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/ Nabarmentzekoak
> Silver Film Festival Romo Kultur Etxean izango da 

otsailaren 23tik 25era, Bilbotik pasa ondorenn (3. or.)

> Santa Agedaren omenezko kantu tradizionalez beteko 
dira berriro kaleak (4. or.) 

> 134.245 euroko laguntza jaso du Raspas Arraunek bere 
instalazioak hobetu eta modernizatzeko (4. or.) 

Getxoko Izen Handiak. Hilak 9, 
osteguna, 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean, Dokumentala + mahai-ingurua. 
“Elías Amezaga, dorretxeko idazlea”.

Antzerkia. Hilak 11, larunbata, 19:30ean, “Hobe 
ixilik!”, Txalo Produccionesekin, Muxikebarrin. 
Euskaraz. 8€.

* Programa berri batek ekintzaileentzako 
eta enpresentzako negozio-aukerak 

jorratuko ditu, zilarrezko ekonomian 
(3. or.)

Gutxienez 131.628 turistak eta bi-
sitarik bisitatu zuten udalerria 
2022an, 2021ean baino %27 gehia-
gok. Pandemiaren urteek era-
gindako krisia gaindituta, zifra 
horiek turismoaren sektorean jar-
duera ekonomikoa berreskuratzea 
dakarte, udalerriko eta bertako 
enpresetako ekonomian eragina 
izanik. Ostatu-enpresek emanda-
ko informazioaren, Bizkaia Zubi-
ko oinezkoentzako pasabidearen 
eta Turismo Bulegoko Erreserba 
Zerbitzutik eratorritako diru-sa-
rreren arabera, datuek 4.172.359 
euroko zuzeneko eragin ekono-
mikoa agertzen dute (+%47). Ho-
rri gehitu behar zaio, gutxienez, 
beste 13,6 milioi euro zenbatetsi 
direla udalerrian, pertsonako eta 
egonaldiko batez besteko gastu 
turistikoagatik Euskadin, 165 eu-
rokoa izan delarik Euskal Kostal-
deko helmugetan (Iturria: Ibiltur 
Ocio 2019 txostena). 

Irantzu Uriarte Turismo zine-
gotzia pozik agertu da Getxoko 
Turismoan eta Ekonomian ho-
bekuntza islatzen duten datu 
horiekin. “Hala, 2023ra begira, 
tokiko sektorearekin proiektuak ga-
ratzen jarraituko dugu, baita udalaz 
gaindiko erakundeekin ere, haiekin 
batera lan egiten baitugu gure uda-
lerria maila turistikoan sustatzeko, 
garapen jasangarriaren, desestazio-
nalizazioaren eta batez besteko ego-
naldiaren hazkundearen premisen 
arabera”.

Datuak
2022an, 131.628 turistak eta bi-
sitarik bisitatu zituzten Getxo-
ko baliabide turistikoak (+%27). 
70.772 pertsona (+%52) joan ziren 
Bizkaia Zubiaren oinezkoen pa-
sabidera; Turismo Bulegoko In-
formazio eta Harrera Zerbitzuak 

(Ereagako instalazioak eta Biz-
kaia Zubiaren ondoko PIT Infor-
mazio Gunea) 29.771 bisitari har-
tu zituen (+%6); El Abra-Getxo 
Kirol Portuak 186 belaontzi jaso 
zituen (+%53) eta zirkulazioan 
zeuden 443 nabigatzaile (+%15); 
eta produktu eta zerbitzu turis-
tikoen udal erreserba-zerbitzuak 
693 bezero hartu zituen, 2021ean 
baino %9 gutxiago, baina 28.272 
euroko diru-sarrerekin (+%12).
Ostat u- establez i mendueta n 

67.147 gaualdi erregistratu zi-
ren (+%21); hoteletan, okupazioa 
%71,47koa izan zen, eta ostatue-
tan, %72,67koa; beraz, susperral-
di handia izan da 2021arekin al-
deratuta. Batez besteko egonaldia 
nabarmen igo da Hotel tipolo-
gian, 1,80 egunetik 2,31ra; Ostatu 
motakoetan, 0,5 puntu jaitsi da, 
baina bi eguneko langatik gora 
mantendu da, 2,03 egunera iritsi 
baita. Ehunekotan, turisten bo-
lumenak (Bizkaiko eta Getxoko 

Turismo Bulegoak oroigarri edo souvenir berriak jarri ditu 
salgai turistentzat eta bisitarientzat, baita getxotarrentzat 
eta merkataritza-establezimenduentzat ere (azken horien-
tzat %25eko deskontuarekin). Produktu berriak (katilua, 
ur botila, oihalezko poltsa, mantala, kamisetak eta toalla) 
Turismo Bulegoa lantzen ari den markak indartzen saia-
tzen dira, hala nola itsas kostaldea eta tradizionala edo 
gastronomia; eta lehendik zegoen eskaintza zabaltzen 
dute (postalak, pinak, aterkiak, imanak eta abar).

Artikulu berrietan agertzen diren ilustrazioak Igor Sarral-
de Ussiak eginak dira; bertako artista hau izan zen Kultur 
Etxeak deitutako sorkuntza artistikorako dirulaguntzen 
deialdian onuradun, Cuaderno de viaje izeneko lanari esker.

pertsonak izan ezik) errekorra 
izan du, guztizkoaren %82ra iri-
tsiz; estatuko turismoa izan da 
nagusi (%48) eta nazioartekoa 
%123 igo da, guztizkoaren %32ra 
iritsi arte. Euskal turismoak 
behera egin du eta guztizkoaren 
%9 da. Jatorri nagusia, %538ko 
susperraldia izanik, Erresuma 
Batua izan da (atzerritar guztien 
%26); horrela, lehen postua be-
rreskuratu du, azken 3 urteetan  
Frantzia izan baita lehena.

Sektore turistikoan jarduera ekonomikoa berreskuratzeak 
ekonomia eta Getxoko enpresak bultzatzen ditu

2022an, 131.628 pertsonak bisitatu zuten udalerria, eta horrek lau milioi eurotik gorako zuzeneko eragin ekonomikoa izan zuen

Getxoko souvenir berriak Turismo Bulegoan



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

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

- Ikasteko teknikak eta beste-
lako orientabideak ikasturtea 
gainditzeko. Deskontuak Gazte 
Txartelarekin. Tel: 687 00 06 50. 
Romo. 

- Ingelesa. Irakasleak klaseak 
ematen ditu. Deskontuak Gazte 
txartelarekin. Romo. Tel: 687 00 
06 50.

- Salgai. habia-ohe bat, hiru kajoi-
rekin. Ia berri. 90€. Tel.: 661 543 
960. Arantza. 

OTSAILAK 2 OSTEGUNA
Liburu aurkezpena eta errezital-
di poetiko-musikala. Romo Kultur 
Etxean, 19:00etan, “Amor de los 
amores” (poema-bilduna), José 
Serna egilearen eskutik eta erre-
zitaldi poetiko-musikala. Sarrera 
dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Mikel Gurrearen “Suro”. 
Jatorrizko bertsioan azpitituluekin. 
12 urtetik gora. 3,50€.

OTSAILAK 3 OSTIRALA
Agate Deuna Koru Jaialdia. He-
rriko kaleetan zehar, eskoletako 
taldeak (Eskola-ordutegian). 
Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Hive 
(Erlauntz)”, Blerta Basholliren filma. 
Jatorrizko bertsioan azpitituluekin. 
12 urtetik aurrera. Sarrera: 3,50€.
Hitzaldia. 19:00etan, Algortako 
Kultur Etxean (Villamonte), “Pablo 
González Askatu!. Ukrainako ga-
tazka”. Hizlariak: Oihana Goiriena 
(Polonian atxilotutako kazetariaren 
emaztea) eta Juan Manuel Hernan-
dez Legazcue. Antolatzailea: Ezke-
rretik Foroa.
Bakarrizketa umoretsua. Euska-
raz. “40 urte eta aldapan behera 
niek”. 21:00etan. Abian Kultur El-
kartean

OTSAILAK 4 LARUNBATA
Gerra Zibileko eta frankismoko 
biktimei omenaldia. 12:00etan, 
“Orimenaren Liburua” eskulturaren 
ondoan, Galeako pasealekuan. Uda-
lak urteko omenaldia egingo die Ge-
rra Zibileko, aurreko guda zibiletako 
eta frankismoko Getxoko biktimei. 
Agate Deuna Koru Jaialdia. 
18:00etatik aurrera, helduen tal-
deak abestuz kaleetan zehar. Bate-
rako ekitaldia, 20:00etan, Algortako 
Geltokia plazan eta Romoko Santa 
Eugenia plazan.
Kontzertua. 19:30ean Areetako 
Musika Eskolan, Big Band Leioa 
(jazza). “Neguko bidaia” zikloaren 
barruan. 5€.
Ingurumen Aretoa. 11:00-13:00h. 
Bolueko hezegunetik ibilbide gida-
tua (8 urtetik aurrera). Aldez au-
rretik izena eman behar da: www.
ingurumenaretoagetxo.eus 

OTSAILAK 5 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Gabi”. Euskaraz. 7 urte-
tik aurrera. 2,50€.
Haur zinea. 17:00etan, Areetako 
Andres Isasi Musika Eskolan, “Gabi”. 
Euskaraz. 7 urtetik aurrera. 2,50€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30h. Eskulan jasan-
garriak: Inauterietako maskarak (3 
urtetik aurrera). Aldez aurretik izena 
eman behar da: www.ingurumena-
retoagetxo.eus

OTSAILAK 7 ASTEARTEA
AJANE. Donostiarako txangoa egi-
teko izen-ematea otsailaren 22an 
(irteera, 9:00etan). Prezioa: 32 €. 
Antolatzailea: Algortako Jubilatuen 
Elkartea.

OTSAILAK 8 ASTEAZKENA
Liburu-aurkezpena. Romo Kultur 
Etxean, 19:00etan, “Carlota París”, 
Marta Hernan egilearekin.
Idazaleen Txokoa. 19:15ean, Al-
gortako Villamonte Kultur Etxean. 
Doan. Informazioa: 619 935 541/
egizugetxo@gmail.com . Egizuk an-
tolatuta.
OTSAILAK 9 OSTEGUNA
Getxoko Izen Handiak. Dokumen-
tala + mahai-ingurua. “Elías Ame-
zaga, dorretxeko idazlea”, Romo 
Kultur Etxean, 19:00etan. 
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Marie Kreutzerren 
“La emperatriz rebelde” filmaren 
proiekzioa, jatorrizko bertsioan 
azpitituluekin. 12 urtetik aurrera. 
Sarrera: 3,50€.
Hitzaldia. 18:30ean, Urgull Zen-
troan, 6. gelan, (Urgull k., Algorta), 
“Fondos europeos Next Generation 
en Bizkaia”. Hizlaria: Sofía de Orue, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Kanpo 
Harremanetarako zerbitzuburua. 
Antolatzaileak: EurGetxo eta AJA-
NE-Algortako Jubilatuen Elkartea.
Hitzaldia. 18:00etan, AJANEren 
egoitzan (J. Bautista Zabala 6, 
Algorta), “Nuevas tecnologías y 
contaminación”, Marcelo Izquierdo 
Millán CSICeko (Ikerketa Zientifi-
koen Kontseilu Nagusia) erretira-
tuaren eskutik. Antolatzailea: AJA-
NE-Algortako JubilatuenElkartea.
Solasaldi ilustratua. Gorputz fe-
ministak irakurketa zikloa, Eider 
Eibar ilustratzailearen eskutik. 
19:00etan, Abian Kultur Elkartean.

OTSAILAK 10 OSTIRALA
Kontularien Kluba. Algortako Kul-
tur Etxean (Villamonte), 19:00etan, 
gaztelaniaz.
Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Cata-
rina Vasconcelosen “La metamor-
fosis de los pájaros”. Jatorrizko 
bertsioan azpitituluekin. 7 urtetik 
aurrera. 3,50€.

OTSAILAK 11 LARUNBATA
Antzerkia. “Hobe ixilik!” antzezlana, 
Txalo Produccionesekin, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Euskaraz. 8€.
Dantza plaza. Malakate parkean (An-
dra Mari), 19:00etan, herri-erromeria 
parte-hartze irekiarekin, Agurra, Be-
rantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta Zasi 
Eskolarekin.
Ipuin kontaketa. Storytime. 
11:00etan, RKE-Romo Kultur Etxean, 
“Farmyard”, Kids&Us Algorta-Getxo-
ren eskutik. 3-7 urte. Gonbidapenak 
eskatzeko: getxo@kidsandus.es / al-
gorta@kidsandus.es
Kontzertua. 19:30ean, Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, Melted 
Klocks (rocka), “Neguko bidaia” zi-
kloaren barruan. 5€.

OTSAILAK 12 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Muxikeba-
rrin, “Kung-Food”. Gaztelaniaz. Adin 
guztientzat. Sarrera: 2,50€

Larrañazubiko ingurumen-gunean instalazio berriak 
eraikitzeko proiektua esleitu da

Udal-gobernuaren (EAJ/PNV 
eta PSE-EE) aldeko botoekin, 
eta PP, EH-Bildu eta Elka-
rrekin Podemos taldeen abs-
tentzioekin, udal Hilerriaren 
Erregelamendu berria onetsi 
zen iragan astean, ohiko bil-
kuran eta hasiera batean, Hilo-
tzen Sanitate-alderdiei buruz-
ko oraingo Erregelamendura 
egokitzeko beharra dela eta. 
Udal-gobernuak hauxe azal-
du zuen: "arau berriak beharrez-
koak diren zehaztapenak hartzen 
ditu barne zerbitzuak behar be-
zala emateko, administrazio-ku-
deaketa hobetzeko, eta herritarrek 
hobeto ulertu dezaten. Horreta-
rako, edukiak eguneratu dira, ter-
minoak argitu dira, eta artikuluak 
berregituratu dira; horrek guztiak 
erregelamenduaren edukia sinpli-
fikatzen du eta ulergarriago egi-
ten du". 
Elkarrekin Podemos taldeak 
lau zuzenketa aurkeztu zi-
tuen: hizkera inklusibora 
egokitzeko xedearekin akats 
batzuk ongitzeari buruzkoa 
onartu egin zen, eta beste hi-
rurak, berriz, baztertu ziren.

Mozioak
Mozioen kapituluan, testi-
gantza-izaerarekin, bi onetsi 
ziren. Lehenengoa PPk aur-

Gobernu Batzordeak ontzat 
eman du Larrañazubiko 
ingurumen-gunean ibilgai-
luak gordetzeko eta aldage-
lak handitzeko instalazioak 
eraikitzeko jarduketen eslei-
pena. Baterako jarduketa da, 
garbiketako eta hondakinak 
biltzeko udal-zerbitzuen 
eraginkortasuna hobetze-
ko. Lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua (BEZa barne) 
1.348.569 eurokoa da, eta 
obra egiteko epea bost hila-
betekoa izango da.
Horrela, 18x14 metroko 4 
moduluko ibilgailuentzako 
garaje bat prestatuko da, 
eta bertan bilketa-zerbitzu-
ko kamioiak gordeko dira. 
Garaje horrek tailerreko 
konponketa-zuloa izango 
du, eta bide bilketa- eta gar-
biketa-lanei lotutako kon-
tsumigarriak biltegiratzeko 
ere erabiliko da. Era berean, 
aldagelak eraikiko dira in-
gurumen-guneko pisatze-
baskularen ondoan. 63 lagu-
nentzako aldagelak izango 
dira aldi berean, garbiketa- 
eta bilketa-zerbitzuen ka-

suan, eta 32 pertsonaren-
tzako aldagelak aldi berean, 
gunearen ustiapenari lo-
tutako zerbitzuetarako. Bi 
kasuetan, sexuaren arabera 
bereizitako aldagelak izan-
go dira. Gainera, eraikinek 
aipatutako zerbitzu guztiei 
lotutako administrazio-bu-
legoak hartuko dituzte. Era 
berean, bulego bereiziak ja-
rriko dira sindikatuen ordez-
karitzarako, baita biltegiak 
ere (hondakinen berrerabil-
pena prestatzeko zerbitzue-
tarako eta etxeko hondakin 
arriskutsuak biltzeko zerbi-
tzuetarako, gaur egun uda-
leko Garbigune Mugikorrak 
kudeatzen dituenak).
Instalazio horiek eraikita, 
bide garbiketako eta honda-
kinen gaikako bilketako zer-

bitzuak udal instalazioetan 
egotea lortzen da, zerbitzu 
horiek kudeatzeko kontra-
tatutako enpresaren mende 
egon beharrean. Azkenik, 
Getxok instalazio propioak 
izango ditu zerbitzu horiek 
eskaintzeko, eta zerbitzu ho-
riek ematen dituen enpresa-
ren eskura jarriko ditu.

Beraz, udal-brigadetarako 
Aiboa Berria eraikina erai-
kitzearekin batera, udalaren 
transferentzia-plantara eta, 
ondoren, aldagelen koka-
lekuetara ibilbide antzuak 
egitea saihestuko da; eta 
zerbitzu horren operazioen 
benetako prestazio-denbo-
rak hobetuko dira (erratz-
makina mekanikoarenak eta 
eskuzko beharrenak).

EAJ/PNVk eta PSE-EEk 
transakzionatu zutena, Uda-
lak 2020tik 2023ra bitarteko 
urteetarako bere 2030 Agen-
dako  Eskola Bide Seguruen 
Plana izeneko ekintza gara-
tzean, osasuna babesteko al-
dagaia ere barne har dezan. 
Gaur egun bide seguru ho-
rien diseinuak egiteko fasean 
dago plana eta inplikatutako 
eskola-komunitateen parte-
hartzea du. Horretarako, gisa 
honetako neurriak aztertuko 
ditu: eskola-esparruaren ba-
rruko aparkalekuak berrikus-
tea, bizikletentzako aparkale-
ku seguru gehiago jartzea,  
espazio jakin batzuk birlan-
datzea eta zirkulazioa muga-
tzea oinezkoen eta bizikleten 
mugikortasuna lehenetsiz. 

Herritarreen galde-eskeen 
txandan, Ibar Nagusien 
Etxea Elkarteko ordezka-
riek hartu zuten parte, Ro-
moko Nagusien Etxea ze-
naren eraikina eraistearen 
aurka dagoen elkartea, eta 
Gobela ibaiko kaltetuen el-
kartekoek ere bai, uholde-
arriskua murrizteko ekintza 
gehiago eskatuz, bai eta bi-
zilagun batek ere, bere ize-
nean.

keztu zuen, honako hau es-
katuz: Udalak udal-eraikin 
guztietan irisgarritasun uni-
bertsala bermatzea; merkata-
ritza-lokaletan irisgarritasuna 
hobetzeko obrak egiteagati-
ko laguntzak ematea; Getxo 
Kirolaken urteko abonuan 
hobariak ematea dibertsitate 
funtzionala dutenei; eta hau-
rrentzako parkeetan egoki-
tutako zabu gehiago jartzea. 
Bestalde, PPk onartu egin 
zuen Elkarrekin Podemosen 
zuzenketa gehigarri bat, in-
klusio-plan bat egin dadin 
modu parte-hartzailean, eta 
kontuan hartu daitezen di-
bertsitate funtzionala duten 
pertsonak eta kolektiboak. 

Gainera, beste mozio bat 
onartu zen, Elkarrekin Po-
demosek eraman zuena, eta 

Hasiera batean onetsi da udal Hilerriaren 
Erregelamendu berria

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazko-
tasunaren erantzule izango.
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“Ekin Silver Economy” Getxon eta Bilbon egingo da

Mundu seniorraren inguruko zinema eta bestelako kultur jarduera osagarrien jaialdia, publiko guztiarentzat pentsatua

Getxoko eta Bilboko udalak, 
Gizarte Zerbitzu Integratuak-
SSI Taldearekin batera, lanean 
ari dira Ekin Silver Economy ize-
neko mentorizazio-programa 
bi udalerrietako ekintzaileen 
eta enpresen eskura jartzeko. 
Programa hori espezializatuta 
dago zilar bidezko ekonomia 
deiturikoan (jarduera ekono-
mikoak, produktuak eta zer-
bitzuak, 50 urtetik gorako per-
tsonen beharrak asetzeko). SSI 
Taldeko ekintzailetza arloak 
garatutako zerbitzu berritzai-
lea da.

Bizkaia da Euskadiko lurral-
de historikorik zahartuena, 
biztanleen %23,4 65 urtetik 
gorakoak izanik. Biztanleak 
zahartze horrek aukera berriak 
irekitzen ditu ekintzailetza-
rako eta negozio-ildo berriak 
garatzeko, bai eremu soziosa-
nitarioan bai adinekoen behar 
espezifikoei erantzutean. Ekin 
Silver Economy programak arlo 
horretako enpresa-proiektu be-
rriak bultzatu nahi ditu, lan-
postuak sortzen laguntzeko eta, 
aldi berean, balio sozial erantsia 
izateko, adinekoengan duten 
eraginagatik.

Egitaraua 
Ostegunean, otsailaren 16an, 
Getxo Elkartegian, ekimen hau 
aurkezteko lehen saioa egingo 

55 urtetik gorako pertsona gel-
diezinei eskainitako Euskadiko 
Lehen Nazioarteko Jaialdia (S/
FF) otsailaren 15etik 17ra Bilbon 
izango da, eta hilaren 23tik 25era 
Romo Kultur Etxean. Mundu se-
niorraren inguruko zinema eta 
bestelako jarduera osagarrien 
jaialdia izango da, publiko guz-
tiarentzat pentsatua, eta bere 
egitarau osoaren berri aurreran-
tzean emango du prentsaurreko 
batean.

S/FF jaialdia asteazkenean, hilak 
15, 18:00etan, hasiko da Bilboko 
Campos antzokian, Christian 
Carionen Un paseo con Madeleine 
pelikularen estatuko estreinal-
diarekin. Gala Itziar Ituño ak-
toreak eta Ramon Ibarra aktore 
getxotarrak aurkeztuko dute. 
Suhaib Gasmelbari zuzendari 
sudandarraren Talking about trees 
dokumentala, hiru Oscar sari 
irabazi dituen Chloé Zhao zu-

publikoarekin elkarreragiteko 
espazioa ere sortu nahi du, eta 
horretarako jarduera paraleloen 
programazio trinkoa osatu du, 
hala nola: eztabaidak, elkarriz-
ketak, mahai-inguruak eta hi-
tzaldiak, kulturaren, ikerketaren 
eta gizarte-mugimenduen arloko 
adituekin, betiere +55eko pertso-
nentzat interesgarriak diren gaie-
kin lotuta.

Zinemaldiaren helburua eza-
gutzarako, hausnarketarako, 
entretenimendurako eta parte 
hartzeko leku bat eskaintzea da, 
kulturaren bidez gizarte inklusi-
boagoa eta berdintasunezkoagoa 
eraikitzen lagundu nahi duen es-
pazioa.

Silver Film Festival jaialdiak Eus-
ko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren, Bilboko eta Getxo-
ko Udalen, BBK Fundazioaren 
eta SGAEren babesa du.

zendariaren Nomadland filma eta 
Stéphanie Chuatek eta Véronique 
Reymondek zuzendutako Les da-
mes filma suitzarra (emakumez-
koek adinagatik jasaten duten 
diskriminazioari buruz) ere iku-

si ahal izango dira hainbat he-
rrialdetako filmografien artean, 
tartean, estreinaldiak, fikziozko 
film luzeak, dokumentalak eta 
film laburren sorta bat ere.
S/FFk ezagutzak trukatzeko eta 

da. Saio horretan, SSI Taldeko 
lantaldeak ekintzaileekin eta 
enpresekin partekatuko ditu 
erakunde horrek 35 urte baino 
gehiagoko ibilbide kooperati-
boan identifikatutako aukerak, 
eta programaren funtzionamen-
duaren berri emango du. Saio 
hori hilaren 24an errepikatuko 
da Bilbon.

Interesa duten ekintzaileek eta 
enpresek SSI Taldeko ekintzai-
letza sozial eta kooperatiboan 

aditua den profesional-talde ba-
tekin batera egingo dute lan gu-
txieneko proiektu bideragarriak 
sortzen, geroago merkatura era-
mateko. Era berean, aholkula-
ritza jasoko dute kooperatiben 
arloan, ekintzailetza sustatzeko 
enpresa-gako batean, Euskadin 
oso errotuta dagoen arren, ekin-
tzailetza-prozesuetan dauden 
pertsonek ez baitute beti ezagu-
tzen: gizarte-ekonomia. 

Ekin Silver Economy posible da 

Eusko Jaurlaritzak finantzatuta-
ko ZainLab II berrikuntza-pro-
gramari esker. Zainketen arloan 
rol eta figura profesional be-
rriak inplementatzera eta heda-
tzera bideratuta dago, eta Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Enplegu 
Sailak bultzatutako ekimena da.

Informazio gehiago eta izena 
emateko hemen: https://gru-
possi.es/zainlab-bilbao-getxo-
emprendimiento-2023/ edo 695 
79 05 60 telefono zenbakian.

Silver Film Festival Romo Kultur Etxean izango da otsailaren 23tik 25era, 
Bilbotik pasa ondoren

Programa berri batek ekintzaileentzako eta enpresentzako negozio-
aukerak jorratuko ditu, zilarrezko ekonomian 

“Un paseo con Madeleine”

http://grupossi.es/zainlab-bilbao-getxo-emprendimiento-2023/
http://grupossi.es/zainlab-bilbao-getxo-emprendimiento-2023/
http://grupossi.es/zainlab-bilbao-getxo-emprendimiento-2023/


Larunbatean, otsailak 4, 19:30ean, 
Areetako Andres Isasi Musika Es-
kolan, Leioa Big Band taldeak erre-
zitaldia eskainiko du Neguko bidaia 
kontzertu didaktiko-musikalen zi-
kloaren barruan. 
Leioa Big Band 2007. urtearen 
amaiera aldera sortu zen, Oskar 
García egungo zuzendariaren eki-
menez. Gaur egun 24 interpretek 
osatzen dute taldea: haize-atala 
(saxoak, tronboiak eta tronpetak), 
erritmikoa (pianoa, gitarra, baxua, 
bateria eta bi perkusio-jotzaile) eta 
abeslaria.
Kontserbatorioetako ikasle eta ikas-

le ohiak, zaleak, sasi profesionalak 
eta proiektu honetan interesa duten 
profesionalak dira.
Errepertorioa oso anitza da: Count 
Basie eta Duke Ellingtonen swinga, 
New Orleanseko second line dela-
koaren Groove-a, balada gozoak, 
Kubako guaracha edo montunoa, 
funky estiloa edota pop-rock kantu 
ezagunen bat. Kontzertu honetan 
estilo horietako lagin zabala eskai-
niko dute.

Sarrerak: 5€ (txarteldegian salgai 
egongo dira kontzertua hasi baino 
bi ordu lehenagotik).

Asteburu honetan, Getxoko ka-
leetan kantu ezagunak izango 
dira berriro, Santa Ageda dela eta, 
Kultur Etxeak antolatutako abes-
batzen jaialdiaren hogeita hama-
bosgarren edizioan. 

Ostiralean, hilak 3, eskoletako 
taldeak arituko dira, eskola-or-
duetan, eta larunbatean, hilak 4, 
18:00etatik 21:00etara, hogei bat 
talde heldu eta mistok (helduek 
eta haurrek osatutakoak) bi gune 
zeharkatuko dituzte: Romo-
Areeta eta Algorta-Andra Mari. 
Horrela, Getxo osoak jaialdiaz 

gozatzeko aukera izango du. 

Gainera, taldeen jarduera batera-
tu bat egingo da aipatutako ere-
mu bakoitzean. Romo-Areetaren 
kasuan, Santa Eugenia plazan 
izango da, 20:00etan, eta Algor-
ta-Andra Marikoan, Algortako 
Geltokiko plazan elkartuko dira, 
ordu berean.

Eskola lehiaketan parte har-
tzeko, Geroa eta San Nikolas 
Ikastoletako eta Romo eta Hi-
rutasun Santua ikastetxeetako 
ikasleek eman dute izena.

klub baten kirol-jardueran. Klub honek, 
lehia-mailan emaitza bikainak ematen 
ari den proiektu bat izateaz gain, jar-
duera fisikorako aukera erakargarriak 
eskaintzen ditu adin guztientzako 
pertsonentzat eta desgaitasuna duten 
arraunlarientzat. Kirol-ekipamendue-
tan inbertitzea osasunean inbertitzea 
da, inklusioaren alde egitea eta elkarte-
sarea indartzea da, klubek eta elkarteek 
osatzen dutena bezalako sarea, oso ak-
tiboa eta onura handiak ekartzen diz-
kiena Getxoko herritar guztiei”.

Pantalanak irisgarritasuna nabar-
men hobetzen du, kirol hori egitea 
ahalbidetzen baitu eta materiala 
ondo kontserbatzea errazten baitu 
(ontziak, arraunak…). Gainera, klu-
baren instalazioetan itxitura jarri da, 
segurtasuna eta ontziak kanpoan 
biltegiratzeko gaitasuna hobetzeko. 
Kanpoko lurzorua berritu eta han-
ditu da, azalera horizontala irabaziz.

Bestalde, dutxak hartzen dituz-
ten bi moduluetako bat eraberri-

tu egin da, arraunak eta material 
desberdinak biltegiratzeko gune 
berri bat gaitzeko. Azken horrek, 
gainera, gimnasiorako sarbidea 
ematen du, eta horren sarreran 
arrapala txiki bat eraiki da, irisga-
rritasuna hobetzeko.

Azkenik, kanpoaldean, Kluba-
ren izena eta armarria dituzten bi 
errotulu argitsu eta ikuspena ho-
betzen duen argiztapen-puntu bat 
jarri dira.

Raspas del Embarcadero Arraun 
Elkartearen instalazioak hobetze-
ko eta modernizatzeko inbertsioa 
134.245 €-koa izan da; eta kopuru 
horretatik 77.084 Getxo Kirolakek 
emandako dirulaguntzari dagozkio 
eta gainerako 57.161 euroak Bizkaiko 
Foru Aldundiak emandakoari. Klu-
bak Areetako Ontziralekuan dituen 
instalazioen modernizazio horrek 
banku mugikorraren kirola egitea 
erraztuko du, eta bultzada handia 
emango dio bere Arraun Eskolari.
Inbertsio horri esker, Raspas 
Arraunek pantalan flotagarri bat 
jarri du banku mugikorreko on-
tzientzat berariaz prestaturikoa, 
15 m luze eta 3 m zabal dituena. 
Pantalanak bi pasabide ditu uretan 
sartu eta uretatik ateratzeko, pan-
talanaren luzera eta zabalera be-
rekoak. Instalazio berriak aukera 
ematen du kirolariek ur-laminara 
sartzeko duten segurtasuna ho-
betzeko, bai itsasoratzeko orduan, 
bai lehorreratzeko orduan.

Instalazioetara egindako bisitan, 
Amaia Agirre Getxoko alkateak 
azaldu du: “hobekuntza horiek era-
gin oso positiboa dute Raspas bezalako 

Leioa Big Band Areetako Musika 
Eskolan arituko da “Neguko bidaia” 

zikloan

Santa Agedaren omenezko kantu 
tradizionalez beteko dira berriro 

kaleak

134.245 euroko laguntza jaso du Raspas Arraunek bere 
instalazioak hobetu eta modernizatzeko

Getxo Kirolakek emandako 77.084€rekin eta Foru Aldundiaren 57.161€rekin, Klubak berariazko pantalan flotatzaile bat jarri 
du banku mugikorreko ontzientzat, besteak beste

Amaia Agirre alkatea, Mikel Barturen Raspaseko presidentearekin eta Álvaro González Kirol zinegotziarekin



#GetxoBiziEzazu
#GetxoEkinez

aurrekontuak
2023ko 

Getxo gozatu: Aisialdia, Kultura, 
Kirola, Euskara eta Ingurumena

26.480.014 €

Gizarte Politikak 
(Gizarte-Kohesioa)

19.171.066 €

Zorroztasun ekonomikoa eta 
eraginkortasuna kudeaketan

15.729.612 €
Komunikazioa herritarrekin, 
parte-hartzea eta gardentasuna

3.953.941 €

Ekonomia-jarduera  
sustatzea 

3.348.961 €

Kalitatezko oinarrizko zerbitzuak 
eta udalerria hobetzea

51.680.683 €

2023
Gehigarri berezia



Zehatz

Segurtasuna eta
ordena publikoa
9.688.406 € (125,82 € *)

Garabi-zerbitzua
207.000 € (2,69 € *)

Babes zibila
457.595 € (5,94 € *)

Trafikoa eta 
aparkalekuak antolatzea
2.430.849 € (31,57 € *)

Hirigintza eta 
arkitektura
926.821 € (12,04 € *)

Bide publikoak
5.266.174 € (68,39 € *)

Estolderia
1.012.874 € (13,15 € *)

Edateko uraren 
hornidura
4.479.363 € (58,17 € *)

Hondakinen bilketa
5.661.000 € (73,52 € *)

Bideak garbitzea
6.380.000 € (82,85 € *)

Hilerriak eta 
hileta-zerbitzuak
342.827 € (4,45 € *)

Argiteria publikoa
4.217.008 € (54,76 € *)

Parkeak eta lorategiak
2.918.000 € (37,89 € *)

Azpiegituren 
administrazio orokorra
675.844 € (8,78 € *)

Ibilgailuak
751.442 € (9,76 € *)

Udal-eraikinak garbitzea
2.045.229 € (26,56 € *)

Udal-eraikinak
3.766.714 € (48,92 € *)

Beste batzuk (arrapala,
igogailuak, etab.)
453.537 € (5,89 € *)

Kalitatezko 
oinarrizko zerbitzuak 
eta udalerria 
hobetzea

51.680.683 €
671,15 €/bizt.

26.480.014 €
343,88 €/bizt.

3.953.941 €
51,35 €/bizt.

3.348.961 €
43,49 €/ bizt.

Kultur Etxea eta jaiak
9.617.905 € (124,90 € *)

Euskara
1.067.168 € (13,86 € *)

Ingurumena babestu eta 
hobetzea
1.242.868 € (16,14 € *)

Kreditu orokorra 
(dirulaguntzak % 5 
gehitzea)
150.000 € (1,95 € *)

Getxo Kirolak
10.610.130 € (137,79 € *)

Musika Eskola
3.128.900 € (40,63 € *)

Ondare historikoa eta 
artistikoa babestea
663.043 € (8,61 € *)

Getxo gozatu: 
Aisialdia, Kultura,
Kirola, Euskara 
eta Ingurumena

Herritarrentzako
arreta
1.118.990 € (14,53 € *)

Gardentasuna eta 
herritarren 
parte-hartzea
1.552.828 € (20,17 € *)

Erabiltzaileak eta
kontsumitzaileak
babestea
87.687 € (1,14 € *)

Herritarrekiko 
harremanak
1.194.436 € (15,51 € *)

Komunikazioa 
herritarrekin, 
parte-hartzea eta 
gardentasuna

Getxolan
2.151.540 € (27,94 € *)

Informazioa eta 
turismo-sustapena
765.921 € (9,95 € *)

Kirol Portua
431.500 € (5,60 € *)

Ekonomia-jarduera 
sustatzea

19.171.066 €
248,97 €/bizt. 

Gizarte-zerbitzuen 
administrazio orokorra
1.201.500 € (15,60 € *)

Gizarteratzea eta 
gizarte-ekintza
6.508.489 € (84,52 € *)

Mendekotasunak 
prebenitzea
154.650 € (2,01 € *)

Immigrazioa eta 
kulturartekotasuna
270.181 € (3,51 € *)

Udal Egoitza
5.824.289 € (75,64 € *)

Garapenerako 
kooperazioa
591.096 € (7,68 € *)

Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna
300.931 € (3,91 € *)

Hezkuntza
870.328 € (11,30 € *)

Etxebizitza
1.572.894 € (20,43 € *)

Zahartze aktiboa
257.490 € (3,34 € *)

Gazteria
660.573 € (8,58 € *)

Osasungarritasun 
publikoa babestea
172.087 € (2,23 € *)

Herritarrek erabiltzen 
dituzten eraikinak 
mantentzea
786.558 € (10,21 € *)

Gizarte-politikak
(gizarte-kohesioa)

 

15.729.612 €
204,27 €/bizt.

Gobernu-organoak
2.409.420 € (31,29 € *)

Administrazio orokorra
1.601.761 € (20,80 € *)

Hirigintza-diziplina
500.690 € (6,50 € *)

Zor publikoa
0 € (0 € *)

Antolakuntza eta giza 
baliabideak
4.361.111 € (56,64 € *)

Kalitatea
209.531 € (2,72 € *)

Esku-hartze
898.869 € (11,67 € *)

Diruzaintza
1.524.092 € (19,79 € *)

Kontratazioa eta 
erosketa
1.635.584 € (21,24 € *)

Informatika
2.521.554 € (32,75 € *)

Osasunaren zaintza
67.000 € (0,87 € *)

Zorroztasun 
ekonomikoa eta 
eraginkortasuna 
kudeaketan

  *biztanle

77.003
biztanle

1.563,11 € 
    batez besteko gastua biztanleko



2023ko Udal Aurrekontu Bateratua

Maileguen bilakaera (milioi eurotan)

Udala

Getxo Kirolak
Kultur Etxea
Jesusen Bihotzaren Udal Egoitza

Musika Eskola
Punta Begoña Fundazioa
El Abra-Getxo Kirol Portua Sozietatea

2010

36,10

2011

34,90

2012

31,60

2013

28,20

2014

24,90

2015

21,50

2016

18,45

2017

15,40

2018

10,90

2019

6,79

2020

5,04

2021

3,29

2022 2023
0 0

431.500 €
90.158.510 €

10.610.130 €
9.617.905 €

5.824.289 €
3.128.900 €

593.043 €

120.364.277 €



Inbertsio Nagusiak

446.000 € Parkeak berritzea eta horietako bat estaltzea

200.000 € Espaloiak, galtzadako pasabideak eta kaleetako 
asfaltoa hobetzea

200.000 € Bidegorriak hobetzeko jarduketak

Berez inbertsioak ez badira ere, parte-hartze izaerako 
aurrekontuetatik eratorritako beste hiru ekintza ere jorratuko dira:

130.000 € Haurrentzako eskaintza kulturala zabaltzea, eta 
kultura haurrei hurbiltzea

21.250 € Hondartzetan doako jarduerak eskaintzea eta  
kirol-elementuak jartzea

Jarduketa horiei, besteak beste, honako inbertsio hauek gehituko zaizkie:

1.200.000 € Arene kalean jolastoki berria eta estalkia jartzea  
(parte-hartze izaerako aurrekontuek zati batean 
finantzatuko dute obra)

1.200.372 € Etxebizitzara bideratutako udal-inbertsioak

1.700.000 € “Aiboa barria” eraikin berria, udal-azpiegituren 
mantentze-lanetarako lantegi gisa erabiltzeko

4.000.000 Bide publikoa: Bide-azpiegiturak, urbanizazioa, 
estoldak, ur-hornidura, argiak, etab.

463.770 € Udal-eraikinetako energia-efizientzia eta 
irisgarritasuna hobetzea

405.000 € Jarduketak ikastetxe publikoetan

400.000 € Hobekuntzak eta konponketa-lanak kiroldegietan

157.396 € Punta Begoña galerietan inbertsioak

247.000 € Teknologia modernizatzeko inbertsioak

98.337 € Ekonomia- eta turismo-sustapeneko ibilbide eta 
espazioetan inbertsioak

80.000 € Hobekuntzak eta irisgarritasuna Algortako 
Gaztelekuan

43.000 € Udal-liburutegietarako funtsa berritzea

30.000 € Babespeko apartamentuetan hobekuntzak

15.000 € Emakumeen Etxerako altzariak

200.000 € Getxo Txukunen ondoriozko jarduketak

Inbertsio horiei 2022. urtean finantzatutako beste batzuk gehituko 
zaizkie, besteak beste Larrañazubiko biolehortze-instalazioa, zeinak 
materialen bereizketa hobetuko baitu, hala nola metalikoena, bai eta horiek 
berrerabiltzeko eta/edo birziklatzeko prestaketa ere (materia organikoaren 
hezetasuna kendu beharko da horretarako). Horrek guztiak, halaber,  
foru-instalazioetan beste hondakin-zati batzuk berreskuratzeko 
ratioak hobetzen lagunduko du. Jatorrian egiten den bilketak 
garrantzi handiagoa daukan heinean eta kaleetako edukiontzietan 
jatorrian bereizitako materia organikoa areagotzen den heinean, 
instalazioaren moldakortasunak ahalbidetuko du konposta egiteko 
instalazio gisa erabiltzea; hala, murriztuko da bioegonkortze-
instalazio gisa berariaz erabiltzeko portzentajea……..1.300.000 €

Inbertsioen kapituluak 2023. urterako parte-hartze izaerako 
aurrekontuen prozesua hartzen du barne, zeinetan milioi bat eurotan 
lehenetsi baitzituen honako jarduketa hauek:

Sarrerak Erabilerak120.364.277 € 120.364.277 € 
Zuzeneko 

zergak

45.674.244 €

57.738.722 €

10.042.225 €

252.747 €

6.494.938 €

150.000 €

11.400 €

Langileak

Gastu arruntak

Inbertsioak

Dirulaguntzak

Zeharkako 
zergak

Tasak eta 
bestelako sarrerak

Udalkutxa

Ondareko 
diru-sarrerak

Finantza-eragiketak

Beste 
erakunde batzuen 

transferentziak

Kreditu orokorra

Superabita
 (Kirol Portua)

Zorra eta
finantza-gastuak

Kapital diru-sarrerak 
(ondasun errealak)

25.535.000 €

2.430.000 €

23.109.878 €

56.061.522 €

5.037.504 €

475.160 €

1.496.226 €

6.218.987 €



 

 

 

 

 

 

Doako alea

375 zb. 
www.getxo.eus

>> 2023ko Otsaila

Nabarmentzekoak

> Lau proiektu artistiko eta sortzaile hautatu dira 
2022ko “Wanted” programan

> “Prest!”, gazteentzako orientazio eta aholkularitza juridikoko 
doako zerbitzu berria

> Escape Room ibiltaria euskararen erabilera ikusarazteko eta 
sustatzeko



Hilak 2, osteguna: ASANBLADA: MARTXOKO PROGRAMAZIOA
Hilak 3, ostirala: MASTER CHEF: GALLETAK
Hilak 5, igandea: TORNEOA: PING-PONG 
Hilak 8, asteazkena: JOLASA: MAHAI-JOKOAK
Hilak 10, ostirala: MASTER CHEF: BONBOIAK
Hilak 14, asteartea: ESKULANA: SAN VALENTIN
Hilak 19, igandea: IRTEERA: ESCAPE ROOM
Hilak 24, ostirala: ESKULANA: INAUTERIAK
Hilak 25, larunbata: IRTEERA: JAPAN WEEKEND

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Otsaila

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Otsaila
Hilak 2, osteguna: ASANBLADA: MARTXOKO PROGRAMAZIOA
Hilak 4, larunbata: IRTEERA: ITSAS MUSEOA
Hilak 7, asteartea: TAILERRA: ESKUTITZAK
Hilak 08, 15 eta 22, asteazkenak: TAILERRA: ANTZERKIA
Hilak 12, igandea: SUKALDARITZA: PATATA FRIJITUAK
Hilak 16, osteguna: EKINTZA: MARRAZKIAK
Hilak 18, larunbata: TAILERRA: ESCAPE ROOM
Hilak 24, ostirala: ESKULANA: AMETS-HARRAPAKARIA
Hilak 25, larunbata: IRTEERA: BILBO BIRTUALA

* ‘Bogliasco Fundazioa’ ikerketa artistiko eta kulturalerako be-
kak: egoitza artistikoak Ligurian. Hilabeteko 50 beka Arte Bisualetara-
ko, Arkeologiarako, Arkitekturarako, Paisaia-arkitekturarako, Dantzara-
ko, Ikasketa Klasikoetarako, Film/Bideorako, Filosofiarako, Historiarako, 
Literaturarako, Musikarako eta Antzerkirako. Ez zaizkie ikasleei ematen, 
baizik eta beren lan-diziplinan lorpen esanguratsuak erakuts ditzaketen 
pertsonei, beren adinaren eta esperientziaren proportzioan, nazioarteko 
komunitate eleaniztun eta artista eta akademikoen hurbileko batean la-
nean gustura sentitzen direnei. Izena emateko epea: apirilaren 4ra arte. 
Informazio gehiago: https://labur.eus/XWAky

* Gurot galdera lehiaketa. Datorren otsailaren 13ra arte egongo da 
zabalik Gurot euskarazko galderen lehiaketan parte hartzeko epea. 
Aplikazioan (www.gurot.eus), Alkarbide udaletako (Getxokoa, besteak 
beste) eta Bizkaiko mankomunitateetako euskara zerbitzuak koordina-
tzeko mahaiak abian jarritako aplikazioan, 12 eta 17 urte bitarteko hiru 
gaztek osatutako taldeek hartu ahal izango dute parte, otsailaren 17tik 
martxoaren 15era. Trivial erako jolasa da,  gizarte, natura, hizkuntza, 
arte, kultura, zientzia, kirol eta aisialdiari buruzko galderekin. Getxoko 
bi talde hoberenek tablet bana jasoko dute baita martxoaren 24an 
Bilboko San Mameseko Geuria aretoan jokatuko den finalean parte 
hartzeko aukera ere izango dute.

28.000 eurotik gorako ekimenak babestuko dira

Escape Room ibiltaria euskararen 
erabilera ikusarazteko eta sustatzeko

Otsailaren 21ean Ama Hizkuntzaren Nazioarteko Eguna os-
patzen dela eta, udal Gazteria Zerbitzuak jarduera bat pro-
gramatu du udalerriko gaztelekuetan, Euskape: otsailaren 
18an, larunbatean, Romoko GureGunen, eta hilaren 19an, 
igandean, Algortako GauEgunen. Hain zuzen ere, Euskara-
ren Ihes Gela da, jolasaren bidez euskararen erabileraren 
garrantziaz hezi eta kontzientziatu nahi duen Escape Room 
Ibiltaria. Parte-hartzaileek gehienez 8 laguneko taldeak 
osatuko dituzte eta 60 minutu izango dituzte proba guztiak 
gainditzeko eta azken giltzarrapoa irekitzea lortzeko. Jar-
duera 17:30ean hasiko da eta izena eman behar da aukera-
tutako gaztelekuan:
- Algorta: aisibizia.hbetolaza@getxo.eus, telefonoa: 688 84 03 56.
- Romo: aisibizia.lgonzal@getxo.eus,  telefonoa: 635 70 65 26.

“Prest!”, gazteentzako orientazio eta 
aholkularitza juridikoko doako zerbitzu berria

Lau proiektu artistiko eta sortzaile hautatu dira 
2022ko “Wanted” programan

den, zerbitzu horrek ez ditu 
eta ezin ditu ordezkatu, ino-
la ere, sektoreko profesional 
espezializatuek emandako 
zerbitzuak; izan ere, egokitzat 
joz gero, haiengana jotzea go-
mendatuko da. 

Zerbitzua erabat konfidentzia-
la izango da. Bertara sartzeko, 

Proiektuak 
- Flysch. Martín del Busto 
Ruiz de Velascok bultzatua, 
Bizkaiko paisaia eta iragan 
industriala aztertzen dituen 
erakusketa-proiektua da. 
Izenburuak erreferentzia 
egiten die euskal kostaldeko 
harri sedimentatu geruzei eta 
hitzaren jatorri germaniarrari 
berari: “Jariatzea edo irrista-
tzea”. 10.000 euroko diru-la-
guntza jasoko du.

- Extraviados.  Alejandra 
Orbegozo Gomezaren film 
laburra da, eta bere jaioterri-
ra oporrak hartzera itzultzen 
den Marina gaztearen isto-
rioa kontatzen du. Bere beti-
ko lagunekin festa baterako 
prestatzen ari den bitartean, 
ezin du ekidin bertako oroi-
tzapenek eta harreman sen-
timentalek hura inbaditzea. 
Film laburrak 6.996 euroko 
diru-laguntza jasoko du, eta 
Getxon estreinatuko da.

posta elektroniko bat bida-
li behar da prest@getxo.eus 
helbidera. Bidalitako mezuan 
honako datu hauek adierazi 
beharko dira: harremanetara-
ko datuak, kontsultaren des-
kribapen zehatza eta erantzu-
na jasotzeko kanala (emaila, 
bideokonferentzia, WhatsApp 
edo aurrez aurrekoa).

- Kalarte Miren Eva Carea-
ga Cortacans eta Leizuri 
Hernández Álvarezen susta-
pen artistikoko proiektua da, 
eta bigarren bizitza bat eman 
nahi die Getxoko artisten bi-
dez erabiltzen ez diren hiri-
elementu batzuei. Helburua 
da elementu horiei balioa 
ematea eta gune horietan 
egingo diren obrak herritarrei 
erakustea. 5.945 euro jasoko 
ditu egitasmo honek.

- Motion Urban Dance-MUD 
Iraia Gómez Arzak gazteak 
hiriko dantzazaleentzat egin-
dako proiektua da, lehiatze-
ko, konektatzeko eta ikasteko 
aukerak emateko helburua 
duelarik. Pandemian, lehia-
keta bat egin zuten online eta 
1.700 bistaratze baino gehiago 
izan zituen. Hurrengo lehia-
keta presentziala izango da 
eta apirilaren 16an egingo da, 
Muxikebarrin. Emandako la-
guntza 5.436 eurokoa da.

Gazteria Zerbitzuak, 18 eta 30 
urte bitarteko gazteentzako 
orientazio eta aholkularitza 
juridikoko zerbitzu berria jarri-
ko du martxan hilabete hone-
tan: Prest! izena hartzen duen 
zerbitzua da eta dohainik da. 
Zerbitzu honen helburua da 
udalerriko gazteei laguntza 
eskaintzea, beren egunerokoan 
sortu ahal zaizkien legezko za-
lantzak direla eta. 

Batez ere, honako gai hauekin 
zerikusia duten oinarrizko 
gaiei erantzungo zaie:

- Etxebizitza (alokairu-kon-
tratuak, fidantzak…)
- Lan-kontratua (kontratuak, 
kaleratzeak, kalte-ordainak, 
langileen eskubideak…)
- Fiskalitatea eta zergak 
(PFEZ, jarduera ekonomi-
koak, dohaintzak, oinorde-
tzak…)
- Ekintzailetza (forma juridi-
koak, nola hasi zure jardue-
ra, oinarrizko izapideak…)

Doako zerbitzua da, lehena-
go aipatu bezala, eta bertan 
erabiltzaileak orientatzen 
saiatuko dira eta egindako 
kontsultei erantzuteko tres-
nak ere eskainiko dira. Dena 

Udalak ezagutzera eman ditu 
gazteek sortutako ekimenei la-
guntzeko Wanted 2022 progra-
maren deialdian hautatutako 
lau proiektuak. Programa hori, 
Udaleko Ekonomia Sustapene-
rako Arloak eta Gazteria Zer-
bitzuak batera sustatzen dute. 
Arte- eta sormen-arloko lau 
proposamen dira, eta, guztira, 
28.377 euroko diru-laguntza ja-
soko dute.

Iñigo Urkitza Ekonomia Susta-
penerako zinegotziak gazteei 
beren proiektuak martxan jar-
tzean ematen zaien babesaren 
garrantzia azpimarratu du. 
“Nahiz eta kasu batzuetan ekin-
tzailetza-proiektuak ez izan, horien 
garapenean eskuratzen diren trebe-
tasunak oso baliagarriak izan dai-
tezke aurrerago enpresa bat sortzea 
erabakitzen badute. Horregatik, 
Ekonomia Sustapenaren Arlotik, 
ekimena eta ilusioa duten eta beren 
lana egiten duten gazteei lagundu 
nahi diegu, sustatzaileentzat ikas-
kuntza izateaz gain, udalerriko 
bizitza kulturala aberastuko duten 
proiektuak aurrera ateratzeko”.

Bestalde, Gonzalo Ayo Gazte-
riako zinegotziak nabarmendu 
duenez, “laguntza horien helburua 
da jarduera eta ekoizpen sortzailea 
sustatzea, gure gazteak lanbide-ere-
muan sar daitezen erraztea eta haien 
proiektuak sustatzea eta zabaltzea. 
Horrela, gazteen parte-hartzea eta 
pentsamendu kritikoa sustatu nahi 
ditugu, eta Getxon negozio-ideia 
eta/edo bestelako proiektu berriak 
loratzen lagundu, herritar guztiek 
tokiko talentua izan dezaten”.

Ekonomia Sustapeneko eta Gazteria zinegotziak, proiektuen sustatzaileetako 
batzuekin batera
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