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Antzerkia. Hilak 18, larunbata, 19:30ean, 
Muxikebarrin, “Tercer cuerpo”, Natalia 
Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria 
Herrero eta Gerardo Oterorekin. 20€.

Dantza. Hilak 19, igandea, 19:00etan, Muxikebarrin, 
“Yarin”, Kukai Dantzarekin. 10€.

Udalak abian jarri du 2024ko 
Aurrekontu Parte-hartzaileen 
lehen fasea eta otsailaren 9tik 
martxoaren 5era bitartean ga-
ratuko da. Prozesu hori 2017tik 
dago finkatuta, eta herritarrek 
modu arin, erraz eta argian egin 
ditzakete ekarpenak.
Aurten hainbat berrikuntza aur-
keztuko dira. Postontzi bat jarri-
ko da Bentan; informazio-modu-
luak udalerriko leku gehiagotan 
jarriko dira, eta egun gehiago-
tan, eta lehen fase horri buruz-
ko informazio-liburuxka mo-
dernoagoa eta eskuragarriagoa 
izango da. Aurrekontu parte-
hartzaileak zertan dautzan azal-
tzen duen beste triptiko batekin 
batera banatuko da postontzie-
tan. 

Amaia Agirre alkateak herri-
tar guztiak parte hartzera ani-
matzen ditu, “jarraitzen baitugu 
pentsatzen eta esperientziak hala 
erakusten baitu, zuen lankidetza 
funtsezkoa dela laguntzeko Getxo 
are leku hobea izaten” esan du.

Ekarpenak 
Aurrekoetan bezala, getxotarrek 
honako proposamen hauek aur-
keztu ahal izango dituzte: udal-
eskumenekoak; herritar guztien 
interes orokorrerako direnak; 
urteko aurrekontu-ekitaldian fi-
nantzatu ahal direnak; baliabide 
tekniko, juridiko, ekonomiko eta 
giza baliabideei dagokienez bi-
deragarriak direnak; zehatzak, 

ekonomikoki ebaluagarriak eta 
ulergarriak direnak; laguntza 
ekonomikorik, dirulaguntzarik, 
bekarik, saririk edo langileen 
kontrataziorik eskatu ezin du-
tenak; beste udal-proiektu ba-
tzuen bidez gauzatu ez direnak 
edo gauzatzen ari ez direnak; 
dagoen esparru juridikoa eta 
legala errespetatu behar dute-
nak (ez dute eduki ilegalik izan 

behar, ez eta difamatzaileak edo 
diskriminatzaileak izan ere).

Epe hori amaitutakoan, Udaleko 
zerbitzu teknikoek herritarrek aur-
keztutako proposamenen bideraga-
rritasun teknikoa eta ekonomikoa 
aztertuko dute. Baldintzak betetzen 
dituztenak proiektutzat hartuko 
dira. Informazio gehiago: https://
zeugaz.getxo.eus/?locale=eu

2024ko Aurrekontu Parte-hartzaileen lehen fasea otsailaren 
9tik martxoaren 5era egingo da

Lagundu Getxo hobetzen 
Ayúdanos a mejorar Getxo

Udaleko Bozeramaileen Batzordeak Berdintasun Kontseiluko ordezkariekin 
batera egindako deialdiei erantzunez, joan den ostiralean bi elkarretaratze 
egin ziren joan den urtarrilaren 15ean Areetan emakume bati egindako se-
xu-erasoa gaitzesteko. Lehenengoa, instituzionala, 12:00etan izan zen, Uda-
letxearen aurrean, eta bertan izan zen Amaia Agirre alkatea, Udaleko alderdi 
politiko guztietako ordezkariekin batera. Bigarrena, arratsaldean eta gizarte 
osoari zuzendua, Areetako puntu lilan izan zen. Bezperan, emakumeak ja-
rritako salaketaren ondoren, Bozeramaileen Batzordeak Adierazpen Insti-

tuzional bat onartu zuen aho batez. Bertan, bi elkarretaratzeak deitzeaz gain, 
genero-desberdintasunean oinarritutako jarrera 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 errespetu-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

Getxoko 8 urtetik gorako ikasleen erdia 
baino gehiago oinez joaten da eskolara. 

(5. or.)
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Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko  
Jaularitzaren telefono zerbitzua:  900 840 111

OTSAILAK 9 OSTEGUNA
Getxoko Izen Handiak. Doku-
mentala + mahai-ingurua. “Elías 
Amezaga, dorretxeko idazlea”, 
Romo Kultur Etxean, 19:00etan. 
Sarrera dohainik.

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 Genera-
tion en Bizkaia”. Hizlaria: Sofía 
de Orue, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Kanpo Harremanetarako zerbitzu-
burua. Antolatzaileak: EurGetxo 
eta AJANE-Algortako Nagusien 
Elkartea.

Hitzaldia. 18:00etan, AJANE-
ren egoitzan (J. Bautista Zabala 
6, Algorta), “Nuevas tecnologías 
y contaminación”, Marcelo Iz-
quierdo Millán CSICeko (Ikerketa 
Zientifikoen Kontseilu Nagusia) 
erretiratuaren eskutik. Antolatzai-
lea: AJANE-Algortako Erretiratuen 
Elkartea.

Solasaldi ilustratua. Gorputz 
feministak irakurketa zikloa, Ei-
der Eibar ilustratzailearen eskutik. 
19:00etan, Abian Kultur Elkartean. 

OTSAILAK 10 OSTIRALA
Kontularien Kluba. Algorta-
ko Kultur Etxean (Villamonte), 
19:00etan, gaztelaniaz.

Zine-Kluba. Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, 
“La metamorfosis de los pájaros”, 
Catarina Vasconcelosen filma. Ja-
torrizko bertsioan azpitituluekin. 7 
urtetik aurrera. 3,50€.

OTSAILAK 11 LARUNBATA
Antzerkia. “Hobe ixilik!” an-
tzezlana, Txalo Produccione-
sekin, 19:30ean, Muxikebarrin. 
Euskaraz. Sarrera: 8€.

Dantza plaza. Malakate par-
kean (Andra Mari), 19:00etan, 
herri-erromeria parte-hartze ire-
kiarekin, bertoko dantza taldee-
kin: Agurra, Berantzagi, Itxartu, 
Itxas Argia eta Zasi Eskola.

Ipuin kontaketa. Storytime. 
11:00etan, RKE-Romo Kultur 
Etxean, “Farmyard”, Kids&Us 
Algorta-Getxoren eskutik. 3-7 
urte. Gonbidapenak eskatzeko: 
getxo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es

Kontzertua. 19:30ean, Areeta-
ko Andres Isasi Musika Eskolan, 
Melted Klocks (rocka), “Neguko 
bidaia” zikloaren barruan. Sarre-
ra: 5€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-13:30h. Itsa-
soaren inguruan jolas bilduma 
(3 urtetik aurrera). Aldez aurretik 
izena eman behar da: www.in-
gurumenaretoagetxo.eus

Berbalagunak Hernanira. 
Bisita gidatua Kulturarteko Plaza 

Feminista gunean eta bazkaria 
Iparragirre sagardotegian. Irtee-
ra 9:30ean Telletxeko markesi-
natik. Prezioa 28-54€. Informa-
zioa: egizugetxo@gmail.com/ 
644277155.

OTSAILAK 12 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Mu-
xikebarrin, “Kung-Food”. Gazte-
laniaz. Adin guztientzat. Sarrera: 
2,50€.
Ingurumen Aretoa. 10:15, 
10:30, 10:45 eta 11:00h. Gin-
kana 2.0 Boluetik (8 urtetik au-
rrera). Aldez aurretik izena eman 
behar da: www.ingurumenare-
toagetxo.eus

OTSAILAK 13 ASTELEHENA
Odol-emate. Areetako Geltokia 
plazaren ondoan, goizeko eta 
arratsaldeko ordutegian.

Hitzaldia. 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean, “Joera suizidak: 
epidemiologia, fenomenologia eta 
funtsezko kontzeptuak”. Hizlaria: 
Jon García Ormaza (Osakidetzako 
mediku psikiatra, Neurozientzien 
doktorea EHUn…). https://sino-
peblog.wordpress.com/. Antola-
tzailea: Sínope Kultur Elkartea.

OTSAILAK 16 OSTEGUNA
Odol-emate. Algortako Geltokia 
plazan, goizeko eta arratsaldeko 
ordutegian.

Hitzaldi hezigarria. 17:00etatik 
18:00etara, Romo Kultur Etxeko 
3. solairuan, “Zer dira Aurrekon-
tu Parte-hartzaileak?, Nola parte 
hartuko dut?”, adinekoei zuzen-
dua. Antolatzailea: Udala.

Ipuinaren ordua. 18:00etan, 
Romoko Kultur Etxeko haur libu-
rutegian, “Cuentos de Chiribitil”, 
Beldebilekin. Gaztelaniaz. 3-8 
urte bitarteko umeentzat. Sarrera 
dohainik.

Zinemabarri. 19:00ean, Muxi-
kebarrin, “Un año, una noche”, 
Isaki Lacuestaren filma. Gaztela-
niaz. 12 urtetik gora. 3,50€.

OTSAILAK 17 OSTIRALA
Kontzertua: Bakarka zikloa. 
Romo Kultur Etxean, 19:30ean, 
Amaia Mirandarekin. Sarrera: 5€.

Zine-Kluba. Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, 
“Ariaferma”, Leonardo Di Costan-
zoren filma. Gaztelaniaz. 7 urtetik 
aurrera. Sarrera: 3,50€.

OTSAILAK 18 LARUNBATA
Antzerkia. Muxikebarrin, 
19:30ean, “Tercer cuerpo”, Nata-
lia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos 
Blanco, Nuria Herrero eta Gerardo 
Oteroren eskutik. Sarrera: 20€.

Kontzertua. 19:30ean Areetako 
Musika Eskolan, Los parranderos 
de México (Mariachi). “Neguko bi-
daia” zikloaren barruan. 5€. 

OTSAILAK 19 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Yuku, Himalaiako 
lorea”. Euskara. Adin guztientzat. 
Sarrera: 2,50€.
Haur zinea. 17:00etan, Areeta-
ko Andres Isasi Musika Eskolan, 
“Kung-Food”. Gaztelaniaz. Sarre-
ra: 2,50€. 
Dantza. “Yarin”, Kukai Dantza-
rekin, 19:00etan. Muxikebarrin. 
Sarrera: 10€.

Lope de Vega kaleko 12ko eraikina 
Foru Aldundiaren eskutara

Indarkeria 
matxistaren 

aurrean 
jarduteko eta 
koordinatzeko 

II. Tokiko 
Protokoloa udal 

webgunean 

Udalak Bizkaiko Foru Al-
dundiaren esku jarri du 
Lope de Vega kaleko 12 
zenbakian dagoen eraiki-
na, Udal euskaltegia eta 
Ibar Nagusien Etxea elkar-
tea zituena, bi erakundeek 
sinatutako hitzarmenaren 
ondorioz, Belaunaldien ar-
teko zentro berria eraikitze-
ko beharrezko lanak egiten 
jarrai dezan. Udal brigadek 
urtarrilaren 31n eraikineko 
tresnak hustu ondoren, Ibar 
elkarteak eraikinean zeu-
den tresna inbentariatuak 
berreskuratu zituen, eta 
udal jabetzako gainontze-
koak birziklagarri eta erabi-
lezin gisa sailkatu ziren.

Orain Azpiegiturak, obra 
gauzatzeaz arduratzen den 
foru-enpresak, Belaunal-
dien arteko Zentroa eraiki-
tzeko proiektua gauzatzen 
jarraituko du. Zentroak pro-
grama berritzaile bat har-
tuko du, elkartasuna, elkar 
ulertzea, gizarte-lankidetza 
eta belaunaldi desberdine-
tako pertsonen arteko har-
monia bultzatzeko. 

Zentroak gazteentzako 40 
zuzkidura-bizitoki eta 100 
plazako foru-egoitza izan-
go ditu, eta Next Generation 
Europako Funtsetatik au-
rreikusitako inbertsioaren 
%82,5 jasoko du.

Getxon emakumeen aurka-
ko indarkeria matxistaren 
aurrean jarduteko eta koor-
dinatzeko Getxoko Udalak, 
Osakidetzak eta Ertzaintzak 
sinatutako II. Tokiko Pro-
tokoloa ikusgai da jadanik 
udal webgunean (https://
labur.eus/gA9rP). Gure uda-
lerriko Udalak bultzatutako 
prozesuaren emaitza izan da 
Protokoloaren dokumentua. 
Horrek aurrekoa eguneratzea 
ekarri du, eta aldi berean, par-
te hartzen duten erakundeek 
hartutako konpromiso guz-
tien berrespena ere.  

Adostutako Protokolo be-
rriak, nazioarteko, estatuko 
eta autonomia-erkidegoetako 
azken legegintza-aurrerape-
nekin bat etorriz, emakumeen 
aurkako indarkeria matxista 
terminoa hartu du eta indar-
keria motak zabaldu ditu. 
Bestalde, dokumentu bakar 
batean egituratzen ditu Ge-
txoko indarkeria matxistako 
egoeren aurrean erakundeen 
jarduera, koordinazioa eta 
erantzun publikoa. Gainera, 
biktimen erreparaziorako es-
kubidea jorratzen du zehar-
kako printzipio gisa eta jasan-
dako kalteari maila guztietan 
erantzuteko, eta emakume 
guztien babesa zainduko du, 
emakume horien aniztasuna 
kontuan hartuta.

Carmen Diaz Gizarte Kohe-
sioko arloko zinegotziak na-
barmendu duenez, II. Proto-
koloaren helburua da "agente 
guztien arteko koordinazioa ho-
betzea (Ertzaintza, Osakidetza, 
Gizarte Zerbitzuak, Udaltzain-
goa eta Berdintasun Zerbitzua), 
indarkeria matxistaren biktima 
diren emakume guztien babesa 
bermatzeko, laguntza-baliabi-
deak osorik eskuratuz, eta, ho-
rrela, haien eskubideak benetan 
baliatzen direla bermatzea eta 
bigarren mailako biktimizazioa 
saihestea. Gainera, dokumen-
tuak babes handiagoa ematen die 
haurrei eta nerabeei, eta zentzu 
horretan, arreta berezia eskainiko 
baitzaie biktima izaera bikoitza-
gatik, adingabeak baitira”.

Udalak omenaldia egin zien joan den larunbatean, hilak 4, Gerra 
Zibilaren, aurreko gatazka zibilen eta frankismoaren biktimei, 
Galeako pasealekuan dagoen Oroimenaren liburua eskulturaren 
ondoan, horrela 2009ko ekainean aho batez hartutako erabakia 
betez. Omenaldiaren buruan, Amaia Agirre alkatea eta Udalean 
ordezkaritza duten alderdi politiko guztietako kideak izan ziren, 
besteak beste. Ekitaldiaren bidez, biktimei errespetua, oroitza-
pena eta benetako gorazarrea aitortu zitzaien publikoki, adis-
kidetzeari eta elkartasunari begira. Txistulariek Agur Jaunak 
abestia interpretatu ondoren, minutu bateko isilunea gorde zen 
eta lore-eskaintza egin zen eskulturaren aurrean.

Gerra Zibilaren, aurreko gatazka zibilen 
eta frankismoaren biktimei egindako 

omenaldia

Amaia Agirre alkateak eta Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zine-
gotziak Santiago García Rodriguez Getxoko auzokidea bisitatu 
zuten pasa den astean Barrikako Elorduy egoitzan, 100 urte bete 
zituela eta. Burgosen jaioa, bere bizitzaren parte handiena udale-
rrian eman du. Alaba batekin, bi ilobarekin eta hiru birbilobarekin, 
auzokideak, ohi bezala,  Aixerrotaren oroigarria eta lore sorta bat 
jaso zituen udal agintarien eskuetatik.

Bisita Santiago García Rodriguezi bere 
 100 urtebetetzean
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Txalo Produkzioen “Hobe ixilik!” 
antzezlana aurkeztuko dute la-
runbat honetan, otsailaren 11n, 
19:30ean, Muxikebarrin. Itziar 
Ituño eta Ramon agirre aktoreak 
izango dira taula gainean.
Begoña Bilbao Lejarzegik zuzen-
dutako eta egilea Salomé Lelouch 
duen ikuskizun honetan, biek era 
guztietako gaiei buruz hitz egiten, 
barre egiten eta eztabaidatzen dute: 
eguneroko gaiak eta gazta-tarta, al-
daketa klimatikoa edo politika.
Sinopsiak dio: “Bi gauzak elkarri 
kontatzen zizkioten eta, aldi berean, 
kontra egiten zioten; izan ere, gaur 

Romo Kultur Etxeak Dorretxeko idaz-
lea dokumentalaren proiekzioa har-
tuko du ostegun honetan, otsailaren 
9an, 19:00etatik aurrera, Elias Ame-
zaga idazlearen ibilbide literarioa eta 
bizitza erakusten dituen filma. Lehe-
nengo lan honekin hasten da Getxoko 
izen handiak saila. Udalerriko kultura 
esparruko pertsona ospetsuei zuzen-
dutako ekimena da eta, datozen hila-
beteetan, besteak beste, Bingen Ame-
zaga, Federico Krutwig eta Miren 
Larrearen ibilbidea gogoratuko du.

Elias Amezaga (Bilbo, 1921 - Getxo, 
2008) Juan Crisostomo de Arriaga 
musikagileari lotutako familia batean 
jaio zen. Bilboko Merkataritza Esko-
lan eta Deustuko unibertsitatean ika-
si zuen eta Zuzenbidean lizentziatu 
zen Oviedoko unibertsitatean. Ez 
zuen inoiz horretan jardungo, letren 
munduan buru-belarri aritu baitzen, 
eta arlo horretan ia genero guztiak 
bildu zituen: dramagintza, saiakera, 
eleberria, biografia, kronika eta kaze-
taritza-artikuluak.

Bere obra luzean zehar, Getxoko bere 
dorretxean egin zuen lan horren zati 
handi batek, ez zuen inolako gairik 
baztertu, eta beti erakutsi zuen inte-
res handia gai eta pertsonaia eztabai-
dagarriekiko. Jarrera horrek, 25 urte 
baino gehiago ikerkuntzan eman on-
doren argitara emango zuen lan itzel 
bati aurre egitera eraman zuen: Au-

tores Vascos (1984-1996). Bibliografia 
zehatz horretan 12.000 sinadura bai-
no gehiagori buruz idazten du. Lan 
horren handitasunak euskal idaz-
leei buruz gehien idatzi duen egilea 
bihurtu du.

Dorretxeko idazlea dokumentalean, 
egile eta ikertzaile emankorra (ehun-
ka lan utzi zituen gerorako) izan 
zenaren alderdi profesionala eta 
pertsonala izango da ikusgai. 45 
bat minutuko proiekzioaren ondo-
ren, mahai-inguru bat hasiko da, 
Abraham de Amezaga kazetari eta 
idazlearen gidaritza pean. Bertan, 
Joseba Agirreazkuenaga historialari 
eta ikertzaileak eta Pedro Barea an-
tzerki kritikariak parte hartuko dute. 
Ekitaldi horretarako sarrera doan 
izango da.

egun, zernahi dela ere, eztabaida dan-
tzan dago (klima aldaketa, Me Too 
mugimendua, amatasun subrogatua), 
baina non eta nola eztabaidatzen den 
beste kontu bat da. Gizarte honen 
arauak oso konplexuak dira. Nork 
esan dezake zerbait? Noiz? Nori? Eta 
noiz? Are gehiago, adierazpen aska-
tasuna nagusi dela uste den espazioe-
tan, gauza batzuk ezin dira aipatu ere 
egin. Egunero erabiltzen ditugun hitz 
arruntak, galdera existentzialak eta, 
zer esanik ez, sekretu familiarrak di-
ren”.
Obrarako sarrerek 8 euroko 
prezioa dute.

Elias Amezagari buruzko 
dokumentalaren proiekzioa, Romo 

Kultur Etxean

Itziar Ituñok eta Ramón Agirrek “Hobe 
ixilik!” antzeztuko dute, Muxikebarrin

“Dorretxeko idazlea” da “Getxoko izen handiak” saila osatzen 
duten filmetako lehena, herriko kulturako pertsona ospetsuei 

eskainia

Jose Serna Andresek Amor de los amores liburua aurkeztu berri du Romo 
Kultur Etxean, bibliako Cantar de los Cantares liburuaren interpretazio poe-
tikoa. Idazleak Cantarreko bertsopaperen eta irudien argia proiektatzen du 
bizitza errealeko eszenen gainean eta bizi garen munduko zaurien gainean; 
eguneratu egiten du eta “gizakiaren salbazioa maitasunean” dagoela eta 
“maitasuna heriotza baino indartsuagoa” dela gogorarazten du. Aurkezpe-
nean Roberto López idazlea, Santiago Liberal, Raquel Bartolomé, Nina Marín 
(rapsodak) eta Isabel Bravo, Fernando Bravo eta Virginia Cortés (biolina eta 
akordeoia) izan zituen lagun.

Melted Klocks talde euskal-amerikarrak bere zuzeneko lehen emanaldia es-
kainiko du larunbatean, otsailak 11, 19:30ean, Areetako Andres Isasi Musika 
Eskolan, Neguko bidaia kontzertu zikloaren barruan. Taldea boskote bat da 
eta honako hauek osatzen dute: Damon Robinson (ahotsa), Dani Tomás (gi-
tarra), Blas Fernández (bateria), Ekain Alzola (baxua) eta Oskitz Gorrotxategi 
(tronpeta). Bere errepertorioa soul, jazz, blues, rock eta funk doinuen nahas-
keta da. Duela urtebete kaleratu zuten lehen abestia, Other side, eta, ordutik, 
errepertorio berri bat lantzen aritu dira. Sarrerak 5 euro balio du (leihatilan 
salgai kontzertua baino bi ordu lehenago).

“Amor de los amores” poema-liburua aurkeztu dute Melted Klocks taldearen zuzeneko lehen kontzertua



Kultur Etxeak 2023. urtean he-
rriko ospakizunak eta kultur 
intereseko ekintzak antolatzeko 
diru-laguntzak emateko deial-
dia jarri du abian. Ekimen ho-
nen helburua da udala aspaldi-
tik garatzen ari den herritarren 
parte-hartze prozesuei bultzada 
ematea. Deialdi horri buruzko 
informazio guztia eskuragarri 
dago honez gero www.getxo.
eus/kulturadeialdiak web este-
kan.

Subentzioak emateko deialdiak 
248.866 euroko aurrekontua du, 
gehienezko aurrekontua da, eta 
honako ospakizun hauetako 
jaien programaren gastuak or-
daintzea du helburu, bai lagun-
tza ekonomikoen bidez bai la-
guntza berezien bitartez: Romo 
eta Algorta auzoetako Inaute-
riak, Corpus Christiren jaia, San 
Juan jaia (Zubilletan eta An-
dra Marin), Nazioarteko Paella 
Lehiaketa eta San Isidro, Santa 
Ana, San Inazio, Romo, Portu 
Zaharra, Las Mercedes eta San 
Martin jaiak.

Diru-laguntza eskatu ahal izan-

Euskara erabiltzeko eta susta-
tzeko Egizu elkarteak, Udala-
rekin elkarlanean, Binbili-bon-
bolo izeneko proiektu berria 
martxan jarri du berriro, 0 eta 
18 hilabeteko umeak dituzte-
nentzat, sehaska kantak eta 
haur hizkera partekatzeko, 
Sendi proiektuaren barruan. 
Ekimenaren izena kulunkaren 
onomatopeiatik dator eta hel-
burua da ahozko tradizioan 
oinarritzea txikienak kontuan 
hartuta.

Asmoa da euskaraz aritzen di-
ren gurasoentzako 2 talde osa-
tzea eta beste 2 talde oraindik 
ez dakitenentzat. Martxoan 
zehar, astean behin elkartuko 
dira horiek, (40 minutuko 4 
saio izango dira) eta jarduera 

doakoa izango da. 

Horrela, martxoaren 6, 13, 20 
eta 27an, astelehenetan, saioak 
Algortako GauEgun Gaztele-
kuan izango dira, 16:00etatik 
16:40era, euskaraz berba egi-
ten duten gurasoentzat, eta 
16:45etik 17:25era, euskaraz 
egiten ez dutenentzat. Gainera, 
martxoaren 1, 8, 15 eta 22an, as-
teazkenetan, Getxo Elkartegian 
elkartuko dira, ordutegi ber-
berarekin, baina hor euskaraz 
egiten ez duten gurasoak lehe-
nengo txandan izango dira.  

Ekimena doakoa izango da 
baina aldez aurretik formula-
rio honetan datuak bete behar 
dira, telefonoz 622 433 085 
(whatsapp) edota emailez sen-

digetxo@gmail.com

Beste jarduera batzuk
Bestalde, familietan euskararen 
erabilera sustatzea helburu duen 
Sendi proiektuaren barruan ere, 
Musika tailerra izango da la-
runbatean, otsailak 11, Fadura-
ko Txikigunean, 18 hilabete eta 
4 urte artekoentzat, lagunduta. 
Eta hurrengo larunbatean, otsai-
lak 18, Maskara tailerra izango 
da 4 eta 10 urte dituztenentzat, 
lagunduta ere, Algortako Aldai 
Patronatuan. Doako tailerrak 
umeak eta helduak elkarrekin 
gozatzeko dira eta bakoitzak da-
kien euskara erabiltzeko eska-
tzen da. Izena emateko 622 433 
085 (whatsapp) edota emailez 
sendigetxo@gmail.com helbi-
dean egin behar da. 

Itxartu Taldeak Martxa Nordiko 
berri bat antolatu du, Makilekin 
(NW) edo horiek gabe, Getxotik ibili 
leloarekin. Irteera larunbat honetan 
izango da, otsailaren 11n (egural-
diak laguntzen badu), 10:00etan, 
Algortako Batzokitik.

9:30ean, taldeak Nordic Walking/
Ipar Martxako hastapen-presta-
kuntza egingo du, eta zenbait ma-
kila izango ditu eskura kirol-jar-
duera horretan aritzeko eta hasteko 
(9:15etik aurrera jaso beharko dira 
makilak).

Interesa duten pertsonek parte har-
tuko dutela baieztatu beharko dute 
ostiral hau baino lehen, hilak 10, 
helbide elektroniko honetara mezu 
elektroniko bat bidaliz: nw.itxar-
tu@gmail.com

Jaiak antolatzeko diru-laguntzen deialdia irekita dago

Binbili-Bonbolo, sehaska kantak eta haur hizkera 
partekatzeko gunea 0 eta 18 hilabete arteko umeekin

Ibilketa Nordiko 
berria Getxon

ZUZENKETA

248.000 euro baino gehiago bideratuko dira herriko ospakizunen programak garatzeko

go dute irabazi-asmorik gabe-
ko pertsona fisikoek, baldin eta 
egoitza soziala Getxon badute 
eta udalerriko jaiak antolatze-
ko proposamenak egin nahi 
badituzte, betiere Getxoko Era-
kundeen Udal Erregistroan alta 

eginda badute.

Proposamenak aurkezteko 
epea, jai bakoitza ospatu baino 
45 egun natural lehenago amai-
tuko da, Romoko eta Algortako 
inauteriak izan ezik, azken ho-

rietarako epea 20 egun natural 
lehenago itxiko baita. Eskabi-
deak bide telematikoz aurkeztu 
ahal izango dira, Administrazio 
Elektronikoaren Bulegoaren bi-
dez, https://eudala.getxo.eus 
webgunean.

Joan den asteko GetxoBerri-n 
akats baten ondorioz argitara-
tu zen Raspas del Embarcadero 
Arraun Elkarteak 134.245 euro-
ko diru-laguntza jaso zuela bere 
instalazioak hobetu eta moder-
nizatzeko. Zenbatekoa zehatza 
da, baina ez diru-laguntzaren 
kontzeptua, Getxo Kirolak-ek 
eta Foru Aldundiak finantza-
tutako inbertsioa baita (57.161€ 
jarri ditu Aldundiak)

http://www.getxo.eus/kulturadeialdiak
http://www.getxo.eus/kulturadeialdiak
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeGDDJRw4jR-9NELz5yadw0EbVVTFm_qfexMCJx5MFfaCIBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeGDDJRw4jR-9NELz5yadw0EbVVTFm_qfexMCJx5MFfaCIBg/viewform
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
mailto:%20nw.itxartu%40gmail.com%20?subject=
mailto:%20nw.itxartu%40gmail.com%20?subject=
https://eudala.getxo.eus
https://eudala.getxo.eus%20webgunean


Lehen Hezkuntzako 8 urtetik go-
rako ikasleen %55 oinez joaten da 
Getxoko bere ikastetxera, baina 
gehienak pertsona heldu batekin 
joaten dira; %25ek autoz egiten 
dute ibilbidea; %15ek eskola-au-
tobusa erabiltzen dute, eta %2k 
baino ez bizikleta, Eskola Bidea 
proiektuaren lehen fasean eginda-
ko diagnostikoaren emaitzek era-
kusten dutenez. Udalak bultzatu-
tako ekimena da hori. Udalerriko 
13 ikastetxeek parte hartzen dute 
bertan, eta egitasmoaren erron-
ka da Lehen Hezkuntzako ikas-
leak beren ikaskideekin eskolara 
joan daitezen lortzea. Horri es-
ker, mugikortasun iraunkorreko 
jarraibideak edo ohiturak hartu 
ahal izango dituzte eta beren se-
gurtasunaz arduratzen ikasi ahal 
izango dute, familia kontziliazioa 
bultzatzen den aldi berean.

Ikasturte honetan, Lehen Hez-
kuntzako ikastetxeetako ikasleek, 
AMPA guraso-elkarteek eta ira-
kasleek diagnostiko hori egiteko 
aukera eman dute. Azterlan ho-
rren helburu nagusia, ikasleen eta 
haien familien mugikortasun-ohi-
turei eta gure kaleen segurtasuna-
ri eta irisgarritasunari dagokienez 
udalerriaren hasierako egoera 
ezagutzea izan da.

“Diagnostikoaren datuek erakusten 
dutenez, bide seguruak sortzeak kon-
fiantza eta lasaitasuna areagotzen die 
familia askori seme-alabei bakarrik 
edo ikaskideekin ikastetxera joaten 
uzteko erabakian; izan ere, adinga-
been %90i gustatuko litzaioke esko-
lara lagunekin joan ahal izatea. Ge-
txon beste urrats bat eman nahi dugu 
eskola-bide seguruak sortzeko, gure 
seme-alabak ikastetxera oinez iritsi 
ahal izan daitezen; horrela, haien au-
tonomia, ohitura osasungarriak eta 
mugikortasun jasangarrikoak garatu 
nahi ditugu, bai eta haien irudimena 
ere, lagunekin batera”, adierazi du 
Joseba Arregi Ingurumeneko Hiri 
Zerbitzuetako eta Ingurumen Ka-
litateko zinegotziak.

Beste ondorio batzuk
Diagnostikoan islatzen den beza-
la, ikastetxe bakoitzaren errealita-
tea oso aldakorra da ikasleen jato-
rriari, mugikortasun-ohiturei eta 
beste alderdi batzuei dagokienez. 
Ikasleen %52 ikastetxetik kilome-
tro batera baino gutxiagora bizi 
dira, eta distantzia hori oinez egi-
teko modukoa da. %16k 5 minutu 
baino gutxiago behar dituzte zen-
trorako bidea egiteko; %29k 5-10 
minutu eta %54k 10 minutu bai-
no gehiago behar du ikastetxera 
iristeko. Urrutien bizi dena gune 
baztertuetan dauden zentroetan 
ikasten duena da. Familiakoei eta 
ikasleei egindako inkesten arabe-
ra, %79 pertsona heldu batekin 
joaten da ikastetxera, eta gainera-
ko %21a bakarrik edo lagunekin 
joaten da. 

Seme-alabei eskolara bakarrik 
joaten ez uzteko arrazoi nagusia 

adina da: familia askok uste dute 
10-12 urtera arte seme-alabek ez 
dutela autonomia nahikorik edo 
ez dela behar bezain segurua 
haientzat. Bideak seguruak balira, 
familien %42k uste du semea edo 
alaba bakarrik joan litekeela esko-
lara. Ikasleen iritziari dagokionez, 
gehienek bakarrik edo lagunekin 
joan nahiko lukete eskolara. %43ri 
oinez joatea gustatuko litzaieke; 
%29ri, bizikletan edo patinetean, 
eta laurden bat baino gutxiago-
ri, ibilgailu motordunetan (autoa 
edo eskola-autobusa).

Irisgarritasunari dagokionez, 
erdiguneetan kokatutako ikas-
tetxeak, oro har, espazio eskura-
garrietan daude. Izan ere, kale 
zabalak dituzte, igarotzea zail-
tzen duten oztopo gutxi dute eta 
ezintasun funtzionala duten per-
tsonentzako egokitutako oinez-
koentzako pasabideak ere dituzte.

Segurtasunari dagokionez, fami-
liak eta ikasleak gehien kezkatzen 
dituzten puntu beltzak errepideare-
kin eta trafikoarekin lotutakoakdi-
ra: bidegurutzeak, oinezkoentzako 
pasabideak, garajeetarako sarbi-
deak, ibilgailuen gehiegizko abia-
dura, zebrabideak errespetatzen ez 
dituzten gidariak, eta familien eta 
haien autoen pilaketa ikastetxeeta-
ko guneen inguruan, besteak bes-
te. Hala ere, eskola-inguruneetan 
istripuen intzidentzia oso txikia 
da, Udaltzaingoak dituen datuen 
arabera. Azkenik, familien iritziz, 
bideak, zentroak eta haien inguru-
nea seguruagoak izango lirateke 
horietan poliziaren presentzia han-
diagoa izango balitz.

Proiektuaren II. Fasea hasiko da 
laster: herritarrentzako Jardunal-
di Irekia
Laster hasiko da proiektu honen 
bigarren fasea, hau da, ekintza-
plana abiaraziko duena. Hainbat 
lantalderen bidez ikasleak esko-
lara joateko bide seguruak disei-
natuko dira. Lantalde horietan 
ikasleek, familiek eta irakasleek 
ez ezik, interesa duen edonork ere 
parte hartu ahal izango du. “Bi-
deak diseinatzerakoan, diagnostikoan 
antzemandako puntu gatazkatsuei 
buruz, batez ere ibilgailuen trafikoa-
rekin zerikusia dutenei buruz jasota-
ko informazioa funtsezkoa izango da 
ibilbide horietan segurtasuna han-
ditzeko beharrezkoak diren hobekun-
tza-jarduketak zehazteko”, Arregik 
aurreratu duenez. 
Getxoko Eskola Bidea egitasmoa-
ren arrakasta auzokideen kon-
plizitatearen araberakoa da. Ho-
rregatik, udal Ingurumen Sailak 
herritar guztiak gonbidatzen ditu 
ostegunean, hilak 16, 17:30ean 
Algortako Kultur Aretoan (Vi-
llamonte) egingo den jardunaldi 
irekian parte hartzera. Jardunaldi 
horretan Eskola Bidea proiektua 
aurkeztuko da eta orain arte ho-
rren inguruan egindako lana azal-
duko da. Sarrera librea izango da 
lekua bete arte.

Getxoko 8 urtetik gorako ikasleen erdia baino gehiago oinez joaten da 
eskolara, Eskola Bidea proiektuaren diagnostikoak erakusten duenez

Ostegunean, hilak 16, jardunaldi irekia egingo da herritarrentzat ekimen hau aurkezteko

Bilboko Sargento's Team taldeak irabazi zuen Fitboxing World Games txapel-
keta, joan den larunbatean, hilak 4, Getxon egin zen lehiaketa. Garaipen horri 
esker, taldeak toki bat eskuratu du Madrilgo Kutxa Magikoan ekainaren 3an jo-
katuko den modalitateko Munduko Txapelketako finalerako. Getxoko sailkatze 
fasean, Sargento's Teamek eskualdeko beste zazpi talderen aurretik txapeldun 
izatea lortu zuen.
Fitboxinga edo kontakturik gabeko boxeoa, munduan 60.000 jarraitzaile baino 
gehiago dituen kirol modalitatea da, eta berdintasuna lehenesten duen dizipli-
na bat da, ez baitu sexuen eta adinaren arteko bereizketarik egiten.

Sargento’s Team, Munduko fitboxing Txapelketako 
finalista



Udal talde politikoen iritzia
MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA, GETXOKO KONPROMISOAK

Gobernu-taldeak tematuta jarraitzen 
du Nagusien Etxea eraitsi nahiarekin. 
Borroka judiziala oraindik amaitu ez 
bada ere eta errekurtso gehiago aur-
kezteko aukera badago ere, aurreko 
astean udal-brigadek eraikinaren ba-
rrualdea hustu zuten poliziaren pre-
sentzia izugarriarekin, aurrekaririk 
eta arrazoirik gabe. Kolpe latza izan 
da Nagusien Etxearen erabiltzaileen-
tzat; izan ere, izugarrizko ezintasu-

nez ikusi behar izan zuten oso egoera 
onean zeuden altzari batzuk desmun-
tatzen eta suntsitzen zituztela. Erai-
kin horien eta auzoaren nortasunaren 
aldeko borrokak kaleetan ere jarrai-
tzen du. 
Hori dela eta, eraispenaren aurka dei-
tutako manifestaziora joango gara; 
otsailaren 12an (igandea) izango da, 
eta 13:00etan hasiko da Romoko Santa 
Eugenia plazan Eraisketari ez!

Getxo udalerriko 20.000 pentsiodun 
baino gehiago Pedro Sánchezen Go-
bernuak onetsitako % 8,5eko igoe-
raren onuradun izango dira; hortaz, 
Getxoko erretiroaren batez besteko 
pentsioa 1.749 eurokoa izango da, 
hau da, 2022ko urtarrilean baino 152 
euro gehiagokoa. Pentsioen egunera-
keta horren bidez, erantzuna emango 
zaio Alderdi Sozialistak Gobernura 
heldu zenetik izan duen erronkarik 
handienari: politikak berriz ere jarri 
dezala erdigunean benetan garran-
tzitsua dena, herritarren ongizatea. 
Pentsioetan inoiz egon den igoerarik 

handiena izango da, eta Espainiako 
9 milioi pentsioduni baino gehia-
gori eragingo die; hala, behar bezala 
errebalorizatzen den pentsioa ko-
bratzeko eskubide konstituzionala 
izango dute, PSOEk eskubide hori 
babesten baitu. Gauzak horrela, so-
zialistok bete egiten dugu funtsez-
koak diren gure konpromisoetako 
bat: gure nagusiek pentsio duinak 
izatea. Duintasun-kontua da, pen-
tsiodunek ez dezaten erosteko ahal-
mena galdu, bai eta justiziakoa ere, 
gure nagusiei itzultzeko urte asko-
tan egin duten ekarpena.

Aurreko asteartean Udaletxeko langi-
leak eta Udal Gobernuko ordezkariak, 
Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren 
babespean, Romoko Lope de Vega 12 
eraikinetara sartu ziren, eraisketa hasi 
aurretik espazioa hustera. Izan ere, ur-
tarrilaren 11n jakin genuen Justizia Au-
zitegiak atzera bota duela Ibar Nagu-
sien Etxeak aurkeztutako errekurtsoa, 
eraisketa bertan behera uztea eskatzen 
duena.
 
Getxoko Udal Gobernuak, Romon 
egindako erreferendumei entzungor 
eginez, espazio hori herritarrei kendu 
eta Bizkaia osoari begirako proiektua 
egin nahi du bertan; belaunaldien ar-
teko zentroa, hain zuzen ere. Romoko 
herritarren izenean, baina Romoko he-
rritarrei entzun gabe. 

Eraikin horiek, herriaren ondare di-

renak, mantendu eta birmoldatu 
beharrean, eraitsiko dituzte. Hala ere, 
eraikin hauek beren jatorrian herria-
rentzako donazioa izan zirela kontuan 
izanda, eurek erabaki behar lukete es-
pazio honen etorkizuna. 

Zertarako eraitsi komunitatearen on-
dare dena? Zertarako inposatu proiek-
tu bat jada funtzionatzen duten proiek-
tuak dauden leku batean? Honek argi 
erakusten du Udal Gobernuak jarrai-
tzen duen politika: “eraitsi eta eraiki”, 
bidean desagertzen dena kontuan izan 
gabe. EH Bildun argi daukagu hau ez 
dela bidea eta Romon prestatzen ari 
diren ekimenetan parte hartzeko deia 
egin nahi dizuegu, auzo-lotsari herri 
indarraz erantzun diezaiogun.

Herri ondarea defenda dezagun! Lope 
de Vega 12 aurrera!

ROMOKO LOPE DE VEGA 12 
ERAIKINAK

#ANDRADE2023 GETXO  
#DENONARTEAN

ERAISKETARI EZ!

INOIZ EGON DEN  
PENTSIO-IGOERARIK HANDIENA

BER EAK

Getxo udalerriko garapen-proposame-
nen eta ekintza politikoaren ardatz na-
gusia dira pertsonak. Amaia Agirre al-
katea eta bere taldeak argi dute zein den 
EAJ-PNVren konpromisoa: mugikorta-
suna eta irisgarritasun unibertsala.

Horren harira, esan behar da serioak eta 
sendoak diren konpromisoak egi bihur-
tzen direla. Hala diogu, argi eta ozen. 
Laster amaituko dira Areetako geltoki-
plaza birmoldatzeko eta Kale Nagusia 
zati batean oinezkoentzat egiteko lan zo-
ragarriak. Getxoko biztanleek gozatzeko 
proiektua da, herritarrek gozatzeko, ale-
gia. CO2-ko isurketa gutxiko gunea, ibil-
gailu pribatuen trafiko gutxiagokoa, eta 
plaza bat, topagune eta aisiako espazioak 
barne hartzen dituen birika berdea.
Jada bete egin diren eta oso harrera ona 
izan duten konpromisoei dagokienez, ai-
patzekoa da Zugatzarteko obra; izan ere, 
etorbide zoragarria eta atsegina da orain, 
irisgarriagoa eta mugikortasun jasan-
garriagoa bultzatzen duena: zirkulazioa 
motelduko da, segurtasuna areagotuko 
da, eta, gainera, Getxoko hainbat toki 
lotuko dira gure bidegorri-sarearen bi-
tartez, zeinak handitzen eta hobetzen ja-

rraitzen baitu. Bidegorri-sarearekiko kon-
promisoa agerian geratu da ere Makaleta 
etorbidean, Areneazpiko bidegorriarekin 
lotzeko xedez garbigunerako sarbidearen 
eta Fadurako biribilgunearen artean egin-
dako obrak direla eta. Ondoren, hobekun-
tzak egiteko txanda izango da, bai eta Ma-
kaleta eta Salsidu lotzeko obrena ere.

Bidegorrien eta hobekuntzen harira, 
bizikletak mailegatzeko GetxoBizi zer-
bitzua aipatu behar da, zeina indarrean 
egongo baita Bizkaiko Foru Aldundia-
rekin hartutako konpromisoa bete eta 
BizkaiBizi eskaini arte. Bien bitartean, 
Getxoko EAJ-PNV taldeak eta Amaia 
Agirrek mugikortasun jasangarriare-

kiko duten konpromisoa benetakoa 
den erakusgarri, Getxon aurrera egiten 
du adierazitako banakako garraioak, 
partekatutako bizikleten bidez. Hala, 
bizikletak jasotzeko puntuetan 72 bi-
zikleta mekaniko ditugu gaur egun; 
erosoagoak eta ergonomikoagoak dira, 
Getxoko auzoetan garraio-zerbitzu pu-
bliko gisa erabiltzeko.

Mugikortasuna eta irisgarritasuna. 
Konpromiso argiak dira, eta horiei lo-
tuta ere egingo da laster igogailu berria. 
Gauzak horrela, jada dauden beste lau 
igogailuen zerbitzuari gehituko zaio, 
Fadurako beheko aldeko ardatza Al-
gortako erdiguneko garraio-zerbitzu 
publikoekin, osasun-zerbitzuekin, salto-
kiekin eta ostalaritza-lokalekin lotzeko.

Izan ere, denbora behar da proiektuak 
garatzeko, eta batzuetan denbora asko 
behar dela badirudi ere, emandako hi-
tza benetakoa denean, egi bihurtzen 
dira asmoak.

Konfiantza eta ilusioa jada gozatu di-
tzakegun proiektuengatik, bai eta hel-
tzeke daudenengatik ere.

Getxok aldaketa bat behar du. Aurrera 
egin behar du. Ezin dezake geldirik ja-
rraitu, ahanzturan erori eta hobetzeko 
aukerak galdu. Aldaketa hori egiteko 
unea heldu da.
Aldaketa hori posible da PPrekin 
eta gure hautagai izango denarekin, 
Eduardo Andrade. Politikan 21 urteko 
esperientzia du eta ezagutza handia 
du gure udalerriko bazter eta arazoei 
buruz; hala, Andradek konpromisoa 

hartzen du denon artean Getxo uda-
lerri bizia eta dinamikoa izan dadin 
lortzeko, aisiari eta kulturari lotutako 
eskaintza zabala duena eta benetako 
etxebizitza-eskaintza duena, gure 
gazteak ondoko udalerrietara joan 
ez daitezen, gaur egun gertatzen den 
bezala. Andradek erakutsiko du bada-
goela gauzak egiteko beste modu bat 
eta Getxok aldaketa hori merezi duela. 
#esnatuGetxo 


