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> Errekagane eta Kresaltzu artean Caja de Ahorros 

kalearen zatia oinezkoentzat egiteko lanak (2. or.)
> Joshua Edelmanek “My Greenwich Village 

Stories” aurkeztuko du (3. or.)
> Eunate Etxebarria judoka, Superkopako 
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* Muxikebarrin 
“Cabezas de Cartel” 
antzezlana ikusteko 

aukera egongo da
(3. or.)

Liburu aurkezpena eta errezitaldia. 
Hilak 2, osteguna, 19:00etan, RKEn, 
“Amor de los amores” (poema-bilduna), 
José Serna egilearen eskutik eta errezitaldi 
poetiko-musikala. 

Kontzertua. Hilak 4, larunbata, 19:30ean 
Areetako Musika Eskolan, Big Band Leioa (jazza). 
“Neguko bidaia” zikloaren barruan. 5€. 

Amaia Agirre Getxoko alkateak 
Benta eraikin historikoaren giltzak 
eman zizkien Bentaranoa irabazi 
asmorik gabeko elkarteko ordez-
kariei joan den ostiralean, hilak 
20. Elkarte hori Andra Mariko bi-
zilagun-taldea da, eta hemendik 
aurrera, eraikinaren beheko solai-
ruan interes orokorreko jarduerak 
dinamizatzeaz arduratuko da bi 
urtez (beste bi urtez luza daiteke). 
Udalak lokal hori eta ekipamen-
dua zuzenean eta doan erabiltzeko 
baimena eman die.
Urrats hau emanda amaitzen da 
#Bentaranoa prozesu parte-har-
tzailea, Udaleko Komunikazio, 
Herritarren Partaidetza eta Gar-
dentasun Arloak bultzatua, “ad-
ministrazioaren eta herritarren ar-
teko lankidetza bultzatzeko, benetako 
premiei erantzun egokiagoak emateko 
eta, horrela, pertsonen bizi-kalitatea 
eta gure udalerriko kudeaketa hobe-
tzeko”, azpimarratu zuen Amaia 
Agirre alkateak.  

Horrela, orain, espazio balioaniz-
tuna, integratzailea eta belaunaldi 
artekoa jarriko da abian, non eza-
gutza partekatu eta esperientziak 
trukatu ahal izango diren, euska-
raren erabileran eta sustapenean 
arreta berezia jarriz. Elkarteak au-

zoko bizilagunei irekitako lehen 
batzarra deitu du larunbat hone-
tarako (otsailak 4), 11:30ean, gune 
autogestionatu berriaren jardue-
rak eta egitaraua zehazteko.

Lokala beheko solairuan birmol-
datu da, sukalde irekia du, 40 
m²-ko jarduera mistoen gunea, 
hitzaldi, formatu txikiko kon-
tzertu, tailer edo ostalaritza-jar-

duera tradizionalak antolatzeko, 
eta bainugela egokitua. Era be-
rean, solairu horren erantsitako 
espazioa birgaitu da, jatorrizko 
proiektuaren espiritua berresku-
ratzeko (XIX. mendean taberna-
barra bat jartzen zen estalpe bat 
zen, eta, ondoren, itxitura bat ja-
rri zitzaion). 45 m2-ko galeria bat 
da, ostalaritzarako eta pertsonen-
tzako egonaldirako erabiliko dena.

Partaidetza-prozesuan udalerriko 
bizilagunek, tokiaren historiare-
kin lotutako pertsonek, elkarteek, 
gizarte- eta enpresa-eragileek eta 
abarrek parte hartu zuten.

Prozesu honek 2018an accesit bat 
jaso zuen NovaGob Sarietako 
(administrazio publikorako sare 
soziala) Gobernu Irekiaren eki-
men onenaren kategorian.

Igandean, hilak 29, 19:30ean, Mu-
xikebarriko Ereaga aretoan, Sono-
ma izeneko ikuskizuna izango da, 
Marcos Morau artista eta koreo-
grafo valentziarraren sorkuntza, 
2013ko Dantzako Sari Nazionala-
ren irabazle eta La Veronaleko zu-
zendaria, sorkuntza, dantza, zine-
ma, literatura eta argazkigintzako 
profesionalek osatutako taldea, 
hizkuntza narratibo berritzailea 
erakusten duten diziplinak. Ikus-
kizuna “giza gorputzaren inguru-
ko hausnarketatik sortzen da; nola 
erantzuten dien artista kezkatzen du-
ten ideiei, hain azkar aldatzen diren 
hegungo testuinguru desberdinetatik 
abiatuta”. Sarreraren prezioa 24 
eurokoa da.

Bentaranoa Elkartea arduratuko da Benta eraikin historikoaren 
jardueren kudeaketaz eta dinamizazioaz

“Sonoma”, dantza garaikideko ikuskizuna

Eraikinaren barruko irudi bat Amaia Agirre alkateak Aritz Landeta BentaraNoako presidenteari giltzak emateko unea



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

2022ko 
kontrataziorako 

laguntzak 
eskatzeko azken 

egunak

Aste honetan hasi dira Romo-
ko Errekagane eta Kresaltzu 
kaleen artean Caja de Aho-
rros kalea berrurbanizatzeko 
lanak. Jarduketaren helburua 
zati hori oinezkoentzat egitea 
da, Romo Kultur Etxearen 
ekipamenduaren aurrealdea 
berriz urbanizatzeko jardu-

bide-kontrol bat egongo 
da, ordu-tarteka, sarbidea 
kontrolatzeko kamera ba-
ten eta oztopo-zutoin mugi-
kor baten bidez. Era berean, 
Errekaganeko aparkalekua 
mugatuko da Caja de Aho-
rrosen eta Ezequiel Aguirre-
ren artean, obra-pilaketeta-
rako eta obra-eremurako.

10 astez, Caja de Ahorrosen 
zirkulazioa mantentzeko 
ahalegina egingo da, baina 
mozketa puntualak edo lan-
denbora jakin baterako moz-
ketak egin ahal izango dira 
obren aurrerapenaren ondo-
rioz. Kasu horretan, zirkula-
zioa bideratzeko seinaleak 
jarriko dira Ezequiel Agui-
rren. Atarietarako sarbideak 
behar bezala mugatuko dira 
eremu horretan.

Seinaleei arreta jartzea eta 
ezarritako ibilbideetatik ibil-
tzea eskatzen da.

Datorren otsailaren 7ra arte 
aurkeztu ahal izango dira 
2022ko kontrataziorako lagun-
tzetarako eskabideak. Lagun-
tza horiek enpresei, saltokiei 
eta profesionalei zuzenduta 
daude, bai eta Getxon lanto-
kia eta jarduera ekonomikoa 
duten irabazi-asmorik gabeko 
erakundeei, elkarteei edo fun-
dazioei ere. 
2022ko urtarriletik ekainera 
bitartean langileak kontratatu 
dituztenek (kontratuak muga-
gabeak izango dira, eta lanal-
di osokoak edo partzialekoak 
izan ahalko dira, lanaldiaren 
%50arekin gutxienez), lagun-
tza horiek jasotzeko eskatzen 
diren baldintzak hemen kon-
tsulta ditzakete: https://labur.
eus/QJAUW
Eskabideak egoitza elektroni-
ko honen bidez egingo dira: 
http://www.getxo.eus (AEB 
Administrazio Elektronikoa-
ren Bulegoa). AEBen bidez 
egiteko zailtasunak izanez 
gero, telefono-zenbaki hone-
tara jo dezakezue. 94 466 02 
20 eta eadministracion@getxo.
eus helbidera. Bestelako kon-
tsultak, Ekonomia Sustatzeko 
Zerbitzuan (tel. 94 466 01 40 
eta getxolan@getxo.eus).

keta burutuz.
Jarduketaren ondoren, Erre-
kaganek lineako aparka-
lekua izango du Ezequiel 
Aguirre eta Caja de Ahorro-
sen arteko zatian.
Lan horiek direla eta, Erre-
kagane kaletik baimendu-
tako ibilgailuentzako sar-

Errekagane eta Kresaltzu artean Caja de Ahorros 
kalearen zatia oinezkoentzat egiteko lanak

Zubileta HLHI Bizkaiko hiru eskoletako bat da, eta Julio Caro 
Baroja Institutua Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hiru zen-
troetako bat, entzuteko desgaitasuna duten ikasleak elkartze-
ko proiektuarekin. Zubiletan 21 ikasturte daramatzate ekimen 
horrekin. Udalaren diru-laguntza duen ekimen horrek ahozko 
hizkuntza eta zeinu-hizkuntza erabiliz ikasgelan eskolatzea 
bermatzen du, horretarako berariazko irakasleekin. Zeinu-hiz-
kuntzak eskola-komunitate gorren eta entzuleen arteko komu-
nikazioa bermatzen du. Helburu horrekin hainbat jarduera egi-
ten dituzte, eta haur eta lehen hezkuntzako proiektuak bigarren 
hezkuntzan Julio Caro Baroja BHIn eduki dezake jarraipena.

Turismo zinegotzia, Irantzu Uriarte, FITUR azokara joan zen 
joan den astean, eta bertan, Getxoko eskaintza sustatzeaz gain, 
gure udalerriak #pedALSforlife ekimenari babesa eman zion. 
Getxoko dalecandELA elkarteak eta City Sightseeing enpresak 
sustatutako erronka bat da sare sozialetan, AEA sufritzen duten 
pertsonak eta haien familiak ikusarazteko eta gaixotasunaren 
tratamendurako ikerketa sustatzeko. Informazio gehiago eta 
dohaintzak hemen: https://www.migranodearena.org/reto/pe-
dals-for-life  
Argazkian, Uriarte eta Jaime Lafita (dalecandELA).

Entzuteko desgaitasuna duten ikasleak 
Getxoko bi ikastetxetan elkartzeko proiektua

Getxok #pedALSforlife ekimena babestu du 
FITURen

URTARRILAK 26 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “La maternal”, 
Pilar Palomeroren filma. 
Gaztelaniaz. 12 urtetik gora. 
Sarrera: 3,50€.
Gizatiar. Batzar Nagusia, 
18:00etan (18:30ean, biga-
rren deialdian), Romoko San 
Jose Parrokiako lokaletan. 
Bazkide-txartel eguneratua 
eta zigilatua aurkeztu behar 
da bozkatzeko. Antolatzai-
lea: Gizatiar Romo-Areetako 
emakumeen elkarte sozio-
kulturala.
Uribe Kostako Irakur-
zaleen txokoa. “Ez erran 
inori” liburuaz, Maddi Ane 
Txoperenarekin, 19:30ean, 
Villamonteko Kultur Etxean. 
Izenematea: 619935541 
egizugetxo@gmail.com  

URTARRILAK 27 OSTIRALA
Kontzertua. Arrigunagako 
barikuak. 21:00etan, Mu-
xikebarrin, Joshua Edelman 
Trio: “My Greenwich Village 
Stories”. Sarrera: 10€.
Zine-Kluba. Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, 
21:00etan, “Compartimento 
nº6”, Juho Kuosmanenen 
filma. Gaztelaniaz. 12 urtetik 
gora. Sarrera: 3,50€.

URTARRILAK 28 LARUNBATA
Antzerkia. 19:30ean, Mu-
xikebarrin, “Cabezas de 
cartel”, Perigallo Teatroren 
eskutik. Sarrera: 12€.
Kontzertua. 19:30ean 
Areetako Musika Eskolan, 
Trío Lumiere (sopranoa, kla-
rinetea eta pianoa). “Neguko 
bidaia” zikloaren barruan. 
Sarrera: 5€. 

URTARRILAK 29 IGANDEA
Dantza. “Sonoma”, La Ve-
ronalekin, 19:30ean, Muxi-
kebarrin. Sarrera: 24€.
Zinematxiki. Muxikeba-
rrin, 12:00etan, “Mundo 
extraño”. Adin guztientzat. 
Sarrera: 2,50€.

URTARRILAK 30 ASTELEHENA
Hitzaldia. Gaia: “Los colores 
de la música: instrumentos y 
géneros musicales”. Hizla-
ria: Mercedes Albaina (Mu-
sikako goi-mailako tituludu-
na). 18:30ean, Romo Kultur 
Etxean. Sarrera dohainik. 
Antolatzailea: Gizatiar Ro-
mo-Areetako emakumeen 
elkarte sozio-kulturala.

OTSAILAK 1 ASTEAZKENA
Erakusketa. “And the per-
fume became the fantasy”, 
Idoia Leacheren eskutik, Al-
gortako Merkatuan. Hilaren 
25era arte. 
Hitzaldi-solasaldia. Gaia: 
“Claude Monet-Giberny”. 
Hizlaria: Emilio Melón Orte-
ga (Arte Ederretan aditua), 
19:30ean, Algortako Kultur 
Etxean (Villamonte). Antola-
tzailea: Mugabarik norbana-
koen trebatze eta garape-
nerako Elkartea.

OTSAILAK 2 OSTEGUNA
Agate Deuna Koru Jaial-
dia. Herriko kaleetan zehar, 
eskoletako taldeak (Eskola-
ordutegian). 
Liburu aurkezpena eta 
errezitaldi poetiko-musi-
kala. Romo Kultur Etxean, 
19:00etan, “Amor de los 
amores” (poema-bilduna), 
José Serna egilearen esku-
tik eta errezitaldi poetiko-
musikala. Sarrera dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “Suro”, Mikel 
Gurrearen filma. Jatorrizko 
bertsioan azpitituluekin. 12 
urtetik gorakoentzat. Sarre-
ra: 3,50€.

OTSAILAK 3 OSTIRALA
Agate Deuna Koru Jaial-
dia. 18:00etatik aurrera, 
helduen taldeak kaleetan 
zehar. Baterako ekitaldia, 
20:00etan, Algortako Gelto-
kia plazan eta Romoko San-
ta Eugenia plazan.
Zine-Kluba. Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, 
21:00etan, “Hive (Colme-
na)”, Blerta Basholliren fil-
ma. Jatorrizko bertsioan az-
pitutuluekin. Sarrera: 3,50€.

OTSAILAK 4 LARUNBATA
Gerra Zibileko eta frankis-
moko biktimei omenaldia. 
12:00etan, “Oroimenaren 
Liburua” eskulturaren on-
doan, Galeako pasealekuko 
landan, Udalak urteko ome-
naldia egingo die Gerra Zibi-
leko, aurreko guda zibileta-
ko eta frankismoko Getxoko 
biktimei. 
Kontzertua. 19:30ean 
Areetako Musika Eskolan, 
Big Band Leioa (jazza). “Ne-
guko bidaia” zikloaren ba-
rruan. Sarrera: 5€. 

OTSAILAK 5 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Gabi”. Euska-
raz. 7 urtetik aurrera. Sarre-
ra: 2,50€.
Haur zinea. 17:00etan, 
Areetako Andres Isasi Musi-
ka Eskolan, “Gabi”. Euska-
raz. 7 urtetik aurrera. Sarre-
ra: 2,50€.
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Muxikebarrin “Cabezas de Cartel” antzezlana ikusteko 
aukera egongo da

Joshua Edelman jazz pianistak, Eric Surmenian (kontrabaxua) eta Juan Luis Cas-
taño (bateria) lagun dituela, kontzertu bat eskainiko du ostiral honetan, hilak 27, 
21:00etan, Muxikebarrin, eta bertan bere azken lana aurkeztuko du, My Green-
wich Village Stories. Bere semeek, Julen eta Ander kontrabaxu jotzaileek ere 
lagunduko diote, belaunaldi berriei jazza transmititzeko beharrari keinu eginez. 
Edelmanen eta Thelonious Monk, Barry Harris, Bud Powell, Cedar Walton edo Yu-
sef Lateef klasikoen jatorrizko konposizioak interpretatuko dituzte. Emanaldirako 
sarrerak agortu dira jada.

Larunbatean, urtarrilak 28, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, Trío Lumière 
taldeak lied piezen errezitaldia eskainiko du Neguko bidaia kontzertu didaktiko-
musikalen zikloaren barruan. Angéline Danel (sopranoa), Rafael Climent (klari-
netea) eta Iryna Aleksiychuk (pianista) musikariek osatzen dute taldea. Horren 
helburua da lied musika-formaren bidez hirukote-errepertorioa aztertzea eta 
aberastea, poesia eta musika bateratuz. Louis Spohr, Giacomo Meyerbeer, Franz 
Schubert eta Robert Schumannen obrak interpretatuko dituzte, besteak beste. 
Emanaldia 19:30ean hasiko da eta sarreraren prezioa 5 eurokoa da.

Asís Arana idazle getxotarrak bere azken liburua aurkeztu berri du, Mi 
suerte la decido yo, AEArekin gaixo dagoen lagun batengandik jaso zuen 
inpresioaren ondorioz. “Irratitik entzun nion berak, bere gaixotasunarekin, 
zorte ona izan zuela, nolabait ere, bilakaera moteleko AEA bat egokitu zi-
tzaiola, eta ez urte pare batean zurekin amai dezakeen beste gaixotasun 
fulminante bat”. Benetako pertsona bat eredutzat izan arren, fikziozko 
eleberria da liburua. Istorioaren egitura bi lagunen pasio komunean oina-
rritzen da: rock´n´rolla. Rockaren klasiko batzuen bidez (kapitulu bakoi-
tzari izena ematen diote), bizitzako kontzertu hori identifikatzen saiatzen 
da, ezbeharrak gorabehera, bizitzak zoragarria izaten jarrai zezan.

“Mi suerte la decido yo”, Asís Aranaren liburu berria

Joshua Edelmanek “My Greenwich Village Stories” 
aurkeztuko du

Lied formatuko kontzertua Lumière hirukotearekin 
Areetan

Perigallo Teatro konpainiak Luis 
Felpetok zuzendutako Cabezas de 
Cartel antzezlana aurkeztuko du la-
runbat honetan, urtarrilak 28, Mu-
xikebarrin, Celia Nadalen eta Javier 
Manzaneraren testu eta interpreta-
zioarekin. Muntaia 19:30ean hasiko 
da, 12 euroko sarrerarekin.

Konpainiakoek diotenez, “zerbait 
ondo egiteko erantzukizuna ez da au-
kera izatea eta aprobetxatzea, amets bat 
zehaztea merezi duela jakitea baizik”. 
Eta horretaz mintzo da Cabezas de 
Cartel, gizaki zoragarri eta inper-
fektua duintzeaz.
Pertsona batzuek mundua hobe-
tzen ari dela uste duten hori egitea-
gatik jokatzen dute bizitza. Batzue-
tan gauza ederrak egiten ditugu 
bizitzak hobetzeko, eta beste ba-
tzuetan prentsa onena nork duen 
ikusten entretenitzen gara. Hau 
pena eta barrea!

Laburpena 
Antzerki konpainia txiki bat la-
nean ari da. Askeak izateaz hitz 
egiten duen funtzio bat prestatzen 
dute, zuzena dena eginez. Madril-
go zirkuitu independenteko ikus-
kizun onenaren Godot 2022 saria 
jaso duen Cabezas de Cartel antzez-
lanean sormen prozesuaren une 
kritiko batean elkartu gara, non 
printzipio etikoak eta garrantzi-
tsuak sentitzeko beharra aurkituko 
diren. 
Geure burua berrikusteko, geure 
buruaz barre egiteko, geure burua 
aztertzeko proposamena. Balioeta-
ra itzultzea. Geldiune bat bidean.

Kritikak samurra, dibertigarria, 
ausarta, katartikoa eta esker one-
koa dela dio.

Datorren asteartean amaituko 
da, urtarrilaren 31n, aurten ere, 
Getxoko Udalaren laguntzare-
kin, UNESCO Etxeak bultzatu-
tako EMAN MINUTU 1 ikus-
entzunezko piezen Nazioarteko 
Lehiaketarako lanak aurkezteko 
epea. Oraingoan HITZAK gaiari 
buruzkoa da. Edizio honetan, mi-
nutu bateko bideorik onenak sa-
rituko dira, kultura- eta hizkun-
tza-aniztasunari buruz eta giza 
eskubideen sistemaren barruan 
kultura- eta hizkuntza-eskubi-
deek duten lekuari buruz defen-
datzen, sustatzen, aldarrikatzen, 
zabaltzen eta/edo kontzientzia-
tzen dutenak.
Pertsona bakoitzak nahi beste 
ikus-entzunezko lan aurkeztu 
ahal izango ditu, edozein hiz-
kuntzatan eta honako formatu 
hautakoren batean: mov, avi, flv, 
mpeg edo mp4.

Interesatuek lehiaketaren baldin-
tzak ezagutzeko www.dame1mi-
nutode.org webgunera jo dezakete.

Egizu euskara elkarteak Somport 
estaziora eskiatzera joateko txangoa 
antolatu du, Udalaren laguntzare-
kin, familietan euskara sustatzeko 
abian duen SENDI ekimenaren ba-
rruan. Irteera martxoaren 3an izan-
go da, 19:00etan, Fadurako marke-
sinatik eta itzulera 5ean, igandean, 
21:00ak aldera. 
Informazioa eta izen-ematea www.
egizu.eus, egizugetxo@gmail.com 
edo 622433085 zenbakiren bitartez.

Azken egunak 
“Eman minutu 1” 
lehiaketan parte 

hartzeko

Eskiatzeko irteera 
Egizurekin

Muntaiak libreak izateaz hitz egiten du zuzen jokatuz

Iryna Aleksiychuk Rafael Climent Angeline Danel

http://www.dame1minutode.org
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Datorren asteaz-
kenetik aurrera, 
otsailak 1, And the 
perfume became the 
fantasy izenburuko 
erakusketa izango 
da ikusgai Algorta-
ko Merkatuko era-
kusketa-eremuan, 
Idoia Leacheren 
eskutik.
Diziplina anitzeko 
instalazioa da, hain 
zuzen ere, eta otsailaren 25era arte (larun-
bata) bisitatu ahal izango da, merkatua za-
balik dagoen ohiko ordutegian (astelehe-
netik larunbatera, 8:00etatik 14:00etara).

Datorren asteartera arte, urtarrilaren 
31ra arte, zabalik izango da otsaila-
ren 3an eta 4an ospatuko den Agate 
Deuna XXXV. Koru Jaialdian ize-
na emateko. Oraingo honetan, koru 
jaialdia ospatzeko egunak astebu-
ruan izango direnez, ikastetxeeta-
ko taldeak hilaren 3an aterako dira 
kaleetara, eta helduen taldeek zein 
koru mistoek (haurrek eta helduek 
osatutako taldeak) gauza bera egin-
go dute biharamunean, larunbatean, 
otsailak 4.

Ohiturari jarraituz, abesbatzek Aga-
te Deunaren omenezko kantak abes-
tuko dituzte udalerri osoan zehar. 
Eskoletako taldeen kasuan, eskola-
ordutegiaren barruan jardungo dira, 
eta ikastetxeek beraiek zein guraso-
elkarteek eman ahal izango dute ize-
na lehiaketan. Taldeek gutxienez 15 
kide eduki beharko dituzte eta izena 
ematen duten koru guztiek dieta bat 
jasoko dute parte hartzeagatik.

Bestalde, helduen eta mistoen tal-
deak bi gunetan arituko dira (Romo-
Areeta aldean eta Andra Mari-Algor-
tan) 18:00etatik 21:00etara. Gainera, 
taldeak batera arituko dira 20:00etan 
Romoko Santa Eugenia eta Algortako 
Geltokia plazetan, hurrenez hurren.
Eskoletako taldeen kasuan bezala, 
ezinbesteko baldintza da talde bakoi-
tzeko gutxienez 15 pertsona biltzea, 
eta parte hartzeko dieta emango die-
te izena ematen duten koruei,lehena-
go aipatu bezala.

Deialdiari buruzko informazioa hu-
rrengo estekan dago eskuragarri: 
www.getxo.eus/kulturadeialdiak. 
Agate Deunaren koru jaialdian par-
te hartzeko eskabideak Getxoko Ad-

ministrazioko Bulego Elektronikoan 
(https://eudala.getxo.eus/) aurkez-
tu ahal izango dira.

Beste ahotsak beste begiradak zine doku-
mentalaren zikloak Fernando Santiago 
Muñozen M pelikula aurkeztuko du da-

torren asteazkenean, otsailak 1, 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean. Nico Castellanoren 
gidoiarekin, filmak erakusten ditu “Es-
painara era irregularrean heltzen diren ez 
lagundutako adingabeko etorkinek pairatzen 
dituzten egoera latzak”, azaldu dute Udala-
ren laguntzarekin zikloa antolatzen duen 
Ongi Etorri Errefuxiatuak taldekoek. 
Emanaldiaren ostean, solasaldia izango 
da Nico Castellanoren beraren, modera-
tzailea izango den Asier Arpideren, eta 
pelikulan agertzen diren esperientziak 
bizi izan dituzten Mouaad Nekhlaoui 
eta Fátima Ezzahra gazteen partaidetza-
rekin.

Agate Deuna Koru Jaialdian izena 
emateko epea irekita dago

“M” pelikularen proiekzioa “Beste 
ahotsak beste begiradak“ zikloan

Diziplina 
anitzeko 

instalazioa 
Algortako 
Merkatuan

www.getxo.eus/kulturadeialdiak
https://eudala.getxo.eus/


Thinking Fadura parte hartze-
ko prozesuaren ondorioz, Getxo 
Kirolak mugikortasun iraunko-
rra sustatzearekin loturiko lehen 
ekintzak ezartzen hasi da, Fadu-
rako kiroldegirako joan-etorriak 
egiteko. 

Modu horretan, igerilekuak dau-
den eraikinaren barrualdean, pa-
tineteentzako beste aparkaleku se-
guru bat jarri da, udalerrian zehar 
joan-etorriak egiteko gero eta 
gehiago erabiltzen den garraiobi-
dea baita. Horrez gain, aipatuta-
ko eraikineko sarreran bizikletak 
aparkatzeko zeuden aparkalekuen 
ordez, alderantzizko U formako 
beste batzuk jarri dira; horiek ez 
diete gurpilei kalterik egiten, eta 

Makaletako etorbidean dagoen 
eta Areneazpikoarekin bat egi-
ten duen bidegorriaren zati baten 
errodadura eta seinaleztapena 
hobetzeko lanak hasi dira dagoe-
neko. Orain arte eguraldi txarrak 
baldintzatu du jarduera hori.
Zehazki, lanak Garbiguneko oi-
nezkoen pasabidearen eta Fa-
durako biribilgunearen arteko 
zatian egingo dira. Sei astez luza-
tuko dira eta aurretik lizitatutako 
proiektuan sartutako neurrien ba-
rruan daude. Proiektu hori eman 
gabe geratu zen eta bidegorrien 
hobekuntzak eta hainbat tarte-
tako handitzeak jasotzen zituen; 
2021eko aurrekontu parte-hartzai-
leetan jaso zen proposamena, eta 
orain lanak bereizita egiten dira.

Astebeteko euriaren eta hotz han-
diaren ondoren, eta urtarrilaren 
hasieran hasierako proba bertan 
behera geratu ondoren, joan den la-
runbatean, hilak 21, hasi ahal izan 
zen II. Náutica Digital Trofeoa, baina 
J80 monotipoentzako hiru miliako 
ibilbidearekin besterik ez, Biobizz-
ek irabazi zuena. Bai J80 erako on-
tzien bigarren ibilbidea, bai Regata 
eta Kurtzero klaseko lehenengoa 
ezin izan ziren osatu haize aldako-
rraren eraginez. Txapelketak otsaila-
ren 4an eta 18an jarraituko du.
Halaber, bela arineko Getxo Ligako 
Erecacho-Decathlon Trofeoak aurre-
ra egingo du bi igandeetan, otsaila-
ren 5ean eta 19an.

bi bizikleta kateatu daitezke ho-
rietako bakoitzean. 

Bi ekintza horiek aurretik burututa-
ko lanaren emaitza dira; izan ere, era-
biltzaileekin biltzeaz gain, ondoren, 
kontrastatzeko beste saio bat egin 
zen udalerriko bizikletak eta patine-
teak saltzeko eta konpontzeko salto-
kiekin. 

Getxo Kirolak-en mugikortasun 
iraunkorra bultzatzeko proiektuaren 
helburua da bizikletak aparkatzeko 
gune gehiago jartzea Fadura eta Bo-
lueko 12 kokapenetan, bizikleta asko 
erabiltzen dela ikusi da-eta. Horrez 
gain, kiroldegiko eraikin nagusieta-
tik gertu aparkaleku zentralizatu eta 
itxiren bat jartzea aurreikusten da.

Aste honetan, lan horiek Makale-
tako etorbideak Leioa etorbidea-
rekin bat egiten duen lekuan eta 
Zumardia kaleraino egingo diren 
errodadura eta seinaleztapena 
hobetzeko lanekin batera egiten 
ari dira. Era berean, semaforo-
seinaleak indartzea aurreikusi da 
Akaziak eta Los Tiloseko bidegu-
rutzeetan.

Halaber, Makaletako eta Salsidu 
etorbideen bidegurutzean, Ma-
kaletako eta Ollarretxeren arteko 
bidegorria lotzeko lanak hasi dira 
eta bi astez luzatuko dira. Bidego-
rrien inguruan oinezkoentzako 
ibilbide, mozketa eta desbidera-
tzeen seinaleei arreta jartzea eska-
tzen da.

Makaletako etorbideko bidegorri 
sarea hobetzeko eta horri 
jarraipena emateko lanak

Abian dira Fadurarako joan-
etorrietan bizikletak eta patineteak 
erabiltzea errazteko lehen ekintzak

Bela-trofeoak 
aurrera otsailean

Las Arenas-Bilbao 
Lasterketa igande 
honetan, hilak 29, 

jokatuko da

Thinking Fadura parte-hartze prozesuaren barruan, 
erabiltzaileekin eta sektoreko dendekin lan egin da

2021eko aurrekontu parte-hartzaileetan jasotako herritarren 
eskaerei erantzuten diote obrek

Las Arenas-Bilbao Lasterketa-
ren XXVII. edizioa igande ho-
netan jokatuko da, hilaren 29an, 
10:30etik aurrera, Eduardo Cos-
te kaletik abiatuta, Bizkaia Zu-
biaren plazaren ondoan. Eus-
kadiko asfaltoko lasterketarik 
zaharrena da, eta estatuko biga-
rrena, Jean Bouinen atzetik, eta 
2.000 korrikalari inguru biltzea 
espero da.
Ibilbidea 12.000 metro inguru-
koa da eta lineala izango da. 
Hiriburuko Uribitarte pasea-
lekuan amaituko da, udaletxe-
ko zubiaren ondoan, Leioa eta 
Erandio inguruko udalerrie-
tatik igaro ondoren (probaren 
gehienezko denbora: 1h.45’). 
Lasterketaren aurreko egunera 
arte eman ahal izango da izena 
(30 €) www.rockthesport.com 
webgunean.

Eunate Etxebarria judoka getxotarrak irabazi du junior mailako Espainiako Su-
perkopa 78 kilo baino gehiagoko kategorian. Lehiaketa hilabete honen erdialdean 
egin zen Tarragonako Tortosa herrian. Hiru judoka neurtzen ziren modalitate ho-
rretan, elkarren aurka borrokatu behar zutelarik. Getxo Judo Klubeko kirolariak 
garaipena lortu zuen, Alejandra Beatriz Marin andaluziarraren eta Laura Gonza-
lez aragoarraren aurka jokatutako bi borrokaldietan. Garaipen honi esker, Eunate 
Etxebarriak hurrengo junior mailako Espainiako Txapelketarako sailkapen zuzena 
lortu du.

Eunate Etxebarria judoka Superkopako txapeldun  
berria da

Getxo Kirolak urtarrilaren 
31n itxiko da

Getxo Kirolak-ek datorren astelehe-
nean, urtarrilak 31, bere zaindariaren 
jaia ospatuko du. Hori dela eta, Fa-
durako, Gobelako eta Andra Mariko 
kiroldegiak itxita egongo dira.

 Bizkaiko Judo Federazioa

http://www.rockthesport.com


Udal talde politikoen iritzia
AMAIA AGIRRE MUÑOA, GOAZEN, GETXO!

Ilusioa, errealitatea, itxaropena eta 
bete diren konpromisoak; horiek guz-
tiak ageri dira Getxoko Eusko Alder-
di Jeltzalearen aurkezpen-txartelean, 
maiatzeko udal-hauteskundeei begira. 
Amaia Agirre Muñoa izango da al-
derdiko hautagaia, Getxoko EAJ-PNV 
taldea osatzen dugunon konfiantza 
berretsi baitu. Ondoren ikusiko dugun 
bezala, proposamen honek esperientzia 
eta freskotasuna uztartuko ditu itxa-
ropentsua den hautagaitzan; izan ere, 
Getxon egi bihurtuko diren konpromi-
soen programarik onena jorratzen hasi 
gara jada, betiere getxoztarrak erdigu-
nean jarrita.

128 urteko historia daukan Euskadiko 
Alderdi Jeltzalearen katebegiak gara, eta 
harro gaude Getxoren eta Euskadiren 
alde lan egin duten, lan egiten duten eta 
lanean jarraitzeko beharrezkoak diren 
konpromisoak hartzen dituzten gizon-
emakumeen taldeko kideak izateaz.

Etengabe diharduen kate horren bai-
tan, Amaia Agirre buru duen taldeak 
EAJ-PNVren hurrengo lau urteetarako 
proposamena defendatu eta garatuko 

Aurreko astean Getxon egon zen 
eguraldi txarra dela-eta, familia asko 
etengabeko ziurgabetasun- eta aler-
ta-egoeran daude, Gobela ibaiak 
gainezka egiteko arriskuaren bel-
dur. Hala eta guztiz ere, ulertezina 
den arrazoi batengatik, Gobernuak 
ez du uholdeen batzordea deitu, ezta 
kalte handiagoak prebenitzeko esku 
hartu ere. Are gehiago, funtsezko 
beharrizanak asetzen ez dituen HA-

POan aurrera jarraitzen dute; horren 
adibide da ez dutela jorratu Salsidun 
bizitzen jarraitu nahi duten fami-
lien egoera, beren etxebizitzak urez 
bete ez daitezen prebentzio-neurriak 
behar baitituzte. Hori konpontzeko, 
ezinbestekoa da entzute aktiboa, 
parte-hartzea eta enpatia erakustea, 
eta orain arte ez gaude horrelakorik 
jasotzen ari.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Zainketarako beharrak nabarmenak 
dira gure herrian, jendea gero eta urte 
gehiago bizi da, baina ez dugu zahar-
tzaroaren kudeaketarako eredu era-
ginkorrik, gizarte moduan ez baitiogu 
gai honi behar duen tartea eskaintzen. 
Etorkizuneko ongizatea bermatzeko 
beharrezkoa da zaintza erdigunean 
kokatzea eta akatsetatik ikastea; izan 
ere, historian zehar zainketa lanen 
balorazio ezak izan dituen ondorioak 
nabarmenak izan dira. Gure ustez, gi-
zarte batek zaintzak kudeatzeko duen 
modua gizarte horren ongizatearen 
adierazle ona izan daiteke. 

Gure inguruan sarritan familia askok 
zaintza lanak kontu pribatua balitz 
bezala hartu behar izan dute. Baina 
zaintza lanek publiko izan behar dute; 
izan ere, zaintzak oinarrizko lanak dira 

bizitzak sostengatzeko. Zaintza kateek 
eusten dituzte gure familiak, gure ko-
munitateak, gure jendarteak, orohar. 
Etxeko eta zaintza lanetan lanean ari 
diren langileak (emakume migranteak, 
gehienak), beraien lana oso gutxi balo-
ratzen denez, oso baldintza txarretan 
ari dira lanean (soldata baxuak, ordu-
tegi luzeegiak, hitzezko kontratuak…). 
Horregatik, zaintzaileen eta zainduen 
ongizatea erdigunean jarri behar dugu, 
eta langileen lan baldintza prekarioak 
hobetu. 
Horrenbestez, EH Bildutik Udal Osoko 
Bilkuran eskatu dugu zaintza eredu 
publiko komunitarioa abian jartzeko 
lehen pausua ematea; hau da, zaintza 
lanen etxez etxeko zerbitzuaren ku-
deaketarako Udal organismo publiko-
komunitarioa eratzeko azterketa bat 
abian jartzea.

ZAINTZA LANEN KUDEAKETARAKO UDAL 
ORGANISMO PUBLIKO-KOMUNITARIOA

ARRAPALA MEKANIKOAK NEGURIKO 
AIBOA KALEAN

EGON DAITEZKEEN UHOLDEEN 
AURKAKO PREBENTZIORIK GABE

GURE HAUSTESKUNDE-PROGRAMA 
SORTZEN LAGUNDU

BER EAK

Gaur egungo egoerari begira, Gerni-
kako parketik Udaberria kalera joate-
ko malda handi bat igo behar da Aiboa 
kalean, eta aldapa hori ezinezkoa da 
askorentzat. Asko dira herriko goiko 
aldera joan nahi izaten duten eta ezin 
duten egoiliarrak eta auzotarrak. Hori 
dela eta, PP taldeko kideok desnibel 
hori posible den modu bakarrean 
berdintzea nahi dugu: arrapala me-

kanikoen hiru tarte jarriz, Makaleta 
etorbidea eta Udaberri kalea modu 
errazean konektatze aldera. Kontuan 
izan behar dugu udalaren erantzuki-
zuna dela guztion irisgarritasuna ber-
matzea eta, beharrezkoa denean, mu-
gikortasuna hobetzea; aitzitik, itxuraz 
EAJri gutxi edo oso gutxi interesatzen 
zaizkio getxoztarren benetako ara-
zoak. #despiertagetxo

du. Getxok izango duen etorkizun zi-
rraragarria errealitate bihurtzeko ibil-
bidean aurrera eginez jarraitzen dugu. 
Iraunkorragoa den udalerria lortu nahi 
dugu, gizarte-arloan kohesionatuagoa 

dena, pertsona guztiekin inklusiboa-
goa, eta pertsonekiko konpromisoan 
erantzukizun handiagoa duena, bai eta 
zeharkako ardatz gisa berdintasuna eta 
aniztasuna dituena ere.

Getxo gauza guztiak dituen tokia iza-
tea nahi dugu, getxoztarrak bizi ahal 
izateko udalerria; hori guztia, belau-
naldi guztietara egokituta dagoen eta 
Getxon dauzkagun beharrizan guztiei 
erantzungo dien etxebizitzen plan es-
trategikoaren bidez lortuko dugu.

Getxo lan egin ahal izateko udalerria 
izan dadin nahi dugu, zeinetan 140.000 
m2-ko espazioa eskainiko baita Marti-
turrin kalitatezko lan-aukera erakar-
garriak sortuko dituzten balio erantsi 
handiko enpresak ezartzeko.

Kulturaren eta kirolaren hiria den uda-
lerri honetan gozatu nahi dugu: punta-
ko instalazioak ditugu eta, aldi berean, 
Getxoko natura-ingurunea den aktibo 
handienetako bat zaintzen dugu; ho-
rren erakusgarri dira bai Aixerrota eta 
Sopela arteko gunea, bai gure herrian 
oso garrantzitsuak diren beste inguru-
men-gune batzuk. 

Ilusioa eta bete diren konpromisoak: 
horrela definitzen da Getxoko EAJ-
PNV alderdia eta Amaia Agirre buru 
duen taldea.

Getxoko PSE-EEko kideok lanean 
ari gara gure udalerria hobe-
tzeko proiektu berriak sortzeko 
eta beharrizanak identifikatzeko, 
maiatzaren 28an egingo diren 
udal-hauteskundeetatik abiatuta. 
Gure auzotarrek gure hautes-
kunde-programa egiten parte 
hartu behar dutela uste dugu; izan 
ere, getxoztarrak dira Getxok ho-
betu dezan zer behar duen on-
doen dakitenak. Herritarrek Ge-
txoren eraldaketaren parte izan 
dezaten nahi dugu. Hala egin ge-
nuen 2019ko hauteskundeetan, eta 
gauzatu diren proiektuak propo-

satu genituen orduantxe, hala nola 
Areetako Geltoki plaza birmol-
datzea (obra amaitzear dago jada), 
Emakumeen Etxea zabaltzea, bi-
degorri berriak egitea, eta TAO 
gune berriak ezartzea.
Gure ustez, politika tresna bizia, 
dinamikoa eta erabilgarria da; ho-
rregatik, herritarren ahotsa, ilu-
sioak eta itxaropenak lehen es-
kutik ezagutu nahi ditugu. Gure 
taldearekin harremanetan jartzera 
animatzen zaitugu; horretarako, 
eskuragarri dituzu getxo@socia-
listasvizcainos.com helbidea eta 
688733456 telefono-zenbakia.
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