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/ Nabarmentzekoak
> Turkiaren eta Siriaren aldeko Adierazpen 

Instituzionala (2. or.)

> Alemania, Frantzia, Polonia eta Suitzako taldeak 
jardungo dira Getxoko jazzaldiaren talde 
lehiaketako finalean (4. or.)

> Getxo Rugby taldeak Bizkaiko programa aitzindari 
batean parte hartzen du Basauriko espetxean (4. or.)

Silver Film Festival eta Laboral Kutxa 
Bilbao Surf Film Festival. Asteburu 
honetan, proiekzioak eta beste jarduera 
batzuk Romo Kultur Etxean eta Muxikebarrin, 
hurrenez hurren.

Antzerkia. Martxoak 4, larunbata, 19:30ean, 
Muxikebarrin, “El nadador de aguas abiertas”, K. 
Produccionesen eskutik. 12€. 

Hasi dira Iturribarriko alokairu orokorreko erregimenean 58 
BOE eraikitzeko obrak

Emakumeen Etxearen egokitzapena

Iturribarriko alokairu orokorreko Babes Ofizia-
leko 58 Etxebizitzak eraikitzeko obrak hasi berri 
dira, Areneazpi eta Francisca Labroche kaleen 
artean, zuinketa-akta sinatu ondoren. Udalak eta 
Visesa sozietate publikoak Getxon babes publi-
koko etxebizitzak sustatzeko egindako hitzarme-
naren emaitza dira etxebizitza horiek, eta duela 
urtebete pasatxo Iturribarriko beste lursail ba-
tean esleitutako 91 etxebizitzei gehitu behar zaie. 
Obra 2025aren hasieran amaituko dela aurrei-
kusten da, eta etxebizitzak 2025eko udan Aloka-
bide sozietate publikoari entregatuko zaizkiola 
kudeatzeko. Eraikuntza-kostua 6 milioi eurotik 
gorakoa da (BEZik gabe).

Eraikina luzetarako bolumen batean egingo da, 
Arenazpi kalearen ondoan. Beheko solairua gehi 
sestra gaineko beste 5 solairuko bloke bat da, eta 
sestra azpiko bi soto izango ditu garajeetarako. 
Beheko solairuan atari bakarra, 8 etxebizitza eta 
garajera sartzeko eskailera egongo dira. Goiko 
solairuek bizitegi-erabilera dute, eta 10 etxebizi-
tza izango ditu solairu bakoitzeko. 58 etxebizi-
tzetatik 43 bi logelakoak izango dira, 3 egokitu 
bi logelakoak eta 12 hiru logelakoak. Gainera, 58 
garaje egongo dira, etxebizitza bakoitzeko bat.
Etxebizitzen azalera erabilgarria 49 eta 83 m² ar-

tekoa da (gehienak terrazarekin), eta partzelak 
zuhaizti-berdegune zabala izango du.
Gainera, eraikinaren eraginkortasun energe-
tikoaren kalifikazioa A da. Ur bero sanitarioa 
termo elektriko indibidualetan sortuko da, eta 
berokuntza-sistema indibiduala izango da, 
erradiadore elektrikoen bidez. Horretarako, 

Aste honetan hasi dira etorkizu-
neko Emakumeen Etxea barrutik 
egokitzeko eta irisgarritasuna ho-

eguzki-energia fotovoltaikoko sistema bat di-
seinatuko da.
Gaur egun, Sarrikobason babes ofizialeko 68 
etxebizitza eraikitzeko obrak ere egiten ari dira, 
eta joan den hilean Venanciosen aurreikusitako 
54 etxebizitzetarako obra-lizentzia eman zen, 
guztiak ere alokairu orokorreko erregimenean.

betzeko lanak, Algortako Altube 
kaleko 5-7ko eta Benturillenako 
17ko udal egoitzan. Aurrekontua 

491.935 eurokoa da, eta lanak hiru 
hilabeteko iraupena izatea aurrei-
kusita dago. Egoitzaren beharren 
zehaztapena Udalak bultzatutako 
lankidetza-prozesu baten emaitza 
da. Horretan udalerriko 50 ema-
kumek baino gehiagok parte hartu 
dute, topaketa, hitzaldi eta eztabai-
da-talde batzuen bidez. 
“Emakumeen Etxea aspaldidanik es-
katutako proiektu komunitarioa da, 
eta azkenean argia ikusiko du. Getxo-
ko emakume guztiek eta guztientzat 
eraikitako gunea izango da, elkartzeko, 
laguntzeko eta elkarrekin hausnar-
tzeko gunea. Emakumeentzako erre-
ferentziazko eta ahalduntzeko leku 
bat, sareak eta aliantzak ehuntzeko 
eta emakumeen eta gizonen benetako 
berdintasunerantz aurrera egitea ahal-
bidetuko diguten sinergiak sortzeko”, 

nabarmendu du Carmen Diaz Gi-
zarte Kohesioko zinegotziak.
Elkarbizitzarako gunea izango du, 
egongela eta sukaldearekin, libu-
rutegi bat eta funtzio anitzeko are-
to batzuk, Jabekuntza Eskolaren-
tzat eta tailer, hitzaldi, jardunaldi, 
topaketa eta askotariko jardueren-
tzat. Haurtzaindegia eta Berdinta-
sunerako Udal Zerbitzua ere izan-
go dira bertan.

* Algortak eta 
Areetak Romo 

eta Andra 
Mariren lekukoa 

hartuko dute 
inauterietan 

(3. or.)



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

OTSAILAK 23 OSTEGUNA
Laboral Kutxa Bilbao Surf Film 
Festival. Topaketa. Kirol Ikus-en-
tzunezkoen Industriaren Topaketa. 
09:30ean, “Getxo Sormen Hub”-
en (Urgull Zentroa, Algorta). Inau-
gurazio-ekitaldia. 19:00etatik 
aurrera Muxikebarrin (proiekzioak, 
elkarrizketak parte-hartzaileei… 
Informazio gehiago: https://bsff.
eus/eu/programazioa/
Silver Film Festival. Romo Kultur 
Etxean, 17:00etan, Iñigo Calvo eta 
Iñaki Ortegaren arteko solasaldia 
“Retos y mitos en el mundo laboral 
senior” gaiaz, eta 18:30ean, “No-
madland” pelikularen proiekzioa.  

Zinemabarri. 19:00etan, Muxike-
barrin, “En los márgenes”, Juan 
Diego Bottoren filma. 12 urtetik au-
rrera. Sarrera: 3,50€.

Hitzaldia. Gaia: “Visibilizando el 
duelo perinatal”. Hizlaria: Esku-Hu-
tsik. 18:00etan, Romoko San Jose 
elizako areto nagusian. Antolatzai-
lea: Gizatiar Romo-Areetako ema-
kumeen elkarte sozio-kulturala.

Hitzaldia. 18:30ean, Urgull Zen-
troan, 6. gelan, (Urgull k., Algorta), 
“Presente y futuro de Euskadi en 
la UE”. Hizlaria: Mikel Anton Eusko 
Jaurlaritzako Europako gaietarako 
zuzendaria. Antolatzaileak: EurGe-
txo eta AJANE-Algortako Nagusien 
Elkartea.

Uribe Kostako Irakurzaleen Txo-
koa. Arantxa Urretabizkaiarekin 
“Azken etxea” liburuaz mintzatzeko 
aukera. 19:30ean, Algortako Kultur 
Etxean (Villamonten). Antolatzailea: 
Egizu. 

OTSAILAK 24 OSTIRALA
Laboral Kutxa Bilbao Surf Film 
Festival. Proiekzioak Muxike-
barrin. 10:00etatik 22:00ak arte. 
https://bsff.eus/eu/ 
Silver Film Festival. Romo Kultur 
Etxean, 11:00etan, “¿Cómo nos 
ven los medios?" mahai-ingurua 
Cadena Ser, RTVE, Deia, Onda Cero 
eta Berriarekin; 17:00etan, La Gran 
Pantalla jaialdiaren aurkezpena eta 
“Cuerdas” laburmetraiaren aurkez-
pena, eta 18:30ean, “Les dames” 
dokumentalaren proiekzioa.

Inauteriak Algortan. Igandera 
arte (hilak 26), zenbait ekitaldi hain-
bat agertokitan. www.getxo.eus
Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “La ru-
leta de la fortuna y de la fantasía”, 
Ryûsuke Hamaguchiren filma. 16 
urtetik aurrera. Sarrera: 3,50€.

OTSAILAK 25 LARUNBATA
Silver Film Festival. Romo Kul-
tur Etxean, 11:00etan, “Los roles 
de actores/actrices mayores en el 
cine” solasaldia  Ramón Bareare-
kin; 17:00etan, Marian Gerrikabei-
tiaren elkarrizketa Carlos San Juani 
“Que quede claro: somos mayores, 
no idiotas” gaiaz, eta 18:30ean, 
“Plan 75” filma.

Inauteriak Areetan. 11:00etatik 
13:30etara, Eskoletako plazan. 
www.getxo.eus
Kontzertua. Muxikebarrin, 
19:30ean, Bilbao Orkestra Sinfo-
nikoaren eta Mikel Urdangarinen 
eskutik. Sarrera: 20€.

Ingurumen Aretoa. 10:30-13:30, 

Lorezaintza ekologikoari eta el-
karlaneko berdeguneak sortzeari 
buruzko helduentzako ikastaroa. 
11:00 eta 11:30, Bolueko hezegu-
netik jarduera autogidatua (8 ur-
tetik aurrera). Aldez aurretik izena 
eman behar da: www.ingurume-
naretoagetxo.eus  

Txalaparta tailerra. 10-12 ur-
tekoentzat, lagunduta, euskaraz. 
11:00etan, Azebarri Kultur Elkar-
tean. Sendi ekimenaren barruan. 
Izenematea: 622 433 085 (wha-
tsapp) /sendigetxo@gmail.com 

OTSAILAK 26 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Lilo, mi amigo el co-
codrilo”. Adin guztientzat. Sarrera: 
2,50€.

Ingurumen Aretoa. 10:30, 11:00, 
11:30 eta 12:00. Street escape 
jarduera berria: “Inbaditzaileak 
geldiarazi!” (8 urtetik aurrera). Al-
dez aurretik izena eman behar da: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus  

OTSAILAK 27 ASTELEHENA
Laboral Kutxa Bilbao Surf Film 
Festival. Proiekzioak eta taile-
rrak ikasleentzat Muxikebarrin. 
09:00etatik aurrera.

Hitzaldia. Gaia: “Los grandes 
compositores. Un viaje por Europa 
a través de la música clásica”. Hiz-
laria: Mercedes Albaina musikako 
goi-mailako tituluduna. 18:30ean, 
Romo Kultur Etxean. Sarrera dohai-
nik. Antolatzailea: Gizatiar Romo-
Areetako emakumeen elkarte so-
zio-kulturala.

MARTXOAK 1 ASTEAZKENA
Erakusketa. Romo Kultur Etxean, 
“Getxo y su entorno”, Pablo Díaz-
Guardaminoren akuarelak. Hilaren 
31ra arte.

Hitzaldia. “Medidas de ayuda 
en las hipotecas por la subida del 
Euribor”. Hizlaria: Juan Alberto 
González Cenzano ekonomista 
eta Secot-eko presidenteordea. 
19:30ean, Villamonteko Kultur 
Aretoan. Antolatzailea, Mugabarik 
Trebakuntza eta garapen pertsona-
lerako Elkartea.

MARTXOAK 2 OSTEGUNA
Zinemabarri. 19:00etan, Muxike-
barrin, “As Bestas”, Rodrigo Doro-
goyenen filma, jatorrizko bertsioan 
azpitituluekin. 12 urtetik aurrera. 
3,50€.

MARTXOAK 3 OSTIRALA
Kontzertua. 19:00etan, Muxike-
barrin, Arima Soul. 8€. 

Zine-Kluba. Areetako Andres Isa-
si Musika Eskolan, 21:00etan, “El 
acontecimiento”, Audrey Diwanen 
filma, jatorrizko bertsioan azpititu-
luekin. 16 urtetik aurrera. 3,50€.

MARTXOAK 4 LARUNBATA
Antzerkia. 19:30ean, Muxikeba-
rrin, “El nadador de aguas abier-
tas”, K. Produccionesen eskutik. 
Sarrera: 12€. 

Kontzertua. Algortako San Nikolas 
Bariko elizan, 20:00etan, Tele-
mann Trio: Susana Zabaco-Perex, 
sopranoa; Emilio Castelo Branco, 
trompeta; eta Patxi García Garmi-
lla, organoa. Antolatzailea: Merklin 
organoaren lagunen elkartea.

MARTXOAK 5 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Grufaloa”. Euskaraz. 
Adin guztientzat. 2,50€.

Haur Zinea. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Elka-
no: lehen mundu bira”. Euskaraz. 
Adin guztientzat. 2,50€.

Udaleko Bozeramaileen Ba-
tzordeak aho batez onartu 
zuen aurreko astean Adie-
razpen Instituzional bat, 
Turkian eta Sirian gertatu 
den lurrikararen ondorioak 
pairatzen ari diren herri 
guztiei babesa eta elkartasu-
na adierazteko. Adierazpen 
horretan, Siriako lurrikarak 
kaltetutako haurrei lagun-
tzeko UNICEFen proiektua-
ri 10.000 euroko laguntza 
emateko konpromisoa har-
tzeaz gain, “herritarren la-
guntza bideratzeko, herritarrak 

gonbidatzen ditugu kaltetutako 
herrialdeei laguntza ematera, 
GGKEei (ACNUR, UNRWA, 
UNICEF, Gurutze Gorria…) 
ekarpen ekonomikoak eginez; 
izan ere, haiek dira inguruan 
presentzia dutenak eta jardute-
ko prest daudenak”. Beste gai 
batzuen artean, Adierazpe-
nak gogoratzen du: “garran-
tzitsua da interesa epe luzera 
mantentzea, kaltetuek erreku-
perazio-bide luzea izango bai-
tute aurretik”.
Adierazpen osoa: https://
labur.eus/SggfH 

Turkiaren eta Siriaren aldeko 
Adierazpen Instituzionala

Buruko 
gaixotasunak 
ikusarazteko 

irrati-proiektua 
abian

Udala Argia Fundazioare-
kin lankidetzan ari da bu-
ruko gaixotasunei buruzko 
sentsibilizazio-proiektu bat 
abian jartzeko. Ekimen ho-
rren bidez, buruko gaixo-
tasunak dituzten pertsonei 
programen eta zerbitzuen 
bidez laguntzea helburu 
duen zentroko erabiltzaile 
batzuek hainbat irrati taile-
rretan parte hartu dute. Ho-
rrela, aurreko ostegunean 
hasita, pertsona horiek La 
Batidora izeneko 30 minu-
tuko irratsaioa egingo dute, 
22:00etan eta hainbat astez, 
ViniloFM irrati lokalean. 
Udalak, ekimenerako pres-
takuntza bideratzeaz eta 
errazteaz gain, 15.000 euro 
eman dizkio proiektuari.

11 pertsonak parte hartu 
dute aipatutako tailerre-
tan haien gizarteratzea eta 
sormena sozializatzen la-
guntzeko eta, aldi berean, 
haien sormen-trebetasunak 
inplementatzeko. “Proiek-
tu garrantzitsua da erakun-
deetatik gaixotasun mentalak 
ikusarazten eta normaliza-
tzen lagundu behar baitugu, 
gaixotasun mentalak dituz-
ten pertsonen potentziala eta 
gaitasuna balioesteaz gain. 
Tailer horiek kultura-ondasun 
berriak eskuratzeko aukera 
ematen dute, sozializazioan 
eta sormenaren garapenean 
laguntzen dute, baita komu-
nikazio-trebetasunak hobe-
tzen ere. Gainera, proiektu 
honek ilusio handia sortzen 
du parte-hartzaileen artean, 
eta irratiaren mundua Argia 
Fundazioko erabiltzaileei hur-
biltzeko modu bat ere bada”, 
nabarmendu du Carmen 
Díaz Gizarte Kohesioko zi-
negotziak.

Amaia Agirre alkateak eta Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zi-
negotziak Gregoria Algarate Piazuelo (eskuan lore sorta duena) 
bisitatu zuten aurreko astean Areetako bere etxean, 100 urte 
bete zituela eta. Barakaldon jaioa, duela 40 urtez geroztik bizi 
da udalerrian. Ohi bezala, auzokideak, bere familiarekin lagun-
duta, Aixerrota oroigarria eta lore sorta bat jaso zituen udal 
agintarien eskuetatik.

Gregoria Algarate Piazuelok ehun urte bete 
ditu

10.000 euroko laguntza UNICEFen proiektu baterako

Udalak eta Argia 
Fundazioak bultzatuta, 

ViniloFMren bitartez

https://bsff.eus/eu/programazioa/
https://bsff.eus/eu/programazioa/
https://bsff.eus/eu/
www.getxo.eus
www.getxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
www.ingurumenaretoagetxo.eus
https://labur.eus/SggfH
https://labur.eus/SggfH


Algortak eta Areetak Romo eta Andra Mariren lekukoa hartuko 
dute inauterietan

Algortak eta Areetak Inauteriak 
ospatuko dituzte asteburu ho-
netan, Romon eta Andra Marin 
amaitu ondoren. Algortan hila-
ren 24tik (ostirala) 26ra (igandea) 
egingo da, eta Areetan, hilaren 
25ean (larunbata). Programak he-
men: www.getxo.eus  

Algorta
Aixerrota Algortako Iñaki Deuna Jai 
Batzordeak antolatutako programa 
ostiral honetan, hilak 24, hasiko da, 
17:30ean haurrentzako tailerrekin. 
Ondoren, txokolatada eta disko-
festa bat izango da San Nikolas 

plazan; 19:30ean, karaokea izango 
da La Cadena inguruan; 20:00etan, 
Areatxu fanfarreak alaituko ditu 
kaleak, eta 21:30ean, Maketa Lehia-
keta egingo da berriro plazan.

Larunbatean, hilak 25, goizean ka-
le-animazioko ekintzak, erraldoi 
eta buruhandiak eta photocalla 
izango dira San Nikolasen (12:30-
14:30), eta ondoren koadrilen baz-
karia egingo da eszenatoki berean 
eta familiena Zabala eskoletan. 
Arratsaldeko ekitaldien artean, 
honako hauek daude: Markina eta 
Mundakako inauterietako kaleji-

ra, Itxartu Taldearekin; koadrilen 
mozorroen desfilea (18:00etan) 
J.B. Zabalatik hasita; zumba Ka-
sinoko plazan (19:00etan); gaz-
teentzako DJa San Nikolasen 
(20:00etan); hainbat ekintza osta-
laritza-guneetan; kontzertua La 
Tokokera taldearekin Kasinoko 
plazan (21:00etan) eta DJa San Ni-
kolasen (22:30ean). 

Azkenik, igandean, hilak 26, San 
Nikolasen ere, haurrentzako tai-
lerrak (11:30-14:00) eta txistorrada 
(13:30) egingo dira, eta Telletxetik 
euskal inauterien desfilea egin-

go da Agurra taldearekin (12:00-
14:30). 17:00etatik 19:00etara, 
Inauterietako tradizioei buruzko 
jarduera bat antolatuko da hainbat 
herrialdetan, Bizilagunak ekime-
naren eskutik, kulturen arteko to-
paketak bultzatzen dituena. 

Areeta
Berantzagi Dantza Taldeak bere 
ekintzak bilduko ditu larunbat 
goizean, hilak 25, Eskoletako pla-
zan. 11:00etan erromeria, jolasak 
eta pintura lehiaketa izango dira; 
11:30ean, euskal dantzak, eta 
13:30ean, mozorro lehiaketa.

ROMO ETA ANDRA MARIKO INAUTERIAK

www.getxo.eus


Vincent Meissner Trio (Alemania), 
Giulio Ottanelli Quartet (Fran-
tzia), Jarecki Jazz Octet (Polonia) 
eta Víctor Carrascosa Quartet 
(Suitza) dira ekainaren 28tik uz-
tailaren 1era Muxikebarrin egin-
go den Getxoko Nazioarteko Jazz 
Jaialdiko Taldeen Lehiaketako 
finalean parte hartzeko aukeratu 
dituzten lau taldeak. Kontzertu 
horiek 21:00etan izango dira, jaial-
diko emanaldi nagusien aurretik.
Ekainaren 28an, asteazkenean, 
Vincent Meissner Trio taldeak ire-
kiko du lehiaketa. Talde horrek 
soinu propioa garatu du, eta Ale-
maniako gazte jazz-eszenan na-
barmendu da.
Ostegunean, hilak 29, Victor Ca-
rrascosa Quartet taldearen txanda 
izango da. Suitzan sortutako na-
zioarteko laukotea da eta Victor 
Carrascosa Bartzelonako tronpe-
ta-jotzaile eta etorkizun handiko 

Errugbia eraldaketa sozial gisa izeneko progra-
man parte hartuz, Getxo Rugby taldeak pertso-
na guztiak baloi obalaren munduan sartzeko 
borrokan murgilduta jarraitzen du. Getxoko 
talde inklusiboa Bultza Ligaren sustatzaile na-
gusietako bat izateaz gain, liga txapelketa ai-
tzindaria Euskal Herrian eta Estatuan, Bizkai-
ko beste proiektu berritzaile baten parte da. 
Eusko Jaurlaritzaren babesa du egitasmoak.
Dagoeneko Basauriko espetxean garatzen ari 
den programa da, eta Getxo Rugbyk Bitartes-
port irabazi asmorik gabeko elkartearekin batera 
parte hartzen du. Hainbat mailatan, kirolaren, 

Larunbat honetan, hilak 25, Mu-
xikebarriko Ereaga aretoan, 
19:00etan, Mikel Urdangarin abes-
lariak eta BOS Bilbao Orkestra Sin-
fonikoak Badena eta ez dena ikuski-
zuna aurkeztuko dute. 
Proiektu honekin, Mikel Urdanga-
rinek 25. urteurrena ospatuko du 
musikaren munduan eta Bilbao Or-
kestra Sinfonikoak mendeurrena. 
Kontzertuan kantariaren abestirik 
esanguratsuenak eta izen bereko 
diskoan jasotako kantu berriren bat 
interpretatuko dituzte. Orkestrara-
ko egokitzapen gehienak Bingen 
Mendizabal konpositore eta molda-
tzaileak egin ditu, bi izan ezik: Ki-
deari, Fernando Velázquez orkestra 
zuzendari getxotarrak moldatuta-
ko abestia; eta Munduari begiratzeko 
modu bat, Koldo Uriarte musikari 
eta diskoaren ekoizlearen lana. Sa-
rrerak 20 euro balio du.

Carles Murillo egileak diseinatu du, 
aurten ere, Getxophoto Nazioarteko 
Jaialdiaren nortasun grafikoa. Ekai-
naren 1etik 25era egingo da jaialdia, 
Etenaldi! lelopean.

Oraingo honetan, Getxophotok 
mundu azkar honi buruz hausnar-
tzeari eta produktibitaterik ezarako 
dugun eskubidea exijitzeari uztea 
proposatzen du. Erritmoa jaitsi, mo-

gaztea du buru. Jazz-sustraiek 
sentsazio berriak bilatzeko bidea 
ematen duten proposamen bat 
planteatzen du. 
Hirugarren egunean, ekainaren 
30ean (ostirala), Giulio Ottanelli 
Quartet Parisko Kontserbatorio 
Nazionalaren baitan sortutako 
taldea igoko da agertokira. Doinu 
herrikoiek markatutako jazza in-

gizartearen eta komunitatearen arteko harrema-
nak eta loturak bultzatzen duen elkartea da. Ho-
rrela, astean ordubeteko entrenamenduak egiten 
dira presoen taldearekin zentroko patioan. Ber-
tan, kirolaren, jokoaren eta baloiaren erabilera-
ren bidez, gizarte- eta harreman-balioak modu 
kontzientean lantzen dira, eta, aldi berean, nor-
beraren ongizatea eta ohitura osasungarria ema-
ten duen jarduera fisikoa egiten da, pultsioak eta 
estresa bideratzen laguntzen duena.
“Guztion artean adiskidetasuna, konpromisoa, erres-
petua, elkartasuna eta apaltasuna sustatu nahi ditu-
gu. Uste dugu errugbiak balio horiek helarazi ditza-
keela. Eta, batez ere, kontaktu-kirol baten bidez nola 
kudeatu eta sustatu dezakeen kiroltasuna, trebetasu-
nak eta emozioak. Bizkaia Espetxea bezalako gune ba-
tean”, aipatu dute Bitartesport elkartekoek.
Bestalde, Aitor Arri duela 7 urte baino gehia-
gotik Getxo Rugby klubeko talde inklusiboa-
ren arduradunak, gehitu du: “errugbiak dizipli-
na irakasten du eta esfortzuak bere saria du. Berdin 
dio zenbat aldiz etzaten zaituzten, garrantzitsuena 
guztietan altxatzea eta aurrera egitea baita. Gainera, 
lehia partiduarekin amaitzen da, ondoren aurkariek 
zelaitik kanpo hitz egin eta uler dezaketelako. Batez 
ere, guztiak berdin errespetatu behar direla”.

terpretatzen du taldeak, doinu fi-
netan eta kementsu interpretatuz.

Azkenik, Jarecki Jazz Octet aritu-
ko da uztailaren 1ean, larunbata, 
swingetik hasi eta erritmo afro-
kubatarretaraino, groovetik eta 
Maria Schneider edo Gil Evansen 
orkestrazio eraginetatik pasatuz, 
besteak beste.

Alemania, Frantzia, Polonia eta Suitzako taldeak, 
Getxo Jazz talde lehiaketaren finalean

Carles Murillo, Getxophoto 2023ren logoaren egilea

Getxo Rugby taldeak Bizkaiko programa aitzindari 
batean parte hartzen du Basauriko espetxean 

M. Urdangarinek 
eta BOSek 

“Badena eta 
ez dena” 

aurkeztuko dute 

teldu, ezin dut esan, ez dut nahi. Zer 
esan nahi du ezer ez egiteak? Zer 
beste garai irabazten ditugu denbo-
ra galdu behar dugunean? Jardue-
rarik eza al da luxu berria? Eta zer 
eginkizun dute irudiek hemen?

Gelditu ekintza errebeldia bihurtu 
da, eta Getxophoto 2023k hain beha-
rrezkotzat jotzen duen etenaldi hori 
eskatzeko deia egin nahi du.

Ekainaren 28tik uztailaren 1era izango da, Muxikebarri zentroan

KIROLAK

Errekor batzuekin itzuli da Kluba joan den as-
tean, hilaren 16tik 19ra, Castellón ospatutako 
Espainiako Igeriketa Master Txapelketatik. Mi-
kel Bildosolak gainmarken bidea ireki zuen, eta 
txapelketan estreinatu zenean, Europako errekor 
berria ezarri zuen 100 Librean (49”70), 40-44 urte 
bitarteko kategorian, eta 50 segundoko langa 
hautsi zuen lehen europarra izan da. Era berean, 
munduko errekor berria ezarri zuen 50 Librean 
(22”60); 4x50 Libreko erreleboan munduko erre-
korra jaitsi zuen lehen postan (22/54), eta Iñaki 
anaia, Mikel Deba eta Edorta de Miguelekin ba-
tera probako munduko beste errekor bat ezarri 
zuen (1’32”77), baita Espainiakoa 4x50 estiloe-
tan ere. Azkenik, Edorta de Miguelek 50 Librea-
ren estatuko errekorra berdindu zuen (24”30), 
45-49 urtekoan.

Errekor berriak Swim Camp 
Getxorentzat



Getxok badu jada Zarataren Mapa 
Estrategiko eguneratu bat, eta ho-
rren arabera, udalerriko biztan-
leen %84k eremu lasaietako berez-
ko zarata-mailak ditu. Mapa hori 
iazko ekainean onartu zuen Uda-
lak hasieran, eta orain behin betiko 
oniritzia eman zaio, aurkeztutako 
alegazioak ebatzi ondoren.

Udalerriak ibilbide luzea darama 
zarata kontrolatzen eta kudeatzen, 
2009an egin baitzuen lehen mapa, 
eta orain 2015ekoa eguneratu da. 
Mapa horren helburua da jarraian 
Ekintza Plan bat egin ahal izatea, 
udalerriko kutsadura akustikoa 
murrizten jarraitzeko, hiritarren 
bizi-kalitatea hobetzen baitu. 

Pertsona batzuen etxebizitzetan 
metroak eragindako afektazioe-
kin lotutako alegazioez gain, PPk, 
besteak beste, ordu jakin batzue-
tan jendea biltzen den eremuetan 
sortzen den zarata ere Zaraten 
Mapan sartzea eskatzen zuen. Gai 
hori aipatutako Ekintza Planera 
bideratu da aztertzeko, mapa egu-
neratu ondoren egingo den Ekin-
tza Plana.

Mapa hori, lau metroko altuerarai-
no iristen diren ingurumen-igorle 
akustiko guztietarako, kaleetako 
zirkulazioaren, errepideetako tra-
fikoaren, trenbide-zirkulazioaren 
eta ingurumenaren zarata-mapak 
osatzen du.

Mapa berriak ezartzen duenez, 
Getxoko biztanleen %84k egune-
ko bizitegi-eremuetarako ezarrita-
ko kalitate akustikoko helburuak 
baino zarata-maila txikiagoa dute. 
Biztanleen %2,5ak, 2.000 bizila-
gun inguruk, zarata-maila han-
diagoa jasaten du. Hain zuzen ere, 
metroaren trenbideak eragiten du 
gaur egun zaratarik handiena, ba-
tez ere Negubide eta B. Domingo 

Iturrate kaleetan eta Trenbidearen 
etorbidean, 2015ean ez bezala, or-
duan kaleetako trafikoa izan bai-
tzen zarata-gune nagusia. “Ildo ho-
rretan, egiaztatu da behera egin duela 
kale-trafikoak eragindako biztanleria, 
%10etik %1 baino gutxiagora, batez 
ere trafikoa baretzeko neurriak ezarri 
direlako, hala nola zirkulazio-abiadu-
ra 30 km/h-ra mugatzea”, aipatu du 
Joseba Arregi Ingurumeneko Hiri 

La Bola hondartza ondoko pasea-
lekuan, larunbat honetan, hilak 
25, 10:00etatik 14:00etara, hegaz-
tiak begiratzeko beste jarduera bat 
egingo da, Udalak antolatuta Bo-
lue Ingurumen Ikerketak enpresa-
rekin batera. Helburua da jendea-
ri erakustea zer hegazti espeziak 
baliatzen duten Abra, babesteko, 
elikatzeko eta migrazioan atseden 
hartzeko leku gisa. Material opti-
koa erabiliz, hala nola teleskopio 
eta prismatikoak, baita landa-gi-
dak ere, ahalik eta espezie gehien 

Zerbitzuetako eta Ingurumen 
Kalitateko zinegotziak. Nolanahi 
ere, Bidezabal, Ollarretxe, Euskal 
Herria, Makaletako etorbidea eta 
Gobelaurre kaleak eta Abantza-
dako errepidea  dira bide-zirku-
lazio handiena duten guneetako 
batzuk.

Bestalde, foru-errepideen eragi-
na mugatua da, biztanle gehien 

ikusteko ahalegina egingo da, Ge-
txoko kostalde tarte honetako he-
gaztien aberastasuna erakusteko, 
eta hegaztien balioak eta  natura-
inguruneari egiten dioten ekarpe-
na  transmititzeko, haiek behatuz, 
gozatuz eta identifikatuz.
Kaioak, lertxunak, limikolak, uba-
rroiak, murgilak, eta, seguruenik, 
ingurutik dabilen hain arrunta ez 
den espezieren bat ere ikusi ahal 
izango dira, besteak beste. 
Ez da beharrezkoa aldez aurretik 
izena ematea.

Zarataren Mapa Estrategikoa eguneratu da

Abran hegazti migratzaileak begiratzeko jarduera

Getxoko biztanleen %84k eremu lasaietako berezko zarata-mailak ditu

Larunbat honetan, hilak 25, La Bola hondartza ondoko pasealekuan

dituzten eremuetatik urrun dau-
delako. Adibidez, Uribe-Kostako 
korredorearen afektazioa oso ko-
katua dago eta hurbilen dauden 
fatxadetara mugatzen da, errepi-
dera begira dauden fatxadetara, 
hain zuzen ere.

Mapa udalaren webgunean kon-
tsulta daiteke: https://tinyurl.
com/znze5jx5

https://tinyurl.com/znze5jx5
https://tinyurl.com/znze5jx5


Udal talde politikoen iritzia
BERRIKUNTZA ETA BALIO ERANTSIA, GETXOKO KONPROMISOAK

Hitzak soberan daude. Soberan dago 
nagusien eta gazteen aurkako poli-
ziaren indarkeria. Soberan dago jen-
dearen aurkako proiektua inposatzea. 
Amaia Agirrek (EAJ) eta Carmen Día-
zek (PSE) pertsonen nahia kontuan ez 
hartzeari utzi behar diote. Nagusien 
Etxearen eraispena atzerapausoa da 
Romoko historian. Gure babes osoa es-
kaini nahi diegu nagusiei. Maiatzeko 
hautetsontzietan erantzun argia ema-
tea nahiko genuke. 

Getxoko alderdi sozialistako kideok 
aurrera egin nahi dugu gure udale-
rriarentzako proiektu sendoa eta an-
bizio handikoa eginez. Hori dela eta, 
Getxoko erakunde eta eragileekin 
biltzeko eta haiek entzuteko proze-
suan murgilduta gaude. Hain zuzen 
ere, Getxoko alkategai den Carmen 
Díazek eta ahaldun nagusi izateko 
hautagai den Teresa Laespadak lehe-
nengo bilerak izan dituzte elkartee-
kin, iritziak ezagutu eta alderatzeko, 
eta lehenengo kasu hauetan hauexek 
dira jorratutako gaiak: berdintasuna, 
enplegua, inklusioa, gazteen egoera, 
lankidetza, etab. Lanean jarraitzen 
dugu Getxo hobea izan dadin. 

EAJk eta PSEk Lope de Vega 12ko 
eraikinak eraistean abiarazi duten 
jarrera harroputza salatzen dugu: 
berdin zaie ondarea, historia eta nor-
tasuna, ez bakarrik auzo batena, baita 
milaka pertsonena ere.
Alderdien interesak eta onurak auzo-
koen gainetik jarri dira. Prozesu ho-
netan argi geratu dira euren interesak 
eta eraikin horiek eraisteko behin eta 
berriz egindako saiakerak, denboran 
aldatuz joan diren hainbat proiektu-
rekin. Ez dugu ulertzen zergatik bota 
nahi dituzten, eta oraindik ez digute 
erantzun, horrek auzoari kalte kon-
ponezina egiten dion bitartean: espe-
rientziak, bizipenak, usainak, ahotsak, 
proiektuak... galduko dira.

EAJ-PSEk ez die kasurik egiten auzoak 
egindako proposamenei (mozioak, he-

rri-kontsultak, mobilizazioak...), eta, 
berehala eta bidegabeki bota dutenez, 
jendea behartuta egon da gorputzak 
protesta-jarreran eta erresistentzia ba-
ketsuan jartzera. Beste behin ere, eran-
tzuna bortitza eta errepresiboa izan 
da, bai adinekoen bai gazteen aurka, 
haien eskubideak nabarmen urratuz. 
Borroka eta errebindikazio urte gogo-
rrak izan dira, eta azken aste hauetan 
areagotu egin da.
Romo auzoko proiektu guztien alde bo-
rrokatzen jarraituko dugu, baina erai-
kinak aurretik eraman dituzte EAJk eta 
PSEk, eta hori konponezina da.

Eskerrik asko Romo auzoari, elkarteei 
eta eragileei borroka honetan parte 
hartzeagatik. Romo aurrera!

Eraisketari Ez - Romo Plataforma

TRISTURA, INPOTENTZIA, 
AMORRUA… INPOSAKETA!

ALGORTAKO GASOLINDEGI 
ZAHARRAREN PROIEKTUA

ATZERAPAUSOA ROMOKO HISTORIAN

GETXO ETA BIZKAIARENTZAKO 
PROIEKTUA ERAIKITZEN DUGU

BER EAK

Azken lau urteak giltzarri izaten ari 
dira hurrengo belaunaldietako Ge-
txoren oinarriak ezartzeko, eta behar 
besteko garrantzia ematen ari zaie hau-
teskundeetako konpromiso gisa ezarri 
genituen berrikuntza ekonomikoari 
nahiz balio-sorkuntzari. Hala esan ge-
nuen eta orain ere hala diogu, ilusio 
berberarekin eta geroz eta errealagoak 
diren aukerekin; izan ere, gure ametse-
tako Getxo hazteko, bizitzeko, lan egi-
teko eta gozatzeko udalerri onena da.

Horiek horrela, lanaren alderdian ere 
getxoztarrekin hartu genituen kon-
promisoak betetzen gabiltza. Izan 
ere, egiazkoak dira jada, erabilgarri 
baitaude Getxoko EAJ-PNV alderdia-
ren hauteskunde-programan jasotako 
zerbitzu profesional aurreratuak eta 
kirolari, osasunari, kulturari, merka-
taritzari nahiz turismoari lotutako 
jarduera ekonomikoa gauzatzeko es-
pazioak. Duela zenbait egun, Amaia 
Agirre alkateak Getxo Sormen HUB 
zentroa inauguratu zuen Urgull-en, 
non espazio zoragarria izango baitute 
kultura- eta sormen-industriek. Kultu-
rari, sormenari eta abangoardiari lotu-

tako jarduera gauzatzen duten emaku-
me eta gizonek aukera bikaina izango 
dute beren proiektua garatzeko. Bai eta 
proiektua Urgull Zentroko nagusiekin 

partekatzeko aukera ere, benetan berri-
tzailea den esperientziaren baitan.
Ekintzaile berriei zuzendutako bes-
te espazio bat ere sortu da, itsasoari, 

nautikari eta irristatzekoei lotutako 
jardueretan aritzen direnentzat: Getxo 
Itsas HUB, Kirol Portuan.

Berrikuntza ekonomikoari eta balio-
sorkuntzari lotutako konpromisoak 
hartu ditugu prestakuntza-maila nahiz 
maila pertsonal handia duten herri-
tarrekin, Getxon funtsezkoak baitira. 
Pertsona onenak ditugulako, eta uste 
dugulako aukera onenak eskaini behar 
dizkiegula. HAPOa onesten denean, 
140.000 metro karratu baino gehiago 
eskainiko dira Martiturrin, etorkizu-
neko enpresa-proposamenak sortze al-
dera. Bien bitartean, lonjak eta lokalak 
birmoldatzen ari dira ekintzailetzan 
dabiltzan pertsonen modu eta propo-
samen berriak barne hartzeko. Horren 
erakusgarri da Lonjak Piztu programa 
edo enpresa handi eta txikien arteko 
lankidetza ahalbidetzeko helburu du-
tenak. Getxoko EAJ-PNV alderdiak 
ekintzailetzaren eta gizarte-berrikun-
tzaren aldeko konpromisoa hartu du, 
parte-hartzea eta kidetasuna indartu 
eta jasangarritasun ekonomikoa, sozia-
la eta ingurumenekoa sustatzeko. Au-
rrera egiten jarraitu dezagun! 

Sei urte igaro direnean, Algortako 
gasolindegi zaharrean proiektu erabil-
garri bat ezartzearen alde egiten jarrai-
tzen dugu: autobus-geltoki estali bat, 
kioskoa eta komun publikoak dituena. 
Kokapen estrategikoa du, Algortako er-
digunean baitago, eta oraingo autobus-
geralekua eskasa da eskaintzen duen 
zerbitzurako; izan ere, ume ugarik era-
biltzen dute eskolako autobusa hartze-
ko, eta bidaiari ugarik ere garraio pu-

blikoko geraleku gisa erabiltzen dute. 
Gure proposamenak barne hartzen du 
oraingo egitura mantentzea eta, hortaz, 
kostu ekonomikoa txikia izango da eta 
ahalik eta gehien aprobetxatuko dira 
orain dauden instalazioak; horrez gain, 
oso beharrezkoa den autobus-geltoki 
estalia egingo da, kioskoa eta komun 
publikoak dituena, gure udalerrian 
aspalditik egindako eskaerari erantzu-
nez. #esnatuGetxo


