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/ Nabarmentzekoak
> Zaharberrituta Portu Zaharreko sardina-

saltzailearen eta arrantzalearen eskulturak (2. or.)

> “El nadador de aguas abiertas”, nork bere burua 
gainditzeko ikasgaia (3. or.)

> Min kronikoa duten pertsonentzako jarduera 
fisikoko programa, RKEn (3. or.)

Antzerkia. Hilak 11, larunbata, 
19:30ean, Muxikebarrin, “Menina. Soy 
una puta obra de Velázquez”, Proyecto 
Culturaren eskutik. 8€.

Dantza plaza. Hilak 11, larunbata, 19:00etan, 
Romoko Santa Eugenia plazan, herri-erromeria 
bertoko taldeekin. Parte-hartze irekia.

Udaleko Bozeramaileen Batzordeak 
gaitzetsi du emakume batek 

Getxon salatutako eraso sexista 
Getxoko emakume batek duela 
bi asteburutan gure udalerrian 
izandako sexu-erasoaren deli-
tuagatik jarritako salaketaren 
aurrean, Amaia Agirre alkateak 
eta udalbatzako talde politikoe-
tako ordezkariek osatutako Uda-
leko Bozeramaileen Batzordeak 
aurreko ostiralean, otsailak 24, 
aho batez adostu zuen ondoren-
go adierazpen instituzionala, 
hurrengoa agertzeko: 

1. Erabat baztertu eta gaitzes-
ten ditu generoen berdintasun 
ezan oinarritzen diren jarrera 
sexisten ondorioz sortutako 

eraso guztiak.

2. Elkartasuna adierazi nahi 
dio erasoa jasan duen ema-
kumeari, bai eta babesa eman 
ere.

3. Berdintasuneko eta begiru-
neko balioak oinarri dituen 
gizartea lortzeko lan egiten 
jarraitzea defendatzen du, non 
emakumeek sexu-harremanak 
norekin, noiz eta nola izan nahi 
dituzten askatasunez erabaki 
dezaketen. Azken finean, ema-
kumeen nahia erabat errespe-
tatzen duen gizartea lortzeko.

Galeako komunen modulu bikoitza zabalik da dagoeneko jendearentzat. 
Unisex erako komunak dira, irisgarriak eta  erabilpen bakoitzaren ondoren 
berez garbitzen direnak. Bere kanpoko akabera udalerriko beste leku ba-
tzuetan ezarritakoen antzekoa da (hala nola Areetako moilako pasealekua, 
La Bola hondartza edo Aixerrotako pasealekua). Bere ordutegia ere berdina 
da, hau da, 07:00etatik 23:00etara. Laster, beste modulu bat (kasu honetan 
bakuna) gehituko zaio ekipamendu horri San Inazio parkean, eta beste bat 
Arrigunagako Jaitsieran. Azken horren obrak berehala hasiko dira, Bizkaiko 
Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren ondorioz.

Galeako komunak zabalik dira

* Algortako eta Areetako inauteriak 
(4. or.)

Espazio publikoa okupatzearen garrantzia azpi-
marratzea da Udalak martxoaren 8an, Emaku-
meen Nazioarteko Eguna dela eta, antolatutako 
sentsibilizazio-kanpainaren helburua. Aldi be-
rean, Getxoko Emakumeen Etxeari balioa eman-
go zaio, ahalduntze pertsonala eta kolektiboa 
elkarrekin lortzeko topaleku eta tresna gisa, “aur-
ten ere, Udalak gogorarazi nahi duelako, aurrerapenak 
aurrerapen, oraindik ibilbide luzea dugula emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra lortzeko. 
Aurten, arreta berezia eskainiko diogu espazio publi-
koaren okupazioari, funtsezko alderdia baita gizarte 
justu eta berdintasunezkoa, eraso matxistarik gabekoa, 
lortzeko bidean aurrera egin nahi badugu”, azpima-
rratu du Amaia Agirre alkateak. 

Kanpainak Emakumeen Etxearen plano errea-
la erakutsiko du Romoko Santa Eugenia plazan 
480m2-ko azalera edukiko duten binilo anti-irris-
takor batzuen bidez, meteorologiak aukera ema-
ten duen unetik hilaren 13ra arte. Metro-gelto-
kietan ere kartelak jarriko dira, “espazio publikoa 
okupatzearen garrantzia nabarmenduko duten mezue-
kin; izan ere, historikoki, emakumeak eremu pribatura 
mugatuta egon dira, zaintzaz oraindik ere arduratzen 

Espazio publikoa okupatzea, martxoaren 8rako antolatutako 
kanpainaren helburua

Etorkizuneko Emakumeen Etxearen planoa erakutsiko da benetako tamainan Santa Eugenia plazan

zirelako eta arduratzen direlako, eta eremu publikoa 
delako, hain zuzen ere, emakumeoi eskubide zibil eta 
politikoak ematen dizkiguna. Eskubide horiek eta au-
kera-berdintasuna aldarrikatu nahi ditugu, espazio 
guztiak berdintasun-baldintzetan betetzeko”, azaldu 
du Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziak. 

Gimkana eta album komunitarioa
Hilaren 9an, 17:00etatik 19:00etara, aipatutako 
planoan elkarte, kolektibo eta herritarrei zu-
zendutako gimkana feminista bat egingo da 
(inskripzioak: zurekinbat@emargi.eus). 
Azkenik, udal artxiboko eta emakumeek bidali-
tako argazkien (egungoak eta zaharrak) erakus-
keta-kollage bat jarriko da ikusgai, bi toteme-
tan, hilaren 7tik 14ra, bata Algortako Geltokia 
plazan eta bestea Areetako Eskoletako plazan. 
Udalerriko emakumeak gonbidatzen dira beren 
familia-oroitzapenak partekatzera, emakumeak 
bizitzaren hainbat alderditan ikusarazteko, bes-
teak beste, beren talentua eta jakintzak, eskubi-
de zibil eta politikoak bizi diren espazioak oku-
patuz eta, aldi berean, haiek omenduz. Album 
komunitariorako argazkiak bidaltzea, hilaren 
3ra arte: zurekinbat@emargi.eus
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Lope de Vega 12ko eraispen eta 
Ertzaintzaren jardunagatik, gobernua eta 

oposizioa aurrez aurre udalbatzan

Osoko bilkuren aretoa modu baketsuan hustu zuten, eraistearen aurka 
dauden pertsonek Udal Gobernua etengabe eten eta iraindu zutelako
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> Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

zio Sailak kaleratutako argitalpena da 
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari 
lotutako albisteak eta informazioak ager- 
tzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Ainhoa 
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.  
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.  
Erredakzioa: Nekane Ardanza,

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20. 
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Arte arduradunak: Bassai Comunicación 
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte, 
S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren 
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

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

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

MARTXOAK 3 OSTIRALA
Kontzertua. 19:00etan, Muxikeba-
rrin, Arima Soul. Sarrera: 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 Niko-
las Bariko elizan, 20:00etan, Tele-
mann Trio: Susana Zabaco-Perex, 
sopranoa; Emilio Castelo Branco, 
tronpeta; eta Patxi García Garmilla, 
organoa. Antolatzailea: Merklin or-
ganoaren lagunen elkartea.

Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30, Basa-bizitzaren 
Munduko Eguna: Aztarnen bila (6 
urtetik aurrera). Aldez aurretik ize-
na eman behar da: www.inguru-
menaretoagetxo.eus  

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

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

Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Bio-Diber tailerra: 
inguruko animaliekin puzzle labain-
garria (6 urtetik aurrera). Aldez au-
rretik izena eman behar da: www.
ingurumenaretoagetxo.eus 

MARTXOAK 9 OSTEGUNA
Zinemabarri. 19:00etan, Muxike-
barrin, “Aftersun”, Charlotte Well-
sen filma. 7 urtetik aurrera. 3,50€.

Liburu-aurkezpena. 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean, “Hermosos 
jóvenes muertos”, bere egilea den 
Oti Estébanezen eskutik. Sarrera 
dohainik.

Hitzaldia. 18:30ean, “Urgull Zen-
troa”n (6 aretoa), “El Derecho 
privado europeo: la Europa de las 
personas”. Hizlaria: Juanjo Álvarez 
(EHUko katedraduna). Antolatzai-
lea: “EurGetxo”. www.eurgetxo.
wordpress.com  

Hitzaldia. ”Tecnologías y contami-
nación”, Marcelo Izquierdo Millá-
nen eskutik, 18:00etan, AJANE 
egoitzan (J.B.Zabala 6. Algorta). 
Antolatzailea: AJANE Algortako Na-
gusien Elkartea.

Irakurle Kluba...euskara erre-
zean. “Dakota eraikinean” liburua-
ri buruz Esti Vivanco idazlearekin. 
10:00etan Romo Kultur Etxean eta 
17:30ean Fadurako areto nagu-
sian, Egizuk antolatuta. Izenema-
tea: 619 935 541 / egizugetxo@
gmail.com

MARTXOAK 10 OSTIRALA
Ipuinak eta eskulanak. Biziki-
detzarako liburutegiak: zurekin 
kontatzen dugu. MATIZ elkar-
tearekin. Romo Kultur Etxean, 
17:00etatik 18:00etara, eta Al-
gortako Kultur Etxean (Villamon-
te), 18:30etik 19:30era. Ele bitan. 
Aurretiko izenematea: www.getxo.
eus/apuntazaitez 

Kontalarien Kluba. Algortako Kul-
tur Etxean (Villamonte), 19:00etan, 
gaztelaniaz.

Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Men-
tes maravillosas”, B. Campanen 
eta A. Jollienen filma, jatorrizko 
bertsioan azpitituluekin. 12 urtetik 
aurrera. Sarrera: 3,50€.

Antzerkia. 18:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Mis Spein”, Martxoaren 
8a dela eta. Sarrera dohainik. An-
tolatzaile: Gizatiar Romo-Areetako 
emakumeen Elkarte sozio-kulturala.

MARTXOAK 11 LARUNBATA
Kontzertua. Muxikebarrin, 
19:30ean, “Menina. Soy una puta 
obra de Velázquez”, Proyecto Cul-
turaren eskutik. Sarrera: 8€.

Dantza plaza. Romoko Santa 
Eugenia plazan, 19:00etan, he-
rri-erromeria Agurra, Berantzagi, 
Itxartu, Itxas Argia eta Zasi Eskola 
taldeekin. Parte-hartze irekia.

Ipuin kontaketa: Storytime for ba-
bies. Where do you live. Algortako 
Kultur Etxean, 11:00etan, Kids&Us 
Algorta-Getxoren eskutik. Ingelesez. 
9-36 hilabeteko haurtxoentzat. Ize-
na emateko: getxo@kidsandus.es / 
algorta@kidsandus.es 

MARTXOAK 12 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Muxike-
barrin, “Inspector Sun y la maldi-
ción de la viuda negra”. Adin guz-
tientzat. 2,50€.

-  Marketeriako logela saltzen 
dut Leioako ebanista ezagunak 
egindakoa. Burualdea, bi ma-
haitxo eta hiru tiraderako komo-
da. Oso egoera onean. 1.200€. 
Tel.: 661 962 940. 

- 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, koltxoi 
eta lau kajoirekin. Ia berri. 90€. 
Tel.: 661 543 960. Arantza. 

Otsaileko ohiko osoko bil-
kuran gobernuaren eta 
oposizioaren arteko desa-
dostasunak nabarmendu 
ziren, Azpiegiturak (Biz-
kaiko Foru Aldundiaren 
sozietate publikoa) Romo-
ko Lope de Vega kaleko 12. 
zenbakiko eraikina erais-
tearen eta Ertzaintzaren 
jardueraren inguruan.

Behin baino gehiagotan 
eten zuten osoko bilkura 
eraistearen aurkako per-
tsonek, eta Udaltzaingoak 
modu baketsuan atera zi-
tuen udalbatzaren areto-
tik, Udal Gobernuaren aur-
kako irainak egin ondoren. 
Pertsona horiek Udal Eus-
kaltegia eta lehengo Nagu-
sien Etxea hartzen zituen 
eraikina eraistearen aurka 
daude. Eraikina joan den 
otsailaren 13an (astelehe-
na) hasi ziren botatzen, 
Udalak eraikina Foru Al-
dundiaren esku utzi ondo-
ren, bi erakundeen arteko 
hitzarmen baten ondorioz. 

Horren arabera, Belau-
naldien arteko Zentro bat 
eraikiko da, mendekota-
suna duten adinekoentza-
ko 100 egoitza-plazarekin 
eta gazteentzako 40 zuz-
kidura-apartamenturekin 

(%82,5ean Europako Next 
Generation Fondoekin fi-
nantzatuko da).

Eraikina eraisten hasi zire-
netik hura mantentzearen 
aldeko pertsonak obra gel-
diarazten saiatu dira, eta 
horrek Ertzaintzaren pre-
sentzia eta hainbat liskar 
eragin ditu. Izan ere, EH-
Bilduk eta Elkarrekin Po-
demosek mozio bat aurkez-
tu zuten osoko bilkuran, 
baina atzera bota zuten, 
poliziaren esku-hartzea sa-
latzeko, neurriz kanpokoa 
izan dela uste baitute.

Udal Gobernuak, bere al-
detik, adierazi zuen: “onar-
tezina da gure udalerrian 
obra batzuk egitea bortxaz 
galaraztea… eta bortxazko 
jarrera hori erakutsi duten 
pertsonak dira istiluen eran-
tzuleak, poliziaren agindu le-
gitimoak ez betez… langileen 
segurtasun fisikoa eta zirku-
lazioa bermatzeko beharrez-
koak direnak”.

Era berean, Gobernuak bi 
alderdiei gogorarazi zien 
ekintza horien bidez es-
kubideren bat urratu dela 
uste badute, gertakariak 
formalki sala ditzakete-
la organo eskudunen au-

Errusiak Ukrania inbaditu zuenetik lehen urtea bete 
denez, udalbatza osatzen duten alderdi politiko guz-
tietako ordezkariek, beste pertsona batzuen artean, 
Amaia Agirre alkatea buru izan zutela, bost minutuko 
elkarretaratze isila egin zuten pasa den ostiralean, 
otsailaren 24an, eguerdian, udaletxearen aurrean. 
Ukraina eta Euskadiren arteko lankidetza aitortuta, 
bildutakoek ekitaldian, gerrako biktimei, desplazatu-
tako pertsonei eta ukraniar herri osoari beren elkar-
tasuna adierazi zieten.

Portu Zaharreko Arrantzalea eta Sardi-
na-saltzailea berritzeko lan zientifikoak 
amaitu dira dagoeneko. Udal-ondarea 
zaintzeko helburua izan dute. Zaharberri-
tzaile kualifikatuen talde batek in situ lan 
egin du iazko azarotik jatorrizko eskultu-
ren gainean, bi irudietan falta ziren ele-
mentuak lehengoratu eta berrosatzeko, 
eskulturak jatorrizko egoeran utzi arte. 
Zaharberritze-lanen zenbatekoa: 14.241€.

Elkarretaratzea Errusiak Ukraina 
inbaditu zuenetik lehen urtean

Berrituta Portuko sardina-
saltzaile eta arrantzalea

rrean, eta ez osoko bil-
kuraren aurrean, ez baita 
eskuduna.

Osoko bilkuren aretoan 
zeuden pertsonak kanpo-
ratzeko aginduaren au-
rrean, EH-Bilduk ere alde 
egin zuen hemiziklotik, 
eta Elkarrekin Podemosek 
erretiratu egin zituen be-
rak bakarrik aurkeztutako 
bi mozioak, mozioak era-
gin zituzten bi elkarteen 
ordezkaritzak aretoan ez 
egoteagatik. Osoko bilkura 
ere utzi zuten Elkarrekin 
Podemosekoek herritarren 
galde-eskeen txandan. 
Galde-eskeen txanda ho-
rretan, besteak beste, Ro-
moko eraikin hori erais-
tearen aurkako pertsonek 
hartu zuten parte, pertso-
na horiek berriro onartu 
baizituzten aretoan, euren 
argudioak azaltzeko eta 
entzunak izateko.

Horiez gain, parte hartu 
zuten udalerriko kale-gar-
biketako enpresako langile 
batek, lan-hobekuntzak es-
katzeko, eta Endoeuskadi 
Elkarteko ordezkari batek 
ere, endometriosiaren gai-
xotasuna eta haren ondo-
rioak ikusarazteko eta eza-
gutarazteko.
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Larunbat honetan, hilak 4, 
19:30ean, Muxikebarriko Ereaga 
aretoan, Adolfo Fernández eta 
Markos Marín aktoreek El nadador 
de aguas abiertas taularatuko dute, 
alegia moderno bat, non itsasoa 
eta ur irekietako igeriketa erron-
ka baten metafora diren: protago-
nisten erosotasun gunetik irtetea.
Adam Martin Skiltonen testu ba-

Arima Soul laukote zarauztarrak 
kontzertua eskainiko du ostira-
lean, martxoak 3, 21:00etan, Mu-
xikebarriko Arrigunaga aretoan. 
Kontzertuan, 60 eta 70eko hamar-
kadetako Rhythm & Blues, Soul, 
Funk eta Jazz-Groove taldeen 
eragin handiak erakusten dituen 
bere lehen disko-lana aurkeztuko 
du, baina estilo horien korronte 
garaikideenari begira: Neo Soul.
Mikel Makalak (baxua), Lidia In-
saustik (ahotsa), Paul San Marti-

Romo Kultur Etxeak Getxo y su entorno erakus-
keta hartuko du, Pablo Díaz-Guardamino artis-
taren eskutik Getxoko paisaia natural eta hiri-
tarreko eszenen sorta. Akuarelagile getxotarrak 
gure paisaiaren ohiko kokalekuetan jartzen du 
begirada, batez ere kostaldeko eszenetan (Biz-
kaia Zubia, Portu Zaharra, Galea…). Erakusketa 
hau Kultur Etxeak tokiko sorkuntza eta herri-
tarrekiko interakzioa bultzatzeko abiarazitako 
arte bisualen erakusketen deialdian hautatutako 
proiektuetako bat da. Izan ere, egileak bisita gidatua egingo du os-
tiralean, hilak 10, 19:00etan. Erakusketa hilaren 31ra arte egongo da 
zabalik.

Alangoko Osasun Zentroak, Uribe 
ESIak eta Udalak jarduera fisikoko 
programa bat antolatu dute min kro-
nikoa duten pertsonentzat. Egitasmo 
horren barruko saioak astean behin 
izaten dira Romo Kultur Etxean, eta 
horietan parte hartzen dute aldez 
aurretik Alangoko eta Bidezabalgo 
Osasun Zentroetan emandako Neu-
rozientziako hezkuntzaren bidez min 
iraunkorrari heltzea izeneko ikasta-
roan parte hartu duten lagunek. 
Aurretiko prestakuntza horretan 
zehar, medikuek ikusi zuten fibro-
mialgia eta bestelako antzeko egoe-
ra klinikoak zituzten pertsonek be-
ren bizi-kalitatea hobetu zezaketela 
haien bizitzan jarduera fisikoaren 
errutinak eta jolas egokituak egi-

Eman Minutu 1 HITZen alde Ikus-
Entzunezko lanen Nazioarteko 
XIII. Lehiaketaren sari banaketa 
ekitaldia izango da Muxikeba-
rrin, datorren martxoaren 10ean, 
20:00etatik aurrera. Lehiaketa 
UN Etxeak antolatzen du, Uda-
laren laguntzarekin. 
Aurtengoan 79 pieza jaso dira, 
toki desberdinetatik, tartean, 
Euskadi, Galizia, Catalunya, 
Portugal, Ukraina eta Ingalate-
rra. Sariak hurrengo kategorie-
tan banatuko dira: nagusia; Ekin 
eta Egin, 18 urtetik beherakoen-
tzat; UN Etxea, UNESCOren hel-
buruetara gehien egokitzen den 
mezurako; eta Euskarazko minu-
turik onena, euskarazko piezarik 
onena saritzeko. 
Sarrera doakoa izango da, bai-
na interesatuek https://dame-
1minutode.org/eu/ webgunean 
dagoen galdetegia bete beharko 
dute aurretik.

tean oinarrituta, Nilo aktore kas-
karraren bizitza kontatzen du. 
Emazteak utzi egin dio, eta pentsa-
mendu autosuntsitzaileen zurrun-
bilo batean sartzen da. Walrusi 
esker, familiako trauma bat ezku-
tatzen duen igerilari aditua, Nilok 
48 urterekin ikasiko du igerian, eta 
bidean bere bizitzako ikasgairik 
garrantzitsuena ere jasoko du.

nek (pianoa eta organoa) eta Gor-
ka Gaztanbidek (bateria) osatzen 
dute taldea. Kontzerturako sarre-
rak 8 euro balio du.

nez gero. Hori dela-eta, sendagileak 
Udalarekin harremanetan jarri zi-
ren eta jarduera fisikoko programa 
diseinatu zuten. Horren ondorioz, 
Getxo Kirolak-eko monitore batek 
ordubeteko entrenamendu saioak 
ematen ditu otsailetik ekainera. Kla-
seetan 12 pertsonak hartzen dute 
parte, eta lehen zatian jolasak eta 

Kritikak gainditze pertsonale-
ko kantu inspiratzailetzat jotzen 
du. “Dena galduta dagoela iruditzen 
zaigunean, gelditu eta gure energiak 
zertan inbertitu ditugun aztertu 
behar dugu. Batzuetan, fokalizatu, 
flotatu eta eramaten utzi besterik ez 
dugu egin behar: besakada bat eman 
eta gero beste bat”. Sarrerak 12 euro 
balio du.

“El nadador de aguas abiertas”, nork bere burua 
gainditzeko ikasgaia

Rhythm & Blues, Soul, Funk eta 
Jazz-Groove Arima Soulekin

“Getxo y su entorno” akuarelen 
erakusketa Romo Kultur Etxean

Min kronikoa duten pertsonentzako jarduera fisikoko 
programa, RKEn

Belako bi 
txapelketa berri

“Eman minutu 
1 HITZen alde” 
lehiaketaren 
sari-emate 
ekitaldia

dantza egiten dute eta bigarren za-
tian erlaxazio-ariketak.
EHU-UPVko Ageing On Ikerketa 
Taldeak programan parte hartzen 
duten pertsonen bilakaera aztertuko 
du, entrenamenduak haien bizi-kali-
tatean nolako eragina duen jakiteko. 
Ikerketa-taldea diziplina anitzeko 
talde batek osatzen du, eta kirolaren 
medikuntzan eta fisioterapian es-
pezializatua da, beste ezagutza-arlo 
batzuen artean.  
Programa pilotua denez, parte-har-
tzea Osakidetzako zerbitzu medi-
kuek bermatu dute, eta, hortaz, ezin 
da ekimenera batu. Behin programa 
amaituta eta emaitzak ebaluatuta, 
osasun-zerbitzuek beste talde bat 
antolatzeko aukera aztertuko dute.

Abrako uretan bi bela-txapelketa be-
rri egingo dira, Real Club Marítimo 
del Abra-Real Sporting Club elkar-
teak antolatuak. 125 urte betetzea-
gatik Areetako elkartearentzat hain 
denboraldi berezia den honetako bi-
garren txapelketa, II. Astobiza Saria, 
Regata, Kurtzero eta J80 monotipo 
klaseetarako, larunbatetan jokatuko 
da, martxoaren 4 eta 18an eta apiri-
laren 1ean, hain zuzen ere.
Bestalde, bela arineko Guadalimar-
Say Languages Saria, Optimist, 
ILCA, FEVA eta Snipe klaseetan, 
igande honetan, martxoaren 5ean, 
hasiko da, eta beste bi egunez jarrai-
tuko du, martxoaren 19an eta apiri-
laren 2an, gazteen artean belarako 
zaletasuna sustatzeko asmoz.

https://dame1minutode.org/eu/
https://dame1minutode.org/eu/
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>> 2023ko Martxoa

Nabarmentzekoak

> Gazteria Zerbitzuak orientazio soziolaboraleko 
tailer bat jarri du abian

> Irrati tailerra Algortako Gaztelekuan 
> Nazioarteko Boluntariotzako esperientzia bat, 18 eta 30 urte 

bitarteko gazteentzat



Hilak 2, osteguna: ASANBLADA: APIRILEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 8, 15, 22 eta 29 (asteazkena): IRAKURKETA KLUBA
Hilak 10, ostirala: MARRAZKETA 
Hilak 12, igandea: GAZTE ZINEMA: GAZTELEKUAN
Hilak 16, 23 eta 30 osteguna: IRRATI TAILERRA
Hilak 18, larunbata: IRTEERA: LAUREN GETXO ZINEMAK
Hilak 24, ostirala: MASTER CHEF: HOT DOG
Hilak 25, larunbata: IRTEERA: TXANGOA MENDIRA
Hilak 31, ostirala: MASTER CHEF: FRUTAZKO BROXETAK TXOKOLA-
TEAREKIN

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Martxoa

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Martxoa
Hilak 2, osteguna: ASANBLADA: APIRILEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 5, igandea: TAILERRA: LEGOAK
Hilak 8, 15, 22 eta 29 (asteazkena): TAILERRA: ANTZERKIA
Hilak 10, ostirala: TAILERRA: KORAPILOAK
Hilak 12, igandea: SUKALDARITZA: BURBUILETAKO TEA
Hilak 14, asteartea: JOLASA: MAHAI-JOKOAK
Hilak 18, larunbata: IRTEERA: GETXO ZINEMAK
Hilak 23, osteguna: SUKALDARITZA: PANINIAK
Hilak 25, larunbata: IRTEERA: MENDIA
Hilak 31, ostirala: ESKULANA: MOTXILAK KUSTOMIZATU

Irrati tailerra Algortako Gaztelekuan

Euskal Herriko Unibertsitateko 
Ate Irekien Jardunaldia

Nazioarteko Boluntariotzako esperientzia bat, 
18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat

Gazteria Zerbitzuak orientazio soziolaboraleko 
tailer bat jarri du abian

Gaztelagunen laguntzaren 
gehieneko diru-sarreren muga 

aldatu da

irrati-programa baten funtzio-
namendua ikastea, ikaskuntza-
prozesu praktiko baten bidez. 
Gure ustez, tailer hauek kultu-
ra-gaitasun berriak eskuratze-
ko aukera ere ematen dute, eta 
sormenaren sozializazioan eta 

tan, hiru aktorek parte hartzen 
dute beti: laguntza organiza-
zio edo erakundeak, harrera 
erakundeak eta boluntariotza 
esperientzia bat bizi nahi duen 
gazteak.

BizkaiaGara entitatea pro-
grama honetan organizazio 
laguntzaile modura parte har-
tzeko erakunde zilegitua da. 

duen jakiteko. Hirugarren eta 
azken saioan, gazteek prak-
tikan jarriko dute ikasitakoa, 
lanbide-mailan dituzten hel-

garapenean laguntzen dute.

Informazio gehiago eta izen-
emateak 688 84 03 56 telefono 
zenbakian eta aisibizia.jbadio-
la@getxo.eus helbide elektro-
nikoan.

Baldintza gisa eskatuko dute 
organizazioren batean bolun-
tario gisa aktiboki parte har-
tzen aritzea.

Boluntariotza proiektuei bu-
ruzko informazio gehiago jaso 
nahi baduzu: https://www.
bizkaiagara.eus/eu/ekintza/
nazioarteko-boluntariotza eta 
europa@bizkaiagara.eus.

buruak zirriborratuz eta ho-
riek lortzeko zer txertatu edo 
askatu behar duten ikusiz, 
egungo lan-ingurunea kon-
tuan hartuta. 

“Getxoko gazteei ikuspegi prakti-
ko batetik enplegu-aukerak hobe-
tzen laguntzea, haien gaitasunak 
eta trebetasunak eta autoeragin-
kortasun-sentimendua identi-
fikatuz eta indartuz, eta haien 
autonomia sustatzea helburu 
duen ekimena da”, Gonzalo Ayo 
Gazteria zinegotziak azaldu 
duenez.   

Interesa dutenek eman ahal 
izango dute izena Gazte Bule-
goan, gaztebulegoa@getxo.eus 
helbide elektronikoan eta 688 
88 09 85 telefonoan.

Hilabete honetan, 12 eta 17 
urte bitarteko gazteentzako 
irrati-tailerra egingo da Algor-
tako Gauegun Gaztelekuan, 
Udaleko Gazteria Zerbitzuak 
antolatuta, Vinilo FM tokiko 
irratiarekin elkarlanean. 

Tailerra hiru ostegunez ja-
rraian emango da (martxoak 
16, 23 eta 30), 17:30etik 19:00eta-
ra. Lehenengo bi egunetan 
prestakuntza emango da eta 
hirugarrenean egun horretan 
bertan emango den programa 
bat grabatuko da. Ez du aldez 
aurreko esperientziarik behar, 
ezta trebetasun zehatzik ere. 
Gazteen jarrera ona eta ikas-
teko eta irratiaz gozatzeko go-
goa besterik ez da espero.

Ekimenaren helburua da par-
te hartzen duten gazteek ko-
munikazio-trebetasunak eta 

BizkaiaGarak, Bizkaiko Foru 
Aldundiak, EDE Fundazioak 
eta BBK-k sustatzen duten he-
rritarren ekintzarako, bolun-
tariotzarako eta lurraldeko 
pertsona, erakunde eta era-
kundeen zerbitzura dagoen 
lan komunitariorako guneak, 
Nazioarteko Boluntariotzari 
buruzko informazioa biltzen 
du, 18 eta 30 urte bitarteko 
gazteentzako esperientzia.

Europako Elkartasun Kide-
goak (EEK) bultzatutako eki-
mena da, gazteek boluntario 
gisa lankidetzan jarduteko au-
kera izan dezaten Europa oso-
ko komunitateentzat eta herri-
tarrentzat onuragarri izango 
diren proiektu solidarioetan.

Esperientzia honen bitartez, 
gazteek 2 eta 12 hilabete ar-
teko aldia egiten dute bolun-
tariotza jardueretan. Aldi 
horretan, tokiko proiektuen 
ekintzetan parte hartzen dute, 
hainbat arlotan: gizarte-baz-
terketa, ingurumena, ezgaita-
suna, giza eskubideak, aisia 
eta kirola, etab. Proiektu horie-

Udaleko Gazteria Zerbitzuak 
16 eta 23 urte bitarteko gaz-
teei orientazio soziolaborala 
emateko tailer praktiko bat 
jarriko du abian. Lorena Pla 
Ladrech hezitzaileak emango 
du, martxoaren 15, 22 eta 29an, 
18:00etatik 20:00etara, Urgull 
Zentroan (Algorta). 

Tailerra hiru saiotan banatuta 
egongo da, bakoitza bi ordu-
koa. Lehenengoan, adimen 
anizkoitzei buruz hitz egingo 
da, eta horrek parte-hartzai-
learen indarguneak, balia-
bideak eta mugak zeintzuk 
diren jakiten lagunduko du. 
Bigarren saioan, pertsona ba-
koitzaren mapa egingo da, 
bere lan-ibilbidean non koka-
tzen den eta norantz joan nahi 

Alokabidek, alokairu-politikaren bidez etxebizitzaren funtzio 
soziala garatzeko Eusko Jaurlaritzaren mendeko sozietate publi-
koak, aldatu egin du Gaztelagunen laguntza jasotzeko gehiene-
ko diru-sarreren muga. Orain hauxe da: taldearentzat eskatuz 
gero, 3.000-31.740€, eta familia ugarientzat, 3.000-33.856€. Nola-
nahi ere, diru-sarreretarako ez dira kontuan hartzen diru-sarre-
ra gordinak edo garbiak, baizik eta zerga-oinarri orokorraren eta 
aurrezkiaren baturaren zifra orokorra.
Zalantzak argitzeko hemen:  etxebizitza@egk.eus

UPV/EHUk Ate Irekien Jar-
dunaldia antolatu du 2023/24 
ikasturtean beren campuse-
tan unibertsitate-ikasketak 
hastera doazen pertsonentzat: 
Batxilergoko, Goi Mailako He-
ziketa Zikloetako eta Arte eta 
Kirol ikasketetako 2. mailako 
ikasleentzat; unibertsitatera 
sartzeko aukera duten 25, 40 
eta 45 urtetik gorako pertso-
nentzat eta unibertsitateko 
ikasle eta tituludunentzat. 
Ikasle bakoitzeko senide laguntzaile bat onartuko da (senideei 
ere zuzendutako jardunaldietan). Jardunaldiak martxoaren 17tik 
25era egingo dira, eta izena emateko epea 2023ko martxoaren 
6tik 12ra izango da. Jardunaldi irekiei buruzko argibide gehiago: 
https://labur.eus/M9brY

* Iberdrolaren bekak Master ikasketak egiteko. Iberdrola enpre-
sak bekak deitu ditu 2023/24 ikasturterako, Estatuko eta atzerriko 
unibertsitateetan graduondoko ikasketak egiteko honako arlo haue-
tan: Ingeniaritza, Informatika, Matematika, Big Data, Zibersegurta-
suna, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak, Enpresen 
Administrazioa eta Marketin Digitala. Graduko edo lizentziaturako 
unibertsitate-titulua behar da eskabidea aurkezteko unean, eta in-
geles-maila bikaina egiaztatuta. Zenbateko desberdinak herrialdeen 
arabera. Eskaerak: martxoaren 31ra arte. Argibideak: https://labur.
eus/xhms6.

* “Kultura Ondarea” saria. Euskal kultura-ondarea zabaltzeko bi-
deo-lehiaketa, Eusko Jaurlaritzak deitua DBHko 3. eta 4. mailako, 
batxilergoko 1. mailako eta Euskal Hezkuntza Sistemako Lanbide He-
ziketako erdi-mailako heziketa-zikloetako lehen mailako ikasleentzat, 
3 eta 6 kideko taldeetan, tutore batek ordezkatuta. Saria: 7 egune-
ko bisita Napolira. Bideo banaketa: apirilaren 14ra arte. Argibideak: 
https://labur.eus/i1YPK
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