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Dantza plaza. Hilak 14, larunbata, 
19:00etan, San Nikolas plazan, herri-
erromeria eta parte-hartze irekia bertoko 
dantza taldeekin.

Bakarka musika zikloa. Hilak 20, ostirala, 
20:00etan, Romo Kultur Etxean, “High Felicity”-
ren ekitaldia. Sarrera: 5€.

GETXOBIZI bizikleta publikoa 
mailegatzeko udal zerbitzua ur-
tarrilaren 23tik aurrera (astelehe-
na) jarriko da martxan. Joan den 
azaroan instalazioak, bizikleta-
parkea eta aparkaleku-sistema 
berritzeko zerbitzua eten ondo-
ren, zerbitzu berriak berrikun-
tza eta hobekuntza batzuk ezarri 
ditu, gure udalerrian mugikorta-
sun segurua, jasangarria eta osa-
sungarria bultzatzeko. “Hortaz, 
bizikleta partekatuak dituen banaka-
ko garraio publikoko zerbitzu bate-
rantz aurrera egin nahi dugu, hirian 
joan-etorriak egiteko eta ahalik eta 
pertsona gehienek erabili ahal izate-
ko”, Amaia Agirre alkateak adie-
razi duenez.

Edonola ere, zerbitzu hori zubi 
gisa erabiliko da BizkaiBizi eza-
rri arte. Aurten bertan jarriko da 
martxan BizkaiBizi, eta Bilbore-
kin eta itsasadarraren bi aldeeta-
ko beste udalerri batzuekin lotze-
ko aukera emango du.

Bestalde, GetxoBizi zerbitzu be-
rriak 72 bizikleta mekaniko izan-
go ditu guztira, aurreko zerbitzu-
koen diseinu desberdina izango 
dutenak eta erosoagoak eta er-
gonomikoagoak izango direnak, 
Getxoko mutur batetik bestera 
joan-etorriak egin ahal izateko. 
Mailegu-puntu berberak izango 
ditu, 13 geltoki edo base guztira, 
eta ordutegia 06:00etatik 22:30era 
izango da. Erabilera-kostua ere 
aurreko sisteman zegoen berbe-

ra izango da: egunean 2 €-ko oi-
narrizko tarifa eta 10 €-ko urte-
ko abonua (alokairu bakoitzeko 
gehieneko iraupena 90 minutu-
koa da bi kasuetan).

Egungo sistemako bazkideek be-
ren txartel zaharrarekin eta telefo-
no mugikorrarekin hartu eta utzi 
ahal izango dituzte bizikleta be-
rriak. Era berean, bi hilabete eta er-
diz luzatu zaie txartelaren balioz-
kotasuna (zerbitzua etenda egon 

GETXOBIZI bizikletak mailegatzeko udal zerbitzua martxan 
jarriko da berriro, berrikuntza eta hobekuntza batzuekin

Udaleko Bozeramaileen Batzordeak Berdintasun Kontseiluko ordezkariekin 
batera egindako deialdiei erantzunez, joan den astelehenean bi elkarreta-
ratze egin ziren joan den urtarrilaren 1ean Getxoko etxebizitza batean ema-
kume bati egindako sexu-erasoa gaitzesteko. Lehenengoa, instituzionala, 
12:00etan izan zen, Udaletxearen aurrean, eta bertan izan ziren Amaia Agi-
rre alkatea, Ana Otaduy Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentea, Udaleko 
alderdi politiko guztietako ordezkariak eta herritarrak. Bigarrena, arratsal-
dean eta gizarte osoari zuzendua, Areetako puntu lilan izan zen eta ehun bat 
pertsona bildu zituen. Egun batzuk lehenago, emakumeak jarritako salake-

taren eta Ertzaintzak ustezko erasotzailea atxilotu ondoren, Bozeramaileen 
Batzordeak Adierazpen Instituzional bat onartu zuen aho batez. Bertan, bi 
elkarretaratzeak deitzeaz gain, genero-desberdintasunean oinarritutako ja-
rrera sexistetatik eratorritako eraso guztiak gaitzesten zituen. Era berean, 
elkartasuna adierazi zion erasoa jasan zuen emakumeari, laguntza eskaini 
baitzion, eta lanean jarraitzearen alde agertu zen, berdintasun- eta erres-
petu-balioetan oinarritutako gizartea lortzeko, emakumeek askatasunez 
erabaki ahal izan dezaten norekin, noiz eta nola izan sexu-harremanak, eta, 
azken batean, haien borondatea erabat errespetatua izan dadin.

Emakume baten aurkako sexu-erasoa gaitzesteko kontzentrazioak

den denboragatik). Bestalde, iazko 
urrian eta irailean alta eman zuten 
bazkideek kuota ordaindu behar-
ko dute lehen erabilera egitean, ez 
baitzaizkie urteko kuotak kobratu.

Bazkide berriek eta eguneko era-
biltzaileek sistema erabili ahal 
izango dute nextbike by TIER 
aplikazioan erregistratu ondoren. 
Izen-ematea doakoa da. Informa-
zioa: Tel. 90029355 edo info@next-
bike.es.

Amaia Agirre alkatea eta Joseba Arregi Ingurumeneko Hiri Zerbitzu eta Ingurumen Kalitateko zinegotzia

mailto:info%40nextbike.es?subject=
mailto:info%40nextbike.es?subject=


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

URTARRILAK 12 OSTEGUNA
Errezital poetiko-musikala. 
19:00etan, Romo Kultur Etxean, 
“Todo Blas de Otero”. Antola-
tzailea: Asociación Artística Viz-
caína-Bizkaiko Arte Elkartea. 
Sarrera dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “Good luck to you, 
Leo Grande”, Sophie Hyderen 
filma. Sarrera: 3,50€.
Hitzaldia. 18:30ean, Urgull Zen-
troan (6. aretoan), “Energiaren 
krisia: Europa, Euskadi”, Ener-
giaren Euskal Erakundeko zu-
zendari Iñigo Ansolaren eskutik. 
Antolatzailea: Eurgetxo.

URTARRILAK 13 OSTIRALA
Antzerkia. 21:00etan, Muxi-
kebarrin (Arrigunaga aretoan), 
“Souvenir, komeria extralurta-
rra” Horman Poster Kolektiboa-
ren eskutik. 8€. 
Kontularien kluba. Algorta-
ko Kultur Etxean (Villamonte), 
19:00etan, ipuin-kontalaria izan 
edo entzun nahi duten nagu-
sientzako saioa. Gaztelaniaz.
Zine-Kluba. Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, 
21:00etan, “My beautiful 
Baghdad”, Samir Jamar al 
Dinaren filma. Azpitituludun 
jatorrizko bertsioa. 16 urtetik 
gora. 3,50€.

URTARRILAK 14 LARUNBATA
Antzerkia. 19:30ean, Muxike-
barrin (Ereaga aretoan), “Ay, 
Carmela” Producciones Taraute 
eta Pentatlón Espectáculos-en 
eskutik. 20€.
Kontzertua. 19:30ean, Areeta-
ko Andrés Isasi Musika Eskolan, 
Harribitxi taldearen emanaldia 
(folk) “Neguko bidaia” zikloaren 
barruan. 5€.
Dantza plaza. 19:00etan, San 
Nikolas plazan, herri-erromeria 
Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas 
Argia eta Zasi Eskolarekin.
Rol-, mahai- eta wargame-
jokoak. Romo Kultur Etxean, 
arratsaldeko 16:30ean, Kimera 
elkartearen ate irekien jardunal-
dia. Informazio gehiago: quime-
raasociacion@gmail.com 

URTARRILAK 15 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Los buscamundos”. 
Gaztelaniaz. Adin guztientzat. 
2,50€.
Mendi-irteera. Burgamendi 
(1.081m). Elgea mendigunea. 
Antolatzaile: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Izen-emateak irteera 
aurreko osteguneko 12:00ak 
arte: etorkizunamt@gmail.com 
eta tel.: 606 637 128.

URTARRILAK 16 ASTELEHENA
Liburu-aurkezpena. 19:30ean, 
Algortako Kultur Etxean  (Vi-
llamonte) “¡Coge tu cuento y 
corre!” liburuaren aurkezpena 
idazmen tailerreko ikaslegoaren 
eskutik. Sarrera dohainik. 
Hitzaldia. 18:15ean, Romo Kul-
tur Etxean, “Cáncer de colon y 
recto: todo lo que quisiste saber 
y no te atreviste a preguntar”. 

Hizlaria: Fernando Jiménez 
(kirurgialari koloproktologoa). 
Sarrera dohainik. Antolatzailea: 
Gizatiar-Romo-Areetako ema-
kumeen elkarte sozio-kulturala. 

URTARRILAK 17 ASTEARTEA
Kontatu erretratu hau. 
18:00etan, AJANEren egoitzan 
(Juan Bautista Zabala 6, behea), 
Getxoko ondarea argazkien 
bidez identifikatzeko tailerra 
(gaztelaniaz). 60 urtetik gorako 
pertsonentzat. Sarrera dohainik.  

URTARRILAK 18 ASTEAZKENA
Erakusketa. Algortako Azoka-
ren erakusketa-espazioan, “Se-
gundas vidas”, Michel Ruizen 
eskultura erakusketa.
Kontatu erretratu hau. 
18:00etan, Romo Kultur 
Etxean, Getxoko ondarea ar-
gazkien bidez identifikatzeko 
tailerra (gaztelaniaz). 60 urtetik 
gorako pertsonentzat. Sarrera 
dohainik.  
Liburu-aurkezpena. 19:30ean, 
Algortako Kultur Etxean  (Villa-
monte) “Mi suerte la decido yo” 
liburuaren aurkezpena Asis Ara-
na idazlearen eskutik. Sarrera 
dohainik. 

URTARRILAK 19 OSTEGUNA
Ipuinaren ordua. 18:00etan, 
Algortako Kultur Etxean, “Ame-
tsen ametsak” Albokaren esku-
tik (euskaraz). 4-9 urte bitarte-
ko umeentzat. Sarrera dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00ean, “El agua”, Elena Ló-
pez Rieraren filma. 12 urtetik 
gora. Sarrera: 3,50€.
Literatura solasaldia. 
19:45ean, Algortako Kasinoan, 
literatura solasaldia Luisa 
Etxenikeren “Cruzar el agua” 
liburuaren inguruan. Sarrera 
dohainik.
Antzerkia. 18:30ean, Romoko 
San José parrokian, “Yo soy 
sketch” Las Guindillas taldea-
ren eskutik. Sarrera dohainik.
Antolatzailea: Gizatiar-Erromo-
Areetako emakumeen elkarte 
sozio-kulturala.

URTARRILAK 20 OSTIRALA
Bakarka musika zikloa. 
20:00etan, Romo Kultur Etxean, 
High Felicity -ren ekitaldia. Sa-
rrera: 5€.
Zine-Kluba. Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, 
21:00etan, “Benediction”, Te-
rence Daviesen filma. Azpiti-
tuludun jatorrizko bertsioa. 12 
urtetik gora. Sarrera: 3,50€.
Hitzaldia. 18:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, 
“Vituperios musicales: a vueltas 
con las críticas de los críticos”. 
Hizlaria: Javier Campo (organis-
ta eta idazlea). Sarrera dohainik.

URTARRILAK 21 LARUNBATA
Kontzertua. 19:30ean Areetako 
Musika Eskolan, Ernesto Chuliá 
(tronpeta) eta Pía Rojas (piano) 
bikotearen emanaldia “Neguko 
bidaia” zikloaren barruan. 5€. 

URTARRILAK 22 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Muxi-
kebarrin (Areeta aretoan), “Ama 
Muuu! Etxera itzuli da” (euska-
raz). Adin guztientzat. 2,50€.
Haur zinea. 17:00etan, Areeta-
ko Andrés Isasi Musika Eskolan, 
“La gran aventura suiza”. Sa-
rrera: 2,50€

Atseden Zerbitzuko orduak 
mantenduko dira

Adinekoentzako 
Zerbitzu eta 

Baliabideen Gida

Martxoaren 31ra arte aurkez-
tu ahal izango dira OHZren 
hobaria jasotzeko eskaerak 
familia ugarien etxebizitze-
tarako eta kalteberatasun-
egoeran dauden pertsonen 
etxebizitzetarako.
Bi kasuetan, ohiko etxebizi-
tzaren OHZren kuota osoa-
ren %90erainoko hobaria es-
katu ahal izango da, 2023ko 
Ondasun Higiezinen gai-
neko Zergaren Ordenantza 
Fiskalean araututako hobari 

tro Telematikoaren bidez. 
Horretarako, Ziurtagiri Elek-
tronikoa beharko da, Familia 
Ugarien OHZ hobaria auke-
ra edo Kalteberatasun-egoe-
ran dauden pertsonen OHZ 
hobaria aukera zabalduz.
Informazioa eta dokumen-
tuak: https://labur.eus/
DyJRB (familia ugarien-
tzat) eta https://labur.
eus/8Nzwj (kalteberatasun-
egoeran daudenentzat).

Garrantzitsua da eskatutako 
datu guztiak ematea, hoba-
ria behar bezala kudeatuko 
baita.

Udalak, hemendik aurrera, 
mendekotasun edo arrisku 
egoeran dauden pertsonen 
senideei emandako Atse-
den-Zerbitzuaren orduak 
mantenduko ditu, berri-
ro eskatu beharrik gabe. 
Zerbitzu horren berrikun-
tzetako bat da hori, profe-
sional kualifikatuen arreta 
ordu batzuetan bermatzen 
duena, zaintzaileak etxetik 
kanpo jarduera puntua-
lak egiteko denbora izan 
dezan. Zerbitzu hau men-
detasun-mailaren arabera 
eska daiteke, eta emandako 
orduak abenduaren 30era 

Hainbat erakundek eta el-
kartek sustatzen dituzten 
ekimenak, jarduera-pro-
gramak eta kontaktuak 
hurbiltzea da Udalak adi-
nekoentzat prestatu eta 
datozen asteotan bana-
tuko duen  Baliabide eta 
Zerbitzuen Gida berria-
ren helburua. Herritarrek 
Aurrekontu Parte-har-
tzaileen bidez egindako 
eskaera bati erantzuteko, 
gidan Zahartze Aktiboa-
ren arloko +60 dinami-
zazio-zerbitzuaren infor-
mazioa, telefono-zenbaki 
garrantzitsuak, jarduerak 
eta gizarte- eta kultura-
zerbitzuei buruzko datuak 
biltzen dira.

Gida adinekoen elkarteen, 
+60 Dinamizazio Zerbi-
tzuaren, Gizarte Zerbi-
tzuen eta abarren jarduere-
tan banatuko da. Jarduera 
horien erabiltzaileek beren 
inguruko beste batzuei ere 
eskaini ahal izango diete, 
banaketa zabaltze aldera.

bakoitzerako baldintzekin 
(10.6 a artikulua familia uga-
rientzat eta 10.6 b artikulua 
egoera ahulean dauden per-
tsonentzat).
Horretarako, eskaera behar 
bezala beteta eta eskatutako 
dokumentazioarekin aur-
keztu beharko da, Herrita-
rrentzako Arreta Bulegoetan 
(aldez aurretik hitzordua 
eskatuta) edo Administrazio 
Elektronikoaren Bulegoan 
eskuragarri dagoen Erregis-

OHZren hobariak familia ugarientzat edo 
kalteberatasun-egoeran daudenentzat

“Euskara, gure etorkizuna” kanpaina
Udalak seme-alabak euskarazko ereduetan matrikulatzera 
animatzeko Euskara, gure etorkizuna kanpaina abian jarri du, 
datorren ikasturterako matrikulazio epea otsailaren 13tik 24ra 
izango delako. Horregatik, 12 urtera arteko haurrak dituzten 
5.000 bat familiak jasoko duten eskutitz batek zalantzak ar-
gitzen laguntzeko antolatutako bi hitzaldien berri emango die. 
Lehena, Kulturartekotasuna, euskara eta bizikidetza izango da 
Amelia Barquín unibertsitateko irakaslearen eskutik,  urtarrila-
ren 19an, 17:30ean, Romo ikastetxean. Bigarrena, Gorka Aurre 
Urtzak, Garapen Intelektualean adituak, eskainiko du, Irakurle 
ona=ikasle ona, otsailaren 1ean, 17:30ean, Zabala ikastetxean. 
Bi hitzaldiak euskaraz izango dira eta Telegram aplikazioaren 
bidez aldibereko interpretazioa izango da. Informazio gehiago: 
www.getxo.eus/euskara

Aminata Diallo eta  Arkaitz Rodríguez (Romo Eskolako ikasleak)

arte erabili ahal izango 
dira, astelehenetik ostira-
lera, jaiegunetan izan ezik, 
08:00etatik 22:00etara. Gu-
txieneko frakzioa bi ordu-
koa izango da.

Zerbitzua lehen aldiz es-
katzeko epea abenduaren 
5ean amaituko da eta eska-
kizunak Gizarte Zerbitzuen 
Bulegoetan edo HAB-He-
rritarren Arretarako Bule-
goetan aurkeztu beharko 
dira (aldez aurretiko hi-
tzorduarekin), edo baita 
Udalaren webgunean ere. 
(www.getxo.eus)
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Larunbat honetan, urtarrilak 14, 
19:30ean, José Sanchís Siniste-
rraren ¡Ay, Carmela! antzezpena 
izango da Muxikebarrin, María 
Adanez eta Pepón Nieto aktoree-
kin (sarrera 20 euro). Carmela eta 
Paulino Gerra ZibileanEspainia 
errepublikarrean jarduten duten 
bi aldizkariko aktore dira. Akats 
baten ondorioz, lerroak zeharkatu 
eta frankistek preso hartzen di-
tuzte. Hauek, beren tropentzako 
ikuskizun bat antzeztea agintzen 
diete, eta Errepublikaren aurkako 
parodia bat sartzen dute fusila-
tuko dituzten nazioarteko briga-
distei iseka egiteko. Carmelak, 
suminduta, Paulino lotsatiaren 
ahalegin desesperatuak gorabehe-
ra, parodia naturaltasunez irault-
zen du eta azkenean, bera ere 
fusilatzen dute. Paulino bakarrik 
geratzen da, eta mozkortzea eta 
Carmelaren izpirituaren bisitak 
jasotzea beste kontsolamendurik 
ez du.

María Adanez eta Pepón Nieto “¡Ay, Carmela!” obran
Muxikebarrin

José Luis Gómez Ledesma idazle getxotarrak Farrachuchos, garabatos de 
mis recuerdos aurkeztu berri du Romo Kultur Etxean, Cunchillosen (Zamo-
ra) bere haurtzaroko bizipenetatik ateratako ñabarduraz eta sentimenduz 
beteriko liburua, hain zuzen. Xumea, estilo rustiko eta kostunbristakoa, 
irakurketa maitagarri gisa deskribatzen du egileak, irakurleentzat, oro har, 
eta bereziki azpimarratzen ditu 50 eta 60ko hamarkadetako Espainiako 
herrietan bizi izan diren edo uda igaro duten pertsona helduak. Gomez Le-
desmak adierazten duenez, “haur bat bezala, irudimena hegan egiten utzi 
dut; mundu berriak sortu ditut, fantastikoak, iraganeko kondairak; ez nuke 
jakingo bereizten zer den errealena nire oroitzapen idatzietatik, bizitakoa 
ala imajinatutakoa”.

“Farrachuchos, garabatos de mis recuerdos” 
aurkeztu dute

Harribitxi folk taldearen emanaldiarekin hasiko da larunbatean, urta-
rrilak 14, “Neguko bidaia” zikloaren XV. Edizioa. Zenbait estilo musikal 
eskaintzen dituen errezitaldi sorta hori otsailaren 18ra arte egingo da 
Areetako Andres Isasi Musika Eskolan. Harribitxi Iker Álvarez González 
eta Aitor Urquiza Cirauqui musikariek osatutako bikotea da. Horien es-
kaintza eta ikusmira artistikoa sormen berriko obra musikalen inguruan 
sortzen da,  musika tradizionalaren ezaugarrietan modu berezi eta dina-
mikoan oinarrituak. Emanaldia 19:30ean hasiko da eta bertan Deiadar 
estudioko lehen diskoko kantuak aurkeztuko dituzte. Sarreraren prezioa 
5 eurokoa izango da eta leihatilan salduko dira (kontzertua hasi baino bi 
ordu lehenago).

Harribitxi bikoteak “Neguko bidaia” zikloa 
inauguratuko du

Horman Poster Kolektiboak Sou-
venir, komeria estralurtarra antzez-
lana aurkeztuko du ostiral hone-
tan, hilaren 13an, obra berritzaile 
eta komikoa, esplorazio espazia-
laren ametsaz mozkortutako hiru 
lagunen istorioa, hain zuzen ere. 
Denboraldi batez, espazioaren 
konkista entseatu eta birpentsatu-
ko duten astronauta analogoak bi-
lakatuko dira. Mundua pikutara 
doala dirudien honetan, eko-an-
tsietateak jota, espezie interplane-
tarioa izatearen promesari eutsiko 
diote. Sarrera: 8€.

Javier Campo idazle eta organis-
tak hitzaldia emango du Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan dato-
rren ostiralean, hilak 20, 18:30ean. 
Vituperios musicales (Gaitzespen 
musikalak) izenburu pean, eza-
gutzen eta miresten ditugun mu-
sika klasikoko musikagileek bere 
garaian jaso zituzten kritikei bu-
ruzkoa izango da hitzaldia, beren 
obren estreinaldiko egunetan pu-
blikoaren sentimendua ederki isla-
tzen dutenak. 
Sarrera doakoa izango da lekua 
bete arte.

“Souvenir, komeria estralurtarra” “Gaitzespen musikalak” hitzaldia



Seigarren deialdiak 54 herrialdetako 500 proiektu baino gehiago jaso ditu, inoiz baino gehiago

Ekainaren 1etik 25era egingo da 
Getxophoto Nazioarteko Jaialdia-
ren hurrengo edizioa eta, bertan, 
2023ko Getxophoto Open Call 
lehiaketa irabazi ondoren, hona-
ko lan hauek erakutsiko dira: M' 
hammed Kilitoren (Rabat) Before it' 
s gone, Julieta Tarraubellaren (Bue-
nos Aires) Bunker eta Arturo Soto-
ren (Mexiko DF) Today, something. 
Aurten, María Ptqk bilbotarrak 
komisariatuko du jaialdia Etena! 
lelopean, hau da, bizitzea tokatu 
zaigun hain denbora azeleratuan, geldialdi bat 
egiteko deia izango da jorratuko den gaia.
Nazioarteko epaimahai osatzen dutenak: Eli-
sa Medde (Foam Magazine aldizkariko edito-
rea, Amsterdam), Luis Juárez (Balam aldizka-
riko editorea, Buenos Aires), Jon Uriarte (The 
Photographers' Galleryko komisario digitala, 
Londres) eta María Ptqk (Getxophotoko komi-
sarioa). Epaimahaiak 12 proiektu finalista eta 
3 irabazle aukeratu ditu, jasotako lanen ikus-
puntu, aniztasun eta sendotasun aniztasuna 
azpimarratuz: 54 herrialdetako 500 lan baino 
gehiago.

M’hammed Kilito
M'hammed Kilito argazkilari marokoarrak 
Before it' s gone aurkeztu du, Marokoko oasien 
degradazioaren eta biztanleengan duen era-
ginaren arazo konplexua agerian uzten duen 
epe luzeko proiektua. Desertifikazioaren aur-
kako gotorleku ekologikotzat eta biodibertsi-
taterako babesleku garrantzitsutzat hartzen 
dira oasiak, eta hiru elementuren oreka ego-
kian oinarritutako ekosistema osatzen dute: 
uraren ugaritasuna, lurzoruaren kalitatea eta 
palmondo datileroen presentzia. Oreka hori 
gaur egun, ia ez da existitzen, berdetasun-
uharte horiek giza jarduera suntsitzaileen eta 
klima-aldaketaren inpaktu etengabea jasaten 
dutelako.

Julieta Tarraubella
Bestetik, artista bisual argentinar honek, 
Bunker performancearen bitartez, zalantzan 
jartzen du teknologiarekin eta komunikabi-
deekin ezartzen dugun lotura eta horiek gure 

Familietan euskara sustatzea hel-
buru duen SENDI proiektuaren 
barruan (Udala eta Egizu Euskara 
Elkartearen artean elkarlanean), 
Olgetan euskaraz, jolasteko eta kan-
tatzeko taldeak abian izango dira 
berriro. Hain zuzen ere, otsaila-
ren amaierara arte, 2 eta 5 urte bi-
tarteko umeak dituzten familiek 
euskaraz jolasteko aukera izan-
go dute, astean 
behin, 45 minu-
tuz doan. Horre-
tarako, hainbat  
talde jarriko dira 
martxan hurren-

pertzepzioak eta bizitzeko modua nola al-
datzen dituzten. Bere lanak, Buenos Aire-
seko erdialdean noraezean dabilen bazter-
tuen talde bat erakusten du. Arropa beltza 
eta led-matrizez osatutako betaurrekoak 
daramatzate, online hedabide eta egunka-
ri desberdinetako titularrak etengabe erre-
produzitzen dituztenak. Gure antsietatea 
baretzeko asmoz, interneteko albisteak eta 
txutxu-mutxuak bilatuz etengabe irakur-
tzen dugunaren absurdua nabarmendu 
nahi du lan honek.

Arturo Soto 
Arturo Soto sortzaile mexikarrak Mexiko 
Hiriaren hegoaldean dagoen eta hura hasi 
zen Tepepan auzoko argazkiak biltzen ditu 
Today, something lanan. Izenburuak Cesare 
Pavese idazle italiarraren El negocio de vivir 
liburuan idatzitako ohar batetik abiatzen 
da. 1936ko apirilaren 25ean, inspiraziorik 
gabe, Hoy, nada baino ez zuen idatzi. Pave-
seren esaldia, eguneroko bizitza arterako 
lehengai gisa erabiltzeko sormen-zailtasu-
nak izan arren, emankorra izaten jarraitze-
ko ahalegintzat har daiteke. Today, something 
Tepepanek egilea zelan moldatu duen isla-
tzeko saiakera da, idiosinkrasietan eta ba-
lio kulturala duten xehetasunetan arreta 
ipiniz, hala nola denda independenteen 
aberastasunean edota hiriko espetxe han-
dienetako batetik metro gutxira bizitzearen 
izaera bereizgarrian.

Rabat, Buenos Aires eta Mexiko DFko ordezkariek irabazi dute 2023ko 
Open Call Getxophoto 

“Olgetan euskaraz” jolasteko 
eta kantatzeko taldeak abian 

go tokietan: Aldai Patronatoan, 
Madre Divino Pastor Ikastetxean, 
Romo Kultur Etxean, Romo es-
kolan eta Zubileta eskolan. Talde 
batzuetan gurasoek euskaraz ja-
kin behar dute, besteetan euskara 
eta gaztelaina tartekatuko dira 
azalpenetan.  Parte hartu nahi 
duten familiek 622 433 085 telefo-
no zenbakiaren edo sendigetxo@

gmail.com hel-
bide elektro-
nikoaren bi-
dez eman ahal 
izango dute 
izena. 

Julieta Tarraubellaren “Bunker”

M´hammed Kilitoren “Before it´s gone” Arturo Sotoren “Today, something”

Algortako Erredentore Txit Santuaren elizako Aita Trinitarioek jaso berri dute 
Getxoko Flamenko Kultur Elkarteak iragan abenduan Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan egin zuen Gabonetako ongintzazko III. Eltzagorran bilduta-
ko 1.700 euroko txekea. Diru hori, aipatutako kultur elkarteko Zuzendaritza 
Batzordeak emandakoa da eta Algortako parrokiak kudeatzen duen jaki-toki 
solidariorako erabiliko da.

1.700 euro solidario Erredentorearen 
parrokiarentzat
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Unai Aranzadi Independent Docs 
ekoiztetxearen sortzaile eta zuzen-
dari eta kazetari getxotarrak ida-
tzitako eta zuzendutako A costa dos 
Lançados dokumentalaren aurre- es-
treinaldia izango da larunbatean, 
urtarrilak 14, 19:00etan, Muxikeba-
rrin. Udalaren laguntzarekin, UN 
Etxeak, UNESCO Sustatzeko Eus-
kal Herriko Elkarteak, ekoiztutako 
lanak, migrazio-mugimenduaren 
iraganari eta orainari buruzko pa-
radoxa bat erakusten du. Proiek-
zioa, Udalaren Getxotik Mundura 
Mundutik Getxora programaren 
barrukoa da, doakoa, eta zuzen-
daria bertan izango da. Bera egun 
Ukrainara egiten dituen bidaiekin 
jarraitzeaz gain, azken hamar urtee-
tan lau kontinentetan (Asia, Ame-
rika, Europa eta Afrika) topatutako 
erbesteratutako pertsonei buruz 
egindako argazkiekin dokumen-
tal bat ere prestatzen ari da (Bra-
silgo Lurrik Gabekoak, indigenak; 
Kongoko mendietako meatzaritza-
proiektuengatik desplazatutakoak, 
klima-aldaketagatik, multinaziona-
len abusuagatik, ekitate faltagatik  
erbesteratutakoak...).

Getxoberri: Zer ikusiko dugu do-
kumentalean?
Unai Aranzadi: Dokumentalak 
paradoxa batekin jokatzen du, XV. 
mendean Afrika mendebaldeko 
kostaldean irtenbide gisa, sartu 
ziren lehen europarren historia 
erakusten baitu. Pariatzat hartuta, 
gehienak judu jatorrikoak, lançatu 
izenarekin ezagutzen ziren, literalki 
ibaian gora jaurtitzen zirelako bizi-
tza bilatzeko, eta aldi berean, Por-
tugalgo erresumarako harreman 
komertzialak hasteko. Haietako as-
kok, azkenean, pertsonen trafikoa 
egin zuten, eta, beraz, biktima iza-
tetik biktimario izatera igaro ziren. 
Paradoxa da gaur egun beste lança-
tu batzuk daudela, XXI. mende-

Datorren asteazkenean, hilak 18, 
arratsaldeko 19:00etan, Romo Kul-
tur Etxean izango den El cielo sobre 
Riace izenburupeko pelikularen 
proiekzioarekin, Ongi Etorri Errefu-
xiatuak elkarteak, Udalarekin elkar-
lanean, sustatutako Beste ahotsak 
beste begiradak lelopeko zikloaren 
saioak abian jarriko dira berriro. Zu-
zendaria, Damian Olivito, Riacera 
joan zen, aitona-amonek utzi behar 
izan zutena Argentinarantz abia-
tzeko. Haren lehengusu Domenico 
Lucano zen, Riace aukera baten bila 
migratutako pertsonentzako harre-

koak, ibilbide bera egiten dutenak, 
baina alderantziz, askotan pariatzat 
ere hartzen direnak, pobreziagatik. 
Kanariar Uharteetako bide arrisku-
tsuenetik eta gehien hazten ari den 
bidetik iristen dira Europara, ogia 
irabazi eta euren egoera etsituari 
irtenbide bat bilatzeko, zuzendari 
getxotarrak azaldu duenez.

Zein gai jorratzen dituzu?
Kolonialismoa, esklabotza, giza 
eskubideak, Iparraldearen eta He-
goaldearen arteko desberdintasun-
harremanak, ustelkeria, Afrika bel-
tzeko migrazio-arazoaren sorrera, 
baina ez itsasoko salbamenduan 
arreta jarriz, baizik eta Europarako 
bidaiari ekitera bultzatzen duen ho-
rretan. Ikuspuntu humanitario soila 
baino haratago doa eta lana Alme-
riako negutegien irudiekin amai-
tzen da, batzuetan, Nazio Batuek 
eta Amnesty Internationalek sala-
tutakoak, Saharaz hegoaldeko per-
tsonek bizi izandako erdi esklabo-
egoerengatik, XXI. mendean beren 
zaurgarritasunagatik esplotatuak.

Nola joan zen grabazioa?
2021eko udazkenean izan zen, sei 
astez, 2.000 kilometro egin nituen 

ra-erreferente bihurtu zuen alkatea. 
“Herriko alkatea buru duen harrera es-

Unai Aranzadi zuzendari getxotarraren “A costa dos Lançados” 
dokumentalaren aurre-estrenaldia

“El cielo sobre Riace” pelikula Romo Kultur 
Etxean 

Eskultura 
erakusketa 

Algortan

Larunbatean, hilak 14, Muxikebarrin, proiektatuko da

Ginea Bisáu, Gambia eta Senegal 
barnealdetik, errepidez, garraio ko-
lektiboetan, migrazio-arazoaren so-
rrera beste modu batean erakusteko 
helburuarekin, bidaia-elementuekin 
(road movie), elementu historikoekin, 
eta baita abentura-generoaren pun-
tu batekin ere. 

Zure helburua berriro izan da isto-
rio bat kontatzea baina mezu bate-
kin…
Bai, asmoa ez delako izan alderdi 

humanitarioa entretenitzen edo era-
kusten duen istorio bat egitea soilik, 
baizik eta historia ezagutaraztea, 
sentsibilizatzea eta errealitatea alda-
tzeko gauzak egin daitezkeela ira-
dokitzea. 

Zer da zuretzat aurre-estreinaldia 
Getxon izatea?
Niretzat oso berezia da, Portu Zaha-
rraren ia gainean izango garelako, ni 
bertokoa naiz, eta nire aita eta ama 
bertan bizi dira. Niretzat etxean jo-
lastea da. Gozatu ederra izan da UN 
Etxearekin eta Getxoko Udalarekin 
elkarlanean aritzea berriro, 2013an 
modu berean egindako Jambo Ama-
ni? dokumentalaren esperientzia 
errepikatuz.

Zein ibilbide egingo du dokumen-
talak?
A costa dos Lançados jaialditan aur-
keztu eta banatzea bi urtez da as-
moa, eta azkenean, laguntza pu-
blikoa izan duten lanekin egin ohi 
dudan bezala, publikoari itzultzea, 
interesdunei online ikusteko aukera 
eskainiz.

Jambo Amani? lanarekin izandako 
arrakasta ere izatea opatzen dizugu!

perientzia aitzindari bat ikusiko dugu. 
Domenico Lucanok ehunka gazteren 
etorrera despopulazio-prozesuan dagoen 
herri txiki horretarako aukera eralda-
tzaile gisa ikusi zuen. Kulturen bat-egi-
tearen fenomenoa erreferentea izan zen 
Europan, eskuin muturraren politikek, 
Salvini buru zutela, suntsitu zuten arte”, 
erakundeak azaldu duenez.
Proiekzioaren ondorengo solasal-
dian Carmen Diaz Udaleko Gizar-
te Kohesioko zinegotziak eta Artea 
Sarea harrera esperientziari lotu-
tako pertsona batzuek parte har-
tuko dute.

Michel Ruiz eskultoreak Segundas 
vidas erakusketa aurkeztuko du 
Algortako Merkatuan, urtarrila-
ren 18tik otsailaren 9ra. Erakus-
ketan, Mena Haraneko (Burgos) 
artistak, eskulturaren bidez, bere 
obretan gehien agertzen diren bi 
materialei bizia ematen die: egu-
rra eta harria. Horrela, bigarren 
aukera bat bizi dute. Egile honen 
lanak, banakako eta taldeko hain-
bat erakusketa egin dituenak, ar-
giak eta formatu askotakoak dira.



Udal talde politikoen iritzia
2023ko ILUSIOA ETA ERREALITATEAK

Urtea hasteko, Getxon gertatu den 
zoritxarreko sexu-eraso baten albis-
tea izan dugu. Bat egin dugu ger-
tatutakoa gaitzesteko adierazpen 
instituzionalarekin, eta gertatutakoa 
salatzeko elkarretaratzeetara berta-
ratu gara. Elkarrekin taldeko kideok 
berriz ere adierazi nahi dugu emaku-
meen aurkako indarkeria oro erabat 
gaitzesten dugula eta nabarmendu 
nahi dugu politika ausartak eta era-

ginkorrak behar ditugula halakorik 
gertatu ez dadin; halaber, protoko-
loak berrikusi behar dira erantzun 
irmoa eta koordinatua emateko ko-
lektibo feministei. Hilketa matxista 
ugari egon dira herrialdean Gabon 
hauetan eta, beraz, 2023. urtea mezu 
hau helaraziz hasi nahi dugu: ERA-
SORIK EZ ERANTZUNIK GABE. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus / 688 
69 33 36

HAPO batek herri bat irudikatzen du; 
herritarren arteko elkarbizitza, mu-
gikortasun eredua, harremantzeko 
modua... Tamalez, Udal Gobernua-
ren HAPOk espekulazioaren legeei 
jarraitzen die eta ez die herritarren 
beharrei eta Getxon ditugun arazoei 
(gazteen exodoa, naturguneen defizi-
ta, ondarearen galera…) erantzuten.

Hori dela eta, EH Bildutik helegiteak 
aurkeztu ditugu, honako ekarpen 
hauek eginez: informaziorako eta 
helegiteak aurkezteko epea luzatzea; 
Mimenagako hezegunea babestea; 
Portu Zaharreko landa babestea eta 
Portu Zaharrean pisu turistikoak 
debekatzea; auzoen erdiguneak oi-
nezkoentzako izatea eta metroa lur-
peratzea; hiri mugikortasun iraun-

korreko plana eguneratzea, HAPOn 
barneratzea eta bidegorri sare era-
ginkorra osatzea; herriaren ondarea-
ren katalogoa handitzea Eusko Jaur-
laritzaren irizpideak aintzat hartuta; 
Martiturrin proposatutako enpresa 
parkea erdigunean eta auzo bizitzan 
uztartzea; etxebizitza hutsen azterke-
ta eguneratzea eta etxebizitza hutsak 
mugiaraztea; alokairuko babes ofizia-
leko etxebizitza gehiago sustatzea, ez 
bakarrik legeak ezartzen dituen mi-
nimoak; eta sektore urbanizagarriak 
ez-urbanizagarri bihurtzea.
Oso garrantzitsua da guztiok batera 
HAPO hau gelditzeko pausuak ema-
tea. Espekulazioari eta interes ekono-
mikoei begirako politiken aurrean, 
bestelako herri eredua posible delako, 
HAPO HONI EZ!

HAPO HONI ALEGAZIOAK: BESTELAKO 
HERRI EREDUA POSIBLE DA

GABON ZORIONTSUAK ETA URTE 
BERRI ON

ERASORIK EZ ERANTZUNIK GABE

EMAKUME GUZTIEN AURKAKO 
INDARKERIARI EZ

BER EAK

Urte berria, 2023. urtea, ilusio handiz 
hasi dugu; izan ere, nabariak diren 
eta herritarren zerbitzura dauden 
errealitate gisa aurkeztu ditzakegu 
Getxoko Eusko Alderdi Jeltzaleak 
dituen konpromisoak.

2023. urtean, 120 milioi euro baino 
gehiagoko aurrekontuarekin, Amaia 
Agirre Muñoa alkatea buru duen 
Getxoko udal-gobernua edozein 
egoerari aurre egiteko prest dago, 
betiere gizarte-izaera argiarekin, 
pertsonek —getxoztarrek— gure 
politiken eta proiektuen erdigunean 
egoten jarraitu daitezen. Gauzak ho-
rrela, 2023ko aurrekontua 120 milioi 
euro baino gehiagokoa da, eta giza 
garapen jasangarria jarriko da er-
digunean, betiere gizarte-, inguru-
men- eta ekonomia-agenden arteko 
orekan oinarrituta.

2023. urtean, beraz, Getxo udale-
rriko gobernua eta EAJ-PNV taldea 
osatzen dugunok aurrera egiten eta 
gure herrikideekin hartu ditugun 
konpromisoak betetzen jarraituko 
dugu: etorkizuneko belaunaldien-

tzat Getxo hobea izatea bermatzen 
duen HAPO berria onestea; Areeta-
ko geltokiko plaza berria amaitzea, 
herritarrek gozatu dezaten; mu-

gikortasun jasangarriaren aldeko 
apustu irmo eta argia, bidegorrien 
sarearen eta TAO Express zerbitzua-
ren bitartez; Etxebizitza Plan berria 

(2020-2035) aurkeztea, askotariko 
beharrizanei erantzuteko eta betie-
re gizarte-alokairua oinarri hartuta; 
Gizarte Zerbitzuen etengabeko lana, 
berdintasunean, aniztasunean eta 
zahartze aktiboan arreta berezia ja-
rriz; eta ume eta gazteentzako espa-
zioak hobetzeko proiektuak gauza-
tzea: Areneko parke estali berria eta 
Algortako Gaztelekua.

Mundu osoan gertatutako osasun-
pandemiak Getxon ere izan zuen 
eragina eta, ondorioz, aparteko es-
fortzuak egin behar izan zituen uda-
lak; hala eta guztiz ere, Getxoko Eus-
ko Alderdi Jeltzaleak duela lau urte 
hartutako konpromisoak bete egin-
go dira. Burua altxatuta eta zeregi-
nak beteta izanik erantzun ahalko 
diegu getxoztarrei. Oso gutxi izan-
go dira amaitu barik geratuko diren 
ekintzak, eta are gutxiago garatuko 
ez direnak. Izan ere, aurten 128. ur-
teurrena ospatuko duen alderdiko 
katebegiak gara eta hizpide ditugun 
konpromisoak EAJ-PNV alderdiak 
herritarrei emandako hitza direla 
ulertzen ditugu.

PPko kideon partez, Gabon zorion-
tsuak izan eta ondo hasi urte berria. 
Urte latzak izan ditugu eta mundu-
pandemia egon da tartean, zeina be-
reziki suspertzen ari ginenean agertu 
baitzen; hortaz, krisiak jo gaitu berriz 
ere, inoizko prezio-igoerarik handie-
narekin eta izugarrizko inflazioare-
kin. Herritarrak txarto pasatzen ari 
dira: familiak eta auzoko saltokiak 
ikaragarrizko esfortzuak egiten da-

biltza hilaren amaierara iristeko, eta 
gure lanak ildo berari jarraituko dio 
beti: familiak laguntzea eta oparo-
tasuna sortzea herrian. Gogorarazi 
nahi dizuegu zuon esanetara gaude-
la Zugatzarten dugun egoitzan, eta 
WhatsApp bidez ere jarri zaitezkete 
harremanetan, 650871289 telefono-
zenbakiaren bitartez. Gure desiorik 
onenak 2023. urterako; urte izugarria 
izango da. #EsnatuGetxo

Getxoko emakume batek salaketa 
bat jarri du sexu-erasoagatiko delitu 
bategatik; erasoa urtarrilaren 1ean 
gertatu zen, udalerriko etxebizitza 
batean, eta ustezko erasotzailea atxi-
lotu dute. Horren harira, PSE-EE al-
derdiko kideok adierazi nahi dugu 
erabat gaitzesten ditugula egitate 
horiek eta, bide batez, gure babes 
osoa helarazi nahi diogu erasoa 
jasan zuen emakumeari. Udaleko 
Berdintasun Zerbitzuaren kudea-
ketan, egunero egiten dugu lan 
berdintasunean eta errespetuan 
oinarritutako gizartea lortzearren, 
emakumeek erabaki dezaten nola eta 
norekin partekatu nahi duten euren 

bizitza eta une oro errespetatu dadin 
beren nahia. Lan asko dugu egiteko. 
Abenduan, hamaika emakume erail 
zituzten Espainian; hortaz, hemere-
tzi urtetan heriotza gehien izan zi-
tuen hirugarren hilabetea izan zen, 
eta 2022ko tragikoena. Guztira, 49 
emakume erail zituzten iaz indar-
keria matxistagatik eta, ondorioz, 38 
adingabe umezurtz geratu dira. Are 
gehiago, aurreko asteburua bakarrik 
aintzat hartuta, hiru erailketa egon 
ziren. Egitate horiek direla eta, esan 
behar dugu aski dela. Izan ere, ber-
dintasuna askatasunaren funtsa da, 
eta genero-berdintasuna EGIAZ-
KOA izan behar da.
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