guztia eta dokumentu 
osoa:  www.getxo.eus.

jardueraren lehen 12 hilabetee-
tan. Horretarako, besteak bes-
te, lokalak udalerriko kale ja-
kin batzuetan egon behar zuen 
kokatuta, eta 2021eko urriaren 
1etik aurrera ekin behar izan 
zion jarduerari. Lagundutako 
lokaletatik 7 Algortan daude, 
4 Areetan eta 3 Romon.
Negozioen eta jarduera-sek-
toreen zerrenda: https://la-
bur.eus/dg6FD 

Gabonetan kaleak garbi 
mantentzeko deia

www.getxo.eus
https://labur.eus/gubrT
https://labur.eus/gubrT
www.hapo-getxo.eus
www.hapo-getxo.eus
www.getxo.eus
https://labur.eus/dg6FD
https://labur.eus/dg6FD


2023 Muxikebarrin hasiko da hainbat ekoizpenen eskutik, eta ikusleek 
interprete eta artista ezagunez gozatzeko aukera izango dute. Lola 
Herrerak, Natalia Verbekek, Pepón Nietok, María Adánezek, Adolfo 
Fernándezek eta Lola Baldrichek, besteak beste, parte hartuko dute Ge-
txoko zentroko eszenatokian. Bertan, bi jazz kontzertu (Jean Toussaint 
Quartet eta Joshua Edelman Trio), Yarin (Yarin) eta Sonoma (Kukai) 
dantza ikuskizunak (La Veronal) eta Mikel Urdangarinek (Bilbao Or-
kestra Sinfonikoarekin batera), Arima Soulek eta Niño de Elche artista 
flandriarrak parte hartuko dute, Katiuska, opere-
ta ahaztu gabe. Ikuskizun guztietarako sarrerak 
salgai daude dagoeneko, eta programazioa hemen 
kontsulta daiteke: https://labur.eus/qQhwK   

Antzerkia 
Souvenir, komeria estralurtarra obra komiko berritzai-
leak irekiko du antzerki eskaintza 2023ko urtarrila-
ren 13an, Horman Posterren eskutik; larunbatean, 
hilak 15, María Adánezek eta Pepón Nietok Ay, Car-
mela! laneko pertsonaiak, José Sanchís Sinisterraren 
klasikoa eta 28an Cabezas de cartel ikuskizuna, Ma-
drilgo zirkuitu independenteko ikuskizun onena-
ren Godot 2022 saria, eskainiko dituzte. Otsailaren 
11n, Itziar Ituñok eta Ramon Agirrek Hobe ixilik!, 
antzeztuko dute eta 18an, larunbatean, Natalia Ver-
bekek, Carmen Ruizek, Carlos Blancok, Nuria He-
rrerok eta Gerardo Oterok Tercer cuerpo taularatuko 
dute. Martxoan programatutako ikuskizunak izan-
go dira El nadador de aguas abiertas Adolfo Fernánde-

Antzerkia, musika eta dantza Muxikebarriko 
programazioaren lehen lauhilekoan

Urtz taldeak kontzertua eskainiko du ostiral hone-
tan, abenduak 30, 21:00etan, Muxikebarriko Arri-
gunaga aretoan (harmailarik gabe). 1998an sortu-
tako taldeak, euskal rockaren klasiko bihurtu diren 
abestietako batzuek, kontzertu honekin itxiko du 
Zabaldu Ateak izeneko bira. Bizitzarekin dantzan, 
bere azken lanean (2020), bere ibilbideko abesti-
rik onenak bildu zituen. Urtz taldea Xabi Camarero 
(ahotsa eta gitarra), Dani Vicente (gitarra eta aho-
tsa), Jorge Sánchez (baxua) eta Ander Hurtado de 
Saratxok (bateria) osatzen dute. Sarrera: 12 euro.

Getxoko Lilura Abesbatzak, Mariasun Yanguasen 
zuzendaritzapean, hirugarren saria irabazi du 
duela gutxi Santo Domingo de la Calzadan egin 
den estatuko Gabon Kanten XXXII. Lehiaketan. 
Gogoratu, taldea 2016an sortu zela, eta 8 eta 19 
urte bitarteko 35 haurrek eta gaztek osatzen du-
tela. Greg Gilpinen Jingle Jangle, eta Mariasun 
Yanguasen Ya se acerca Navidad  izenburupe-
koak interpretatu zituzten. Aipatutako lehiaketan 
haur kategoria espezifikorik gabeko 10 abesba-
tzek parte hartu zuten.

Urtz taldearen “Zabaldu Ateak” 
biraren amaiera Muxikebarrin

Lilura Abesbatza saritu dute 
estatuko Gabon kanten lehiaketan

Nahiari Berasategik, Naroa Sorok, Sara Grajalek 
eta Natalie Keskinek osatzen dute The Spolem 
Girls rock eta soul estiloko ahots taldea, 60ko 
hamarkadako estilorik garbienean. Muxikebarrin 
izango dira 2023ko urtarrilaren 4an, 20:00etan. 
Oraingoan, urte berriari hasiera emateko Gabo-
netako ikuskizuna eskainiko dute, Gabonetako 
kantuak betiko klasikoekin uztartuz. Bere erre-
pertorioan White Christmas, Jingle Bells, Winter 
Wonderland edo Santa Claus is Coming to Town 
kantak izango dira. Sarrera: 8 euro.

The Spolem Girls kultur 
programazioa hasteko

Lola Herrera, Natalia Verbeke, Pepon Nieto, Mikel Urdangarin eta Niño de Elche, besteak beste, arituko dira

zekin (hilak 4) eta Menina. Soy una puta obra de Velázquez (hilaren 11n, 
Emakumearen Nazioarteko Eguna dela eta) eta Winona & Grace (hila-
ren 31n). Apirilean, Lola Herrerak, Lola Baldrichek eta Ana Labordetak 
Adictos interpretatuko dute (hilak 15), eta Anodino Teatroak Obsoletus 
(hilak 28).

Musika 
Urtarrilean, lehenengo musika-emanaldia The Spolem Girls (hilak 4) 

izango da, eta 27an, berriz, Joshua Edelman pia-
no-jotzailearen jazz-kontzertua. Otsailean, hilaren 
25ean, Mikel Urdangarinek eta Bilbao Orkestra Sin-
fonikoak joko dute; martxoan, Arima Soulek (3an), 
Ainhoa Larrañagak (10ean), Draok Katiuska ope-
retarekin (18an), eta Niño de Elchek (25ean). Apiri-
lean (hilak 30), Pio Lindegaarden omenezko ohiko 
kontzertua izango da, non Jean Toussaint saxofoi 
jotzailea arituko den, jazz historia hurbileko saxofoi 
jotzaile handienetako bat.

Dantza eta bestelakoak
Dantza proposamenak gaur egungo bi konpainia 
ezagunenetara hurbilduko gaitu: La Veronal, Sonoma 
ikuskizunarekin (urtarrilak 29) eta Kukai, Yarin la-
narekin (otsailaren 19an). Horrez gain, haurrentzako 
Colombia, mi encanto musikala (urtarrilaren 7an), Sara 
Escuderoren Tiempo al tiempo umorezko bakarrizketa 
(martxoaren 24an) eta Zinemabarri eta Zinematxiki 
ohiko zinema zikloak izango dira ikusgai.

https://labur.eus/qQhwK


Estibaliz Urresola euskal zine-
magilearen bosgarren film labu-
rrak, Cuerdas film laburrak, Film 
Labur Zinematografiko Onena-
ren Forqué Saria jaso du. Bes-
teak beste, Getxoko Katz Estudio 
ekoiztetxeak parte hartu du fil-
mazioan. Saria joan den larunba-
tean, abenduaren 17an, Madrilen 
ospatu zen Forqué-en 28. edizio-
ko galan eman zen, urteko zine-
ma eta telebista ekoizpen onenak 
saritzen dituena. Fikziozko film 
labur onenaren 37. GOYA SARIE-
TARAKO ere izendatuta dago, 
eta Clermont-Ferrandeko (Fran-
tzia) Film Laburren Nazioarteko 
Jaialdiaren hurrengo edizioan 

Anwar film dokumentala aste 
honetan estreinatu da Areeta-
ko Andrés Isasi Musika Eskolan. 
Rosa García Loire nafarrak zu-
zendu du, eta Ignacio Galíndez 
getxotarra da ekoizpen zuzenda-
ria. Alpinismoa, elkartasuna eta 
energia berriztagarriari buruzko 
istorioa da, Alex Txikon alpinista 
euskalduna protagonista duena 
eta Nepalen, Sierra Leonan eta 

Joan den ostegunean, abenduaren 
22an, Romo Kultur Etxea-RKEk 
DokuMentala 2022 Film Laburren 
Jaialdiaren sari-banaketa hartu 
zuen, Argia Fundazioak bultzatzen 
eta antolatzen duena, gaixotasun 
mental larria duten pertsonei eta 
haien ingurune afektiboari beren 
irudi soziala eta bizi-kalitatea hobe-
tzen laguntzeko. Hirugarren urtez 
jarraian antolatutako lehiaketa ho-

parte hartuko du, urtarrilaren 
27tik otsailaren 4ra.

Hala, film labur horrek arrakas-
ta-bide geldiezinari jarraitzen 
dio; izan ere, hamar sari baino 
gehiago jaso ditu hainbat jaial-
ditan, hala nola Cannesko Zine-
maldiko Kritikaren 61. astean, 
non nazioarteko estreinaldia 
egin baitzen; Fikzio Onenaren 
Saria Curtas de Vila do Condeko 
(Portugal) Nazioarteko Zinemal-
diaren 30. edizioan; eta Film La-
burren Saileko Lehen Saria Aby-
cine-Zinema Independentearen 
Jaialdiaren 24. edizioan, beste 
askoren artean. Hainbat jaialdi-

“Cuerdas”-ek Film Labur Zinematografiko Onenaren Forqué Saria jaso du 
eta 37. Goya Sarietarako izendatuen artean dago

“Anwar” film dokumentala 
Getxon estreinatu da

DokuMentala 2022 sarien 
banaketa RKEn

2016an Udalaren Wanted! lehiaketan saritua izan zen Getxoko Katz Estudioa ekoiztetxeak parte hartu du filmazioan 

tan ere parte hartu du, hala nola 
HollyShorts Film Festival-en 
(AEB) edo Concorto Film Festi-
val-en (Italia), baita Donostiako 
Nazioarteko Zinemaldiaren 70. 
edizioan ere.

Cuerdas filmak, bere zuzendariak 
eskualdeko enpresa kutsatzaile 
baten laguntza onartzeko eraba-
kiari aurre egin behar dion ema-
kumeen abesbatza bat aurkezten 
digu, talde gisa jarraituko duela 
bermatzeko.

Filmak Kultura Ministerioaren, 
Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako 
Foru Aldundiaren laguntza du.

Katz Ikus-entzunezko Estudioa
Itxaso Frau Terradillosek eta Ana 
Angulo Umaranek osatzen dute 
Katz Estudio Audiovisual ekoiz-
tetxea. Enpresa 2016an jasotako 
sariaren ondorioz sortu zen, Ge-
txoko merkataritza-establezimen-
duetarako sustapen-bideo batzuk 
egiteko proiektu baten ondorioz. 
Proiektu hori Udalak sustatutako 
18 eta 30 urte bitarteko gazteen 
proiektuei laguntzeko Wanted 
programaren barruan zegoen.
Ekoiztetxearen ekimenetako bat 
GETXOEXPRESS film laburren 
jaialdia antolatzea da. Jaialdi 
hori arrakasta handiz ospatzen 
da urtero gure udalerrian.

Itxaso Frau (ezkerrean) eta Ana Angulo (eskuinean) getxotarrak, Estibaliz Urresola filmaren zuzendariarekin batera

Argazkia: @irenemeritxell @martaprolarias

Pakistanen filmatu dena. BBK 
Mendi Film Bilbao Bizkaian par-
te hartu eta gutxira aurkeztu da 
Getxon, Suedian (2), Berlinen eta 
Txekiar Errepublikan nazioarteko 
lau jaialditan saritu ondoren. Gai-
nera, Donostian edo Bartzelonan 
ikusi da, apirilean Euskalduna 
Jauregian estreinatu eta Trentoko 
Zinemaldiaren 70. edizioan na-
zioartean estreinatu ondoren.

nek, zinemaren hizkuntzaren bi-
dez, pertsonen arteko laguntzaren 
ahalmen eraldatzailea erakutsi nahi 
du. Estatuaren eta hainbat herrial-
deren 145 proposamen jaso dira, as-
kotariko gaiak jorratzen dituztenak 
(giza eskubideen urraketaren sala-
keta, deserrotzea eta abandonatzea, 
nahi ez den bakardadea, migrazioa 
eta kolektibo fisiko batzuei egozten 
dizkiegun estigma sozialak).



Udalak 335.000 euro banatuko 
ditu 13 proiekturen artean txiro-
tutako herrialdeetan aurrera era-
mateko. Lankidetzako laguntzen 
2022ko deialdian sartzen dira, 
2030ko Agendaren alde lan egite-
ko, Garapen Iraunkorreko Helbu-
ruak lortzearen bidez, pobreziari 
amaiera emateko eta planeta ba-
beste aldera. Dirua jasoko duten 
proiektu horiei esker 51.428 per-
tsonak (horietatik 35.110 emaku-
me), horien gaitasunak handituko 
dituzte, hezkuntza, emakumeen 
jabekuntza, tokiko garapen, ura, 
eta osasun arloetan sustatuta. 

Diruz lagundutako proiektuak
Txirotutako herrialdeetan aurrera 
eramango diren proiektuetarako 
diru-laguntzak hurrengoak dira: 

• 46.000 euro San Martín de 
Tours& Misio Taldearentzat eta 
Mufungako Lagunen Fundazioa-
rentzat, Kansenyan eskolaratze 
proiektu baterako (R.D.Congo).
• 29.000 euro Entre Amigos-
Lagun Artean elkartearentzat, 
Guatemalan emakume indige-
nak ahalduntzeko.  
• 29.000 euro Zabalketarentzat, 
nekazal eremuko emakumeen 
jabekuntza sustatzeko, Bolibian. 
• 29.000 euro Mugarik Gabe 
taldearentzat, emakumeren au-

tonomia ekonomikoa sustatze-
ko, Nikaraguan. 
• 29.000 euro Alboanentzat, 
emakumeen elikadura segurta-
sunerako Txaden.   
• 29.000 euro Medicus Mundi-
rentzat, indarkeriak prebenitze-
ko eta babes komunitariorako, 
Guatemalan.
• 28.800 euro Ayuda Más tal-
dearentzat, emakumeen defen-
tsarako, Txaden.  

Getxok 335.000 euro banatuko ditu txirotutako herrialdetan 
13 proiektu aurrera eramateko  

• 28.700 euro Eki Fundazioaren-
tzat, eguzki energia fotovoltai-
koa jartzeko Kongoko Errepu-
blika Demokratikoan.  
• 28.000 euro Sunu Buga Buga 
erakundearentzat Garapen Ko-
munitarioko zentro baterako, 
Gambian.
• 26.677,49 euro Pertsonalderen-
tzat, indarkeria jasan edo jasate-
ko arriskua duten emakumeen-
tzat, Perun. 

• 11.400 euro Taldeka Lagunduz 
taldearentzat gazte eta emaku-
meak ahalduntzen laguntzeko, 
Indian. 
• 9.000 euro ECCA Romo tal-
dearentzat, Telemako buru-osa-
sun zentrorako (R.D.Congo). 

Ekintza humanitarioaren arloan, 
aurten Mugarik Gabek 11.422,51 
euro jasoko ditu, Guatemalan 
proiektuak aurrera eramateko.

Ankara Decoradores, Acanto Diseño eta Acanto Studio+, eta Mercerería 
Blonda II dira GetxoEnpresak deitutako Erakusleiho Lehiaketaren 32. edi-
zioaren irabazleak, erakusleiho fisiko, birtual eta Bye Bye Plastikoak in-
gurumena gehien errespetatzen duena, hurrenez hurren. Gainera, David 
Maruri eta Unai Alaña izan dira aurten lehen aldiz deitutako Balkoi eta 
Leihoen Dekorazio Lehiaketaren bi irabazleak. Sariak San Joseren jaure-

gian egindako gala batean banatu ziren. Bertan, Getxoko Merkataritzaren 
I. Sariak aditzera eman ziren. Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduta, Mi-
marte Shop (Iraunkortasuna), Casal Liburu Denda (Euskararen Bultzada), 
Ruiz Moda (Teknologia Berriak), Motos Talamillo (Tradizioa eta Ibilbidea), 
Arrandegi El Abra 2 (Irekiera Berria) eta Charo Alvarez (Getxon egina/Eus-
kadi) saritu ziren.

Getxoko saltokiei sariak ematea
Erakusleiho fisikoaren saria Areetako Ankara Decoradoresentzat izan zen Getxoko Merkataritzaren I. Sariak ere banatu ziren

Asfalto gaineko Euskadiko proba zaharrenak eta estatuko bigarrenak, Las 
Arenas-Bilbao lasterketak, izena emateko epea zabalik du. 11.900 metroko 
ibilbidearekin, 2023ko urtarrilaren 29an, igandean, ospatuko da, Eduardo 
Costetik, Bizkaia Zubia plazaren ondoan, 10:30ean, abiatuta eta Uribitarte 
pasealekuan, Bilboko Udaletxeko zubiaren ondoan, amaituko da. Izen-ema-
teak 20 eurokoak dira (30 euro epez kanpo eta 40 euro lehiaketaren egu-
nean) eta www.rockthesport.com eta www.uno.es webguneetan, eta Bilbo-
ko Flor de Lis Antiques dendan egin daitezke.

Espainiako Igeriketa Txapelketa Absolutuan Cristina Mardonesek 100 estiloan 
eta María Casillasek, 50 bizkarrean, banakako errekor bana lortu zuten. Ane 
eta Naia Ibarrondo ahizpek  4x50 eta 4x100 estiloetako erreleboetan eraman 
zituzten bi lagunak hegan, eta Bizkaiko beste bi gain marka lortu zituzten. Iker 
San Nikolas eta Mikel Bildosola beteranoak, lehen birekin batera 4x50 estilo 
mistoan, eta bigarrenekin batera 4x50 libre mistoan euren izenak errekorren 
taulan ere jarri zituzten. Getxo Igeriketa Bolue Kirol Elkarteko Irene Perak hiru 
errekor ere ezarri zituen 100 eta 200 sorbaldan eta 200 estiloan. 

2023ko Las Arenas-Bilbao lasterketarako izena emateaSwin Camp Getxo klubaren errekor andana

www.rockthesport.com
www.uno.es


Udal talde politikoen iritzia
URTE BARRI ON, GETXO!

Aurreko ostiralean, EZEZKO botoa 
eman genien 2023ko aurrekontuei, 
kontinuistak eta anbiziorik gabe-
koak direlako; gobernu-taldeak in-
posatutako kudeaketarekiko kritika 
nagusi izan zen osoko bilkuran egin 
zen bozketa. Oposizio guztia bat eto-
rri da diagnostiko horretan: 2023a 
garrantzi handiko inbertsioak eta 
aldaketa nabarmenak egiteko urtea 
izan behar du, hainbat urtetatik Ge-

txok dauzkan arazoei irmoki eran-
tzuteko. Alabaina, EAJk eta PSEk 
ez dute elkarrizketarako borondate 
zintzorik erakutsi, ezta aurrekontu 
hobeak izateko asmo erreala ere; hori 
guztia, Getxoko herritarrak ordez 
hauteskundeak izatearren gogoan. 
HAPOren hasierako onespen pole-
mikoan ere agerian geratu zen ku-
deaketaren erakusgarri dugu hori.   
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Gabon hauetan berriro kaleak betetze-
ko eta elkarren irribarreak ikusteko 
aukera izan dugu. Hala ere, baditugu 
hainbat arrazoi gure irribarreei lora-
tzen uzten ez dietenak.
Aurten, Udal Gobernuak espekula-
zioan eta eraikuntza masiboan oina-
rritutako HAPO aurkeztu du, horrek 
eragingo duen suntsipenari eta herria-
ren beharrei entzungor eginez. Romo-
ko Lope de Vega 12-ko eraikinetik Ibar 
Nagusien Etxeko kideak kanporatu 
ditu eta espazioa hesitu zuen, epaileak 
eraisketa gelditu zuen arren. Algortako 
Mugimendu Feminista epaitua izaten 
ari da, Portu Zaharreko jaietan eraso 
kimikoa salatu zuen emakume bat ar-
tatu eta protokoloa jarraitzeagatik eta 
oraindik ez dute gure herriko Udal Go-
bernuaren babesik jaso.
Horretaz gain, 2023ko udal aurrekon-

tuek erakusten duten bezala, EAJ-PSE 
taldeek ez dute interes handirik gure 
herriak duen etxebizitza arazoaren au-
rrean politika zehatzak proposatzeko, 
mugikortasun plan eraginkorrak gau-
zatzeko, ondarea eta ingurugiroa ba-
besteko, herri eragileen lanari oztopoak 
arintzeko, besteak beste.
Ezin ahaztu, halaber, familia askotan 
aulki batzuk hutsik jarraituko dutela 
gabon hauetan ere, oraindik ere hain-
bat preso politiko asko etxetik urrun 
jarraitzen dutelako.
Eman ditzagun pausu sendoak gure 
amorrua askatu, antolatu eta irribarreei 
ernaltzeko bideak zabaltzeko, gure in-
gurura begiratu eta ondo sentiarazten 
gaituen Getxo elkarrekin sortzeko, 
aniztasuna oinarri gorputz mota des-
berdinak sartuko diren herria sortzen 
jarraituko dugu.

2022. URTEARI BEGIRADA KRITIKOAKAOSA AREETAKO OBRENGATIK 

HUTSALAK, GORRAK ETA PASIBOAK 
DIREN AURREKONTUEI EZ

2023AN, AURRERA EGITEN JARRAI  
DEZAGUN. GABON ZORIONTSUAK!

BER EAK

2022. urtea pozik amaituko dugu, duela 
lau urte getxoztarrekin hartu genituen 
konpromiso gehienak bete baititugu. 
Ez dugu gure konpromisoa kenduko, 
berretsi eta azpimarratu baizik, EAJ-
PNVk gure herria den Getxorekin 
duen konpromisoa baita, Getxo zora-
garria eta ilusio handien sorlekua dela-
ko. Hazteko, bizitzeko, lan egiteko eta 
gozatzeko udalerrietako bat dugu. Ge-
txon, jarraitzen dugu bizi-kalitatearen 
erreferentzia izaten, eta gure konpro-
miso publikoak hauxe nabarmentzen 
du: "aurrera egiten du ekipamenduak, zer-
bitzuak, irisgarritasuna, parkeak, plazak, 
pasealekuak, hondartzak, kirol-espazioak 
eta bidegorriak etengabe hobetzeko proiek-
tuen bidez. Hori guztia, parte-hartzea zein 
jasangarritasuna bultzatuz".

Ilusioz betetzen gaituzten konpro-
misoak betetzen goaz sendotasunez: 
HAPO berriaren bidez, berritzailea eta 
jasangarria den Getxo diseinatzea, Ge-
txoko hurrengo belaunaldientzat giza 
eskalan egina.
Elkarte-sarearekin lan egiten jarrai-
tzen dugu, Fadura eraldatzeko eta he-
rritarrentzat irekita dagoen espazio 

ireki berria izan dadin, eta herritarrek 
beren bizitzan zehar bizi-baldintzarik 
onenak izan ditzaten: adinekoentzako 
egoitza eta gazteentzako zuzkidura-

bizitokiak uztartuko dituen belaunal-
diarteko zentro berritzailea Romon. 

Euskadiren kulturaren abangoardian 

kokatzen ari gara Getxo berriz, eta kul-
turaren nortasun-ikur bihurtu dugu, 
besteak beste Muxikebarriren bidez, 
RKEren bidez eta Urgulleko Sormen 
HUBaren bidez. Halaber, gure herria 
irisgarritasunaren eta mugikortasu-
naren erreferente bilakatzen gabiltza, 
eta horren erakusgarri dira Zugatzarte 
nahiz Makaletaren eraldaketa, Manuel 
Gainza aparkalekua eta Areeta-Romoko 
plaza berrian nahiz berria eta askoz la-
gunkoiagoa izango den Kale Nagusian 
laster erabili ahalko dugun proiektua.

Getxon dagoen talentua bultzatzen 
dugu, ikasteko eta sortzeko espazioak 
eratuz, ekintzaileei laguntzeko helbu-
ruarekin, bai eta saltokia, ostalaritza 
eta zerbitzuak sustatzeko laguntzak 
eta programak sustatu ere.  Horiek 
horrela, erabateko konpromisoa dugu 
hurbilagoa, dinamikoagoa eta eragin-
korragoa den administrazioa lortzeko.

Hortaz, gure konpromiso ia guztiak 
beteta amaituko dugu 2022. urtea, eta 
ilusio handia dugu urte berriak da-
karrena ikusteko. ZORIONAK ETA 
URTE BARRI ON!!!!

Obren kaosak bere horretan jarrai-
tzen du Areetan, eta PPko kideok 
badakigu gauzak beste era batera 
egin daitezkeela, adibidez ukituta-
ko herritar eta saltokiei entzunez, 
informazio etengabea eta xehatua 
eskainiz, obren egikaritzapena tarte-
ka planifikatuz, ukitutako saltokiei 
salbuespenak aplikatuz, hitzartuta-
ko epeak betez eta, azkenik, garran-
tzitsuena: arazoak konponduz eta 

ez gehituz; izan ere, Areetako erdi-
gunean berrehun aparkaleku-plaza 
kenduko dituzte, Kale Nagusia zati 
batean oinezkoentzat egiteko obren 
eta Geltoki plaza eraberritzearen 
ondorio. Kaosak eragina izan du ere 
Umeen Gabonetako Parkean, zeina 
kosta ahala kosta jarri baita, bate-
re segurua ez izan arren, eta hori 
ere aipatutako obren ondorioa da. 
#EsnatuGetxo

Gabon hauetan, Udal Talde Sozialis-
tako kideok gure desiorik onenak 
helarazi nahi dizkiegu eta ilusioz 
betetako mezua bidali nahi diegu 
gure herrikideei 2023. urterako. PSE-
EEn, lanean jarraituko dugu Getxo 
hobea, berdinzalegoa eta sozialki 
bidezkoagoa izan dadin. Gobernu-
taldean dugun eginkizuna oinarri 
hartuta, Getxoren alde lan egiten 
jarraituko dugu, pertsonak erdi-
gunean jartzen dituzten politikak 
izan ditzan, adinekoak zaindu ditzan 
eta gazteak ere aintzat hartu ditzan. 
Halaber, ekonomian ere jarriko dugu 
fokua, tokiko merkataritza susta-
tuz. Funtsean, erakargarria den eta 

2023ak ekarriko dizkigun eskakizu-
nei erantzuteko gai den Getxo erai-
kitzen jarraituko dugu.  
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