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/ Nabarmentzekoak
>Udalaren zerbitzu batzuk hornitzen dituen enpresa 

baten informazio-sistemetan segurtasun-arrakala 
antzemanda (2. or.) 

>Emakumeen ahalduntze digitalerako ikastaroak (4. or.)

>Jolasetako neskatoak, Espainiako txapeldunak (5. or.) 

Opereta. Hilak 18, larunbata, 19:30ean, 
Muxikebarrin, “Katiuska, la mujer rusa”. 20€.

Kontzertuak. Hilak 17, ostirala, Romo Kultur Etxean, 
El Viejo Chimango, eta hilak 18, larunbata, Areetako 
Andres Isasi Musika Eskolan, Sacratif Classical. 
19:30ean. 5€.

* Tour Eguna ospatuko da Getxon igande 
honetan, hilak 12  (5. or.)

Emakumeen lidergoa bultzatzeko konpromiso politikoa

Etorkizuneko Emakumeen Etxea, espazio publikoaren 
okupazioaren adibidea, M8ko kanpainaren ardatza aurten Getxon

M8ko Emakumeen Nazioarteko 
Eguna dela eta, Udaleko Boze-
ramaileen Batzordeak aho batez 
onartu zuen Adierazpen Insti-
tuzional bat eta horretan “bere 
eskumenen markoan, emakumeen 
lidergoa bultzatzeko eta boterea ber-
dintasunean egikaritzeko baldintzak 
errazteko konpromisoa hartzen du”:

1. Getxoko Emakumeen Etxea sor-
tzeko eta abian jartzeko parte-har-

tze prozesuarekin jarraitzea.
2. Berdintasun-programa guztiei eta 
Jabekuntza Eskolari baliabide eta es-
pazio egokiak eskaintzen jarraitzea.
3. Mugimendu feministak eta ema-
kume-elkarteek Tokiko Berdintasun 
Kontseiluan duten parte-hartzea in-
dartzea, erabaki partekatuak hartze-
ko konpromisoa hartuta.
4. Berdintasunerako V. Planean eta 
gure gizartea osatzen duten espa-
rru guztietan intersekzionalitatea 

indartzea, emakumeek beren anizta-
sunean parte-hartze osoa eta eragin-
korra izan dezaten.
5. Adinaren eta generoaren arabera 
bereizitako datuak sortzea, neskati-
len, neska nerabeen eta emakumeen 
bizitzetan eragin zuzena izango 
duten politikak egiteko informazioa 
emateko.
6. Politikan sartzen diren emaku-
meentzako ikaskuntza- eta ahaldun-
tze-guneak antolatzea, laguntza-, 

elkartasun- eta aliantza-sareen bi-
dez (Basqueskola Sarea…).
7. EUDELeri eskatzea, indarkeria 
politikoari aurre egiteko protokoloak 
proposa ditzala, emakumeen parte- 
hartzeari eta erabakitzeko gaitasu-
nari buruzko ikerketa bultza dezala 
eta ordezkaritza orekatu baterantz 
egiten diren aurrerapenak babes di-
tzala.
Adierazpen osoa: https://labur.
eus/KppFq

Amaia Agirre alkateak, Udaleko alderdi politiko guztietako ordezkariekin 
batera beste herritar batzuen artean, parte hartu zuen aurreko ostegunean, 
martxoaren 2an, udaletxearen aurrean eta Algortako puntu lilan egindako 
elkarretaratzetan, otsailaren 24an emakume bati Getxon eragindako sexu-
erasoa gaitzesteko. Aurretik Udaleko Bozeramaileen Batzarrak aho batez 
onartu zuen Adierazpen Instituzional bat. Horretan, aipatutako bi elkarretara-
tze deitzearekin batera, erabat baztertu eta gaitzetsi zituen generoen berdin-

tasun ezan oinarritutako jarrera sexisten ondorioz sortutako eraso guztiak. 
Era berean, elkartasuna adierazi zion erasoa jasan duen emakumeari, bai eta 
babesa eman ere, eta berdintasuneko eta begiruneko balioak oinarri dituen 
gizartea lortzeko lan egiten jarraitzea defendatu zuen, non emakumeek sexu-
harremanak norekin, noiz eta nola izan nahi dituzten askatasunez erabaki 
dezaketen, azken finean, emakumeen nahia erabat errespetatzen duen gizar-
tea lortzeko.

Gaitzespen elkarretaratze berriak emakume batek jasandako sexu-erasoagatik

Emakumeen Etxea: jantokia Emakumeen Etxea: aretoetako bat

https://labur.eus/KppFq
https://labur.eus/KppFq


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

MARTXOAK 9 OSTEGUNA
Zinemabarri. 19:00etan, Muxikeba-
rrin, “Aftersun”, Charlotte Wellsen fil-
ma. 7 urtetik aurrera. Sarrera: 3,50€.
Liburu-aurkezpena. 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean, “Hermosos jó-
venes muertos”, bere egilea den Oti 
Estébanezen eskutik. 
Hitzaldia. ”Tecnologías y contami-
nación”, Marcelo Izquierdo Millánen 
eskutik, 18:00etan, AJANE egoitzan 
(J.B.Zabala 6, Algorta). Antolatzailea: 
AJANE Algortako Nagusien Elkartea.
Hitzaldia. 18:30ean, Urgull Zentroan 
(6. aretoa), “El Derecho privado euro-
peo: la Europa de las personas”. Hiz-
laria: Juanjo Álvarez (EHUko katedra-
duna). Antolatzailea: EurGetxo. www.
eurgetxo.wordpress.com 
Irakurle Kluba...euskara errezean. 
“Dakota eraikinean” liburuari buruz, 
Esti Vivanco idazlearekin. 10:00etan 
Romo Kultur Etxean eta 17:30ean 
Fadurako areto nagusian, Egizuk an-
tolatuta. Izen-ematea: 619 935 541 / 
egizugetxo@gmail.com

MARTXOAK 10 OSTIRALA 
Ipuinak eta eskulanak. Biziki-
detzarako liburutegiak: zurekin 
kontatzen dugu. MATIZ elkarteare-
kin. Romo Kultur Etxean, 17:00eta-
tik 18:00etara, eta Algortako Kul-
tur Etxean (Villamonte), 18:30etik 
19:30era. Ele bitan. Aurretiko izene-
matea: www.getxo.eus/apuntazaitez 
Kontalarien Kluba. Algortako Kultur 
Etxean (Villamonte), 19:00etan, gaz-
telaniaz.
Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Mentes 
maravillosas”, B. Campanen eta A. 
Jollienen filma, jatorrizko bertsioan 
azpitituluekin. 12 urtetik aurrera. 
3,50€.
Antzerkia. 18:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Mis Spein”, Martxoaren 8a 
dela eta. Sarrera dohainik. Antolatzai-
le: Gizatiar Romo-Areetako emaku-
meen elkarte sozio-kulturala.

MARTXOAK 11 LARUNBATA
Antzerkia. Muxikebarrin, 19:30ean, 
“Menina. Soy una puta obra de Veláz-
quez”, Proyecto Culturaren eskutik. 
Sarrera: 8€.
Dantza plaza. Romoko Santa Euge-
nia plazan, 19:00etan, herri-errome-
ria 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. Izena 
emateko: getxo@kidsandus.es / al-
gorta@kidsandus.es
Antzerkia. 20:00etan, Sala Utopía 
aretoan (Errotatxu Ind.), “Rumbo des-
conocido”. Sarrera dohainik.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Esploratzaile txikiak (3 
urtetik aurrera) + Naturaren detekti-
beak (6 urtetik aurrera). Aldez aurretik 
izena eman behar da: www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

MARTXOAK 12 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Muxike-
barrin, “Inspector Sun y la maldición 
de la viuda negra”. Adin guztientzat. 
2,50€.
Ingurumen Aretoa. 10:15-10:45 eta 
11:15-11:45. Orientazio jarduera (8 
urtetik aurrera). Aldez aurretik izena 
eman behar da: www.ingurumenare-
toagetxo.eus 

MARTXOAK 13 ASTELEHENA
Odol ematea. Algortako Geltokia 

plazan, goiz eta arratsaldez.
Hitzaldia. 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Soberanía alimentaria”. 
Hizlaria: Amets Ladislao (baserrita-
rra eta EHNE Bizkaia eta Etxalderen 
kidea). Sarrera dohainik. Antolatzai-
le: Sinope Kultur Elkartea.
Kafea konpainian. 10:30etik 
12:30era, Romo Kultur Etxean. An-
tolatzaile: Getxo Zurekin-Hiri erru-
kiora.

MARTXOAK 14 ASTEARTEA
Kontatu erretratu hau. AJANEren 
egoitzan (J.B. Zabala 6-behea, Algor-
ta), 18:00etan, Getxoko ondarea ar-
gazkien bidez identifikatzeko tailerra, 
60 urtetik gorakoentzat. 

MARTXOAK 15 ASTEAZKENA
Liburu-aurkezpena eta ipuin-
kontalaria. Algortako Kultur Aretoan 
(Villamonte), 18:30ean, “Mi dulce 
pepinillo”, Cataplina Encuentada eta 
Teresa Merino ilustratzailearekin. 
Gaztelaniaz. Sarrera dohainik.
Kontatu erretratu hau. Romo Kultur 
Etxean, 18:00etan, Getxoko ondarea 
argazkien bidez identifikatzeko taile-
rra, 60 urtetik gorakoentzat. Sarrera 
dohainik. 
Idazaleen txokoa. 19:15-20:45h, 
Algortako Kultur Etxean (Villamonte), 
idazteko eta sormena lantzeko taile-
rra. Antolatzaile: Egizu. Izena emate-
ko: 619935541 / egizugetxo@gmail.
com / www.egizu.eus   

MARTXOAK 16 OSTEGUNA
Ipuinaren ordua. Algortako Kultur 
Aretoan (Villamonte), 18:00etan, “Ku-
kurbitazeoak hirian”, Zugamerekin. 
Euskaraz, 3-6 urteko umeentzat. 
Zinemabarri. 19:00etan, Muxikeba-
rrin, “El techo amarillo”, Isabel Coi-
xeten filma, jatorrizko bertsioan azpi-
tituluekin. 12 urtetik aurrera. 3,50€.
Literatura solasaldia. 19:45ean, 
Algortako Kasinoan, “Verde agua”, 
Marisa Madierirekin, gaztelaniaz. Sa-
rrera dohainik.
Hitzaldia. 18:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Las mujeres en mis nove-
las”. Hizlaria: Toti Martinez de Lezea 
idazlea. Sarrera dohainik. Antolatzai-
le: Gizatiar.

MARTXOAK 17 OSTIRALA
Ipuinak eta eskulanak. Bizikidetza-
rako liburutegiak: zurekin kon-
tatzen dugu. 17:00-18:00h, Romo 
Kultur Etxean, eta 18:30-19:30h, 
Algortako Kultur Aretoan (Villamonte), 
Matiz Elkartearen eskutik. Ele bitan. 
Aurretiko izenematea: www.getxo.
eus/apuntazaitez 
Kontzertua. Bakarka zikloa. 
19:30ean, Romo Kultur Etxean, El 
Viejo Chimango. 5€. 
Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “El blues 
de Beale street”, gaztelaniaz. 12 ur-
tetik aurrera. 3,50€.

MARTXOAK 18 LARUNBATA
Odol ematea. Bizkaia Zubi plazan, 
16:30etik 21:00etara.
Opereta. 19:30ean, Muxikebarrin, 
“Katiuska, l mujer rusa”, Enrique 
García Requenaren zuzendaritza 
pean. Sarrera: 20€.
Kontzertua. 19:30ean, Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, Sacratif 
Classical taldearen saioa. Sarrera: 
5€.

MARTXOAK 19 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Muxikeba-
rrin, “Elkano eta Magallanes, lehen 
mundo bira”. Euskaraz. Adin guztien-
tzat. Sarrera: 2,50€.
Haur Zinea. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “El chico 
león”. Gaztelaniaz. 7 urtetik aurrera. 
2,50€. 
Ipuin kontaketa. 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean, “Ahozko Narrazioaren 
Eguna”. Parte-hartzaileak: Alberto 
Sebastián (Kantabria), Carles García 
(Logroño), Saioa Aizpurua (Gipuzkoa), 
Erica Liquete (Bizkaia) eta Ana Apika 
(Bizkaia). Ele bitan. Helduentzako.

Udalak jakinarazten du be-
rari zerbitzuak ematen diz-
kion enpresa batek segurta-
sun-arrakala bat antzeman 
duela informazio-sistema 
korporatiboetatik kanpo-
ko informazio-sistemetan, 
2017ko ekitaldira arte in-
darrean zeuden datu per-
tsonalen konfidentzialtasu-
nari eragin diezaiokeena, 
eta Udala dela datu horien 
tratamenduaren ardura-
duna. Udalak konpromiso 
sendoa du herritarren da-
tuen segurtasunarekin, eta, 
beraz, indarrean dagoen 
araudian aurreikusitako 
prozedura indarrean jarri 
du. 

Segurtasun-arrakala jasan 
duen enpresak gertakaria 
konpontzeko eta eragina 
minimizatzeko beharrezko 
neurriak hartu ditu. Neurri 
horiek segurtasun-neurri 
informatikoak berrikusi, 

Tokiko Gobernu Batzor-
deak Aixerrota Grupoel10 
S.L. enpresari eman dio 
Aixerrotako eraikina 20 
urtez taberna-jatetxe gisa 
ustiatzeko emakida, beste 
5 urtez luza daitekeena. 
Enpresak 6.004 €-ko kano-
na ordaindu beharko du 
hilero.
“Taberna-jatetxea ustiatzeko 
emakida eman ondoren, orain 
enpresa esleipendunak, egoki 
iritziz gero, obrak egin ahal 
izango ditu ekipamendua 
barrutik eta kanpotik egoki-
tzeko, lan horiek egiteko da-
gozkion lizentziak eta baime-
nak eskatu eta jaso ondoren. 
Beraz, negozioa ez da irekiko 
zenbait hilabete igaro arte”, 

Álvaro González Kontrata-
zio eta Ondare zinegotziak 
adierazi duenez.

Errotak bi solairu ditu, gu-
txi gorabehera 266,06 m2 
erabilgarriko erdisoto bat 
eta 370,53 m2 erabilgarri 
inguruko beheko solairua 
dauzka. Beheko solairu 
horretan kokatzen dira ja-
tetxea eta taberna-kafete-
gia ere, portxetik sarrera 
independentea daukana; 
terraza bat ere badauka, 
kanpoaldean. Dorreak bes-
talde, 77 m2-ko azalera 
du, baina emakidaz kanpo 
geratzen da eta, ondorioz, 
bere gestioaz Udala bera 
arduratuko da.

indartu eta ezartzea izan 
dira.
Era berean, gardentasun-
printzipioa eta datu per-
tsonalen babesaren arloan 
indarrean dagoen araudia 
betetzeko, intzidentearen 
berri, epearen barruan, 
eman zaio Datuak Babeste-
ko Euskal Bulegoari.

Udalak herritarrei gogo-
rarazten die, eraso ziber-
netikoak ugaritzen ari di-
ren testuinguru honetan, 
badaezpadako eta kontrol 
pertsonaleko neurriak har-
tzen jarrai dezatela, beren 
datuen iruzurrezko edo-
zein erabilera saihesteko, 
hala nola, jasotako mezu 
elektronikoen bidaltzailea 
egiaztatzea eta bidaltzaile 
ezezagunen artxiboak ez 
irekitzea.

Segurtasun-arrakalaren 
kudeaketari buruzko in-

formazio gehiago nahi iza-
nez gero, harremanetan jar 
daiteke Udalarekin infoda-
tuak@getxo.eus bidez.

Udalaren zerbitzu batzuk hornitzen dituen 
enpresa baten informazio-sistemetan 

segurtasun-arrakala antzemanda

Aixerrota errotako taberna-
jatetxea ustiatzeko emakida 

eman da

Garbigune 
Mugikorra 
gehiago 

erabiltzeko deia

“Baratze, 
lorategi 

eta fauna”, 
ikastaro-tailerra 

Udalak eskuorri bat banatu du 
herrian, Garbigune Mugikorra 
gehiago erabiltzeko herritarrei 
dei eginez, hondakin arris-
kutsuenak birziklatzeko eta 
jasangarritasunarekiko kon-
promisoa indartzeko. Eskuo-
rrian, Garbigune Mugikorrean 
utzi ahal diren hondakinen 
zerrenda gogoratzen da, gai-
kako bereizketa errazteko eta 
ondoren birziklatzeko (pilak, 
etxeko olioa, aerosol hutsak, 
ontzi kutsatuak, sendagaiak 
eta erradiografiak, hondakin 
elektronikoak… eta arrisku-
tsutzat jotzen diren etxeko 
hondakinak).
Zerbitzuak, batez beste, 780 
pertsonari erantzuten die hi-
lero, eta 3,80 tona etxeko hon-
dakin kudeatzen ditu, batez 
beste. Zerbitzua asteazkenetik 
igandera eskaintzen da, uda-
lerriko hainbat puntu eta or-
duetan. Argibideak: https://
labur.eus/NcnfA 

Larunbat honetan, hilak 11, 
Baratze, lorategi eta fauna-ri bu-
ruzko ikastaro-tailerra egingo 
da, udal Ingurumen Sailak an-
tolatuta. Ignacio García Serna 
biologoaren eskutik, besteak 
beste, gure baratzeak eta lora-
tegiak lantzeko eta zaintzeko 
teknika eta trikimailu prakti-
koak ezagutuko dira, bertoko 
fauna eta florarekin bizi ahal 
izateko. 
Ikastaro-tailerra Villamon-
teko Kultur Aretoan egingo 
da, 09:30etik 14:00etara. Areto 
inguruko baratze batera ere 
joango dira ikastaroko parte-
hartzaileak. Aldez aurretik 
izena eman behar da bolue-
natura@gmail.com helbidean.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoari eman diote gertakariaren berri
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UTOPIAN, kultura 
iraunkorraren alde

“Getxoarte’ Egoitza Bekaren 
laugarren ekitaldia

“Menina, soy una puta 
obra de Velázquez”, eskola-

jazarpenaren aurkako alegatua 

Irailean jakinaraziko dira testu irabazleak 

169 lan lehiatuko dira Ramiro Pinilla Eleberri 
Laburren Lehiaketako sarietan

Larunbat honetan, hilak 11, arra-
tsaldeko 19:30ean, Muxikebarrin 
Menina, soy un puta obra de Velázquez 
antzezlana taularatuko da, Cacere-
seko Festival de Teatro Clásicok eta 
Extremadurako Proyecto Cultura 
konpainiak elkarlanean ekoitzia. 

Obra hori, Nuqui Fernándezek in-
terpretatutako neska gazte baten 
bakarrizketa da. Bere gizentasuna 
dela eta, besteen isekak jasaten ditu 
arte-eskola batean, eta, bertan, Ve-
lazquezen Las Meninas koadroari 
erreferentzia eginez, arrautzopila 

jartzen diote.
Tragikomedian idatzia, Urrezko 
Mendetik gaur egunera arte bidaia-
tzen du, Sevillako artistak margotu 
zuen emakumezko pertsonaiaren-
gan eta eskola-jazarpena jasaten 
duenarengan gorpuztuta.
Pertsonaia horrek bere nortasuna 
aldarrikatzen du, edozein arlotan 
ahulenei erasotzen dietenek ezar-
tzen dituzten edertasun-kanonen 
gainetik. Kritikak esan du: “obra hau 
muntaia larria da, eta bereziki hezitzai-
lea eta beharrezkoa”. Sarreraren pre-
zioa 8 eurokoa da.

eta literatur sorkuntza bultzatzea 
du helburu. Ohi bezala, bi sari 
emango dira, bakoitzak 6.000 
euro euskarazko eta gaztelaniaz-
ko idazkietarako, hurrenez hu-
rren. Eskudiruzko sariarekin ba-
tera, lana argitaratzeko edizio gisa 
1.000 euroko laguntza eskaintzen 
da. Epaimahaiaren erabakia, le-
tren munduan ospe handia duten 
pertsonek osatua, irailaren 15ean 
jakinaraziko da Muxikebarrin 
egingo den sari-banaketan. 
Haurrentzako Txiki Baskardo VI. 

Ipuin Lehiaketa ere jarri da abian, 
bertako ikastetxeentzat, DBH-
ko 1. mailako ikasleen artean li-
teratura-zaletasuna sustatzeko. 
Hainbat ikastetxetako ikasleek 
parte hartuko dute, eta, hauta-
keta-fase bat gainditu ondoren, 
maiatzeko final handira igaro-
ko dira. Lehiaketaren erabakia 
eleberri laburren lehiaketarekin 
batera jakinaraziko da. Tokiko li-
buru-dendetan liburuak erosteko 
tableta, diploma eta txekea jaso-
ko dituzte sari gisa.

Ramiro Pinilla Eleberri Laburren 
Lehiaketaren seigarren edizio-
ko lanak jasotzeko faseak harre-
ra bikaina izan du literaturaren 
munduan. Guztira, jatorri asko-
tako 169 lan erregistratu dira: 28 
Euskaditik (6 Getxotik) eta Nafa-
rroatik datoz, eta gainerako 141 
eleberriak ia erkidego guztietatik 
bidali dira, Madrilgo eta Valen-
tziako Erkidegoko parte-hartzai-
le nabarmenekin.

Aurten, Ramiro Pinillaren ome-
nezko lehiaketak sei urteko ibil-
bidea bete du, eta aldi honetan 
erreferente bihurtu da literatura-
ren sektorean, Euskadin eta Eus-
kaditik kanpo. Jasotako lanen bo-
lumenak eta horien aniztasunak 
(eleberri historikoa, intrigazkoa, 
sentimentala, kostunbrista, po-
litikoa, fantasiazkoa) lehiaketa-
ren garrantzia bermatzen dute, 
irabazle suertatu diren lanen 
kalitatearekin batera. Orain arte, 
saritutako lan gehienak argitara-
tu dira edo argitaratzeko bidean 
daude.

Lehiaketa hau Kultur Etxeak bul-
tzatu du, Pinillesca kolektiboaren 
proposamenetik abiatuta, eta egi-
le ezagunaren memoria gordetzea 

Utopian, Errotatxu industrialdean 
dagoen arte eszenikoen zentro ar-
tistiko eta hezitzaile berritzaileak, 
2030 Agendarekin konprometituta, 
garapen iraunkorraren balioak eta 
printzipioak barne hartzen dituen 
proiektu kultural bat egingo du, bai 
eta kultura garapen hori errazteko 
borondate bat ere. 

Aurten bi proiektu landuko dituz-
te:
• Publiko gaztea antzerkian sartzea, 
proiektu pedagogiko eta programazio 
jasangarriaren bidez (dagoeneko hasi 
dira narratibak aldatzen, progra-
mazioaren bidez, eta eskola-kan-
painetan parte hartuz, hala nola, 
Atreaces, eta Assitej ).

• Eta Energia- eta ingurumen-tran-
tsizioa. Trantsizioan dagoen kultura, 
2030erako Zentro Jasangarri bat 
sortzeko asmoa duena. Horretara-
ko, Utopian Aretoan eta idazkari-
tzan eraginkortasun eta egonkorta-
sun energetikoko sistemak ezartzen 
hasi dira.

Kultur Etxeak Getxoarte Egoitza 
Bekaren laugarren edizioa abia-
raziko du, deialdia zabaltzeare-
kin batera. Ekimen honek arte 
garaikideko proiektuak sustatu 
nahi ditu, tokiko kolektibo es-
pezifikoekin bitartekotza eginez, 
artea herritarrei hurbiltzeko eta 
sormen-prozesuetan inplikatze-
ko helburuarekin. Eskaerak aur-
kezteko epea datorren apirilaren 
13ra arte egongo da zabalik.

Beka honen bidez, Getxoartek 
ikerketa eta ekoizpen artistikoa 
sustatu nahi ditu, sortzaile be-
rrien sustapenean lagundu eta 
tokiko beste artista, profesional 
eta kolektibo batzuekiko inte-
rakzioa erraztu. Interesatuek ba-
naka edo taldeka jaso ahal izan-
go dute beka, eta beharrezkoa da 
adinez nagusia izatea.

Deialdi honen oinarriak dagoe-
neko eskuragarri daude www.
getxo.eus/getxoarte webgu-
nean, eta, proiektuak jasotzeko 
fasearen ondoren, arte espezia-
listek eta Kultur Etxeko bertako 
teknikariek osatutako epaimahai 

batek aukeratuko du proposa-
men irabazlea. Irabazleak, hain 
zuzen, 5.000 euro jasoko ditu.
Hautatutako proiektua presta-
tzeko bost hilabeteko epea izan-
go du bere egileak eta maiatza-
ren 16tik urriaren 16ra bitartean 
gauzatuko da Romoko Kultur 
Etxean. Lana abenduan izan-
go den Getxoarteko Jardunaldi 
Artistikoetan erakutsiko da pu-
blikoari Romoko Kultur Etxean 
bertan.

http://www.getxo.eus/getxoarte
http://www.getxo.eus/getxoarte


Udalak, Gizatiar Romo-Areetako 
emakumeen elkartearen lagun-
tzarekin, emakumeentzako apli-
kazio eta tresna informatikoei 
buruzko hiru ikastaro abian jar-
tzea bultzatu du. Udalaren 15.000 
euroko inbertsioa duten ikasta-
ro horien helburua, emakumeek 
Interneten eskuragarri dauden 
informazioa eta kultura esku-
ra izatea sustatzeaz gain, tresna 
digitalak ezagutzea ere da, kasu 
askotan dagoen arrakala digitala 
gainditzeko eta beren ahalduntze 
digitalean aurrera egiteko. 
Carmen Díaz Gizarte Kohesio-
ko zinegotziak azpimarratu du 
“ikastaro hauen bidez emakumeek 
beren egunerokoan teknologiak in-
plementatzeko helburua lortu nahi 
da, haien erabilera erraztuz eta sus-
tatuz. Berdintasun Zerbitzuaren 
plangintzaren lehentasunetako bat 
da, eten digitalak genero-osagai ga-
rrantzitsua duelako. Abantaila asko 
lor daitezke dinamizazio digitalaren 
bidez, esate baterako, gizarte- eta 
familia-komunikazio handiagoa eta 
hobea, segurtasun eta autonomia 
handiagoa, izapidetze elektronikoko 
zerbitzu espezifikoetarako sarbidea 
eta erabilera hobetzea, eta onura ludi-
koagoak, hala nola ikaskuntza auto-
nomoa, kultura-ondasunetarako sar-
bidea edo entretenimendu digitala”.  
Bestalde, Mercedes Lerjarzak, Gi-
zatiar elkarteko buruak, nabar-
mendu du elkarteak arrakala di-
gitala atzeman duela bazkideen 
artean eta “uste dugu tresna be-
rrien ezagutzarekin eta praktikarekin 
gizarte-komunikazio handiagoa lor 
dezakegula, independentzia handia-
goa izan dezakegula eta seguruagoak 

Datorren larunbatean, martxoak 18, 
larunbatean, 10:00etatik 14:00etara, 
urteko Zurrumurrurik Ez Topake-
ta izango da Romo Kultur Etxean. 
Oraingoan, Udalak sustatutako Zu-
rrumurrurik Ez Estrategiaren hamar-
garren urteurrena ere ospatuko da. 
Herritarrek parte hartzeko proiektua 
da, Getxoko herritarrek kulturarteko 
eta arrazakeriaren aurkako gizarte 
batekin duten konpromisoan oina-
rritua, etorkizun inklusiboago bat 
eraikitzen lan egiteko, desberdinta-
sunerako, diskriminaziorik ezarako 
eta tratu-berdintasunerako eskubi-
dearekin.
10 urte hauetan zehar Estrategian 
parte hartu duten pertsona guztiak 
daude gonbidatuta hitzordura, os-
pakizunerako unea izango delako, 
atzera begiratzeko eta etorkizunari 
begiratzeko batera. Gainera, jardue-
rak, topaketarako eta hausnarketara-
ko uneak eta ustekabeak izango dira.

sentitu gaitezkeela. Izapide asko di-
gitalki kontrolatzen ez baditugu, ere-
mu batzuetan baztertuta geratzeko 
arriskua dugu, eta, horregatik, mugi-
korra, tableta, ordenagailua... erabili 
behar ditugu, bakoitzaren interesen 
eta beharren arabera”. 

Areetako akademia batean egi-
ten ari diren ikastaroak Getxoko 
emakumeentzat dira, 60 urtetik 
gorakoek lehentasuna izanik. 
Lehen ikastaroa telefono mugi-
korrari buruzkoa da, bere aplika-
zioak eta erabiltzeko era segurua; 
bigarrena posta elektronikoari 
buruzkoa eta hirugarrena Inter-
net bidezko kudeaketak egiten 
ikasteko (erosketak, sarrerak, 
Osakidetzaren osasun karpe-
ta, izapideak Udalaren webgu-
nean…). Guztira 120 emakumek 
hartuko dute parte, zortzi tal-
detan banatuta. Goizalde Pérez 

Udalak sustatutako udalerriko 
Emakume eta Gizonen Berdin-
tasunerako V. Planaren barruko 
partaidetza bidezko saioa izango 
da datorren asteartean, martxoak 
14, 17:30ean, Getxo Elkartegian 
(Ogoño kalea 1, Areeta). Une ho-
netan Udala 2023-2026 aldirako 
programen eta jarduketa-neurriak 
zehazteko lan egiten ari da. Saioa-
ren helburua izango da eztabai-
darako eta kontrasterako gunea 
sortzea ekarpenak egiteko interesa 
duten gizarte-kolektiboekin, era-
kundeekin eta herritarrekin, bere 
iritzi eta iradokizunekin gure uda-
lerriko berdintasun politikak dato-
zen lau urteotan bideratuko dituen 
Plana aberasteko. 
Topaketaren dinamizazioa Pla-
naren dokumentua egiteaz ardu-
ratzen den entitateko Dominique 

Etxebarriak, mugikorra erabil-
tzeko ikastaroko parte hartzai-
leak uste du gaur egun telefonoa 
gero eta beharrezkoagoa dela 
zenbait izapideak egiteko. “Bel-
durra kendu eta hobeto erabiltzen 
ikasi nahi dut, Internetera sartu 
ahal izateko. Horregatik mota hone-
tako ikastaroetan parte hartzera ani-
matzen dut”, amaitu du Goizalde 
Pérezek.
Interesa duten emakumeek ize-
na eman dezakete saioetarako 
prestatutako itxaron-zerrende-
tan, 688714023 telefono-zenba-
kiaren bidez.
Era berean, aurrerantzean Uda-
lak arrakala digitala murrizteko 
ikastaro gehiago abian jartzeko 
asmoa du, horien artean, adine-
koentzat eta etorkinentzat, Eusko 
Jaurlaritzako KZguneak Urgull 
Zentroan eta Romo Kultur Etxean 
eskaintzen dituenekin batera.

Saillard eta Laura Modonato ki-
deek egingo dute. 
Saioan parte hartzeko inskrip-
zioak: eberdintasuna@getxo.eus 
edo 944660136 telefono zenbakia.

Emakumeen ahalduntze digitalerako ikastaroak

Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako V. Planaren saio 

parte-hartzailea

Urteko 
Zurrumurrurik 

Ez topaketa eta 
Estrategiaren 
hamargarren 
urteurrena

Pruden Epelde Astobiza Getxoko auzokideak pasa den astean bere Algorta-
ko etxebizitzan jaso zuen agintari getxotarren bisita, 100 urte bete dituela 
eta. Orozkoko Arbaizarten jaioa, bizitzaren parte gehiena udalerrian eman 
du emakumeak. Alaba bat eta seme batekin, eta bi ilobarekin, auzokideak, 
urduri eta pozik, ohi bezala, Aixerrotaren oroigarria eta lore sorta bat jaso 
zituen Amaia Agirre alkatearen eta Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zinego-
tziaren eskuetatik.

Bisita Pruden Epelde Astobizari bere 100 
urtebetetzean 

Datorren asteartean, hilaren 14an, Getxo Elkartegian

mailto:eberdintasuna%40getxo.eus%20?subject=


Algortako San Nikolas eta Biotz 
Alai plazetan ospatuko da igande 
honetan, hilak 12, Tour Eguna. Biz-
kaiko Foru Aldundiaren eta Fran-
tziako Tourraren antolakuntzaren 
ekimen ludiko eta dibulgatiboa da, 
Bilbok eta Bizkaiko hainbat udale-
rrik, tartean Getxo, uztailaren 1ean 
Frantziako lasterketaren hasieran 
izango duten protagonismoa ospa-
tzeko.

Horrela, 10:30etik 14:30ra, doako 
jarduerak antolatuko dira adin 
guztietako jendearentzat: Tourra-
ren historiari eta Bizkaiko txirrin-
dularitzari buruzko erakusketa; 
pumptruck edo abilezia pista bat, 
ginkana bat eta jolas-eremu bat 
haurrentzat; mekanika-tailerra eta 
hainbat karpa bizikleta elektrikoen 
hainbat modelorekin; arrabolezko 
bizikletan mendateetara igotzeko 
simulazioa duten pantailak egon-
go dira; bide-segurtasunari bu-
ruzko sentsibilizazioa eskainiko 
da eta Bizkaiko Kirol Egokituaren 
Federazioak egokitutako hainbat 
bizikleta jarriko ditu interesdu-
nen eskura. Halaber, kirolaren al-
derdirik sozialena ere izango da, 

BizkaiaGaur, lurraldeko pertsona, 
erakunde eta erakundeen zerbi-
tzura dagoen herritarren ekintza-
rako, boluntariotzarako eta komu-
nitate-lanerako gunearen bitartez.   

Jaiegun horretan, Getxoko txirrin-
dularitzari omenaldia egingo zaio, 
kirol horri egindako ekarpenaren-

tuzten irakasleekin jarri daitezke 
harremanetan, 688 824 111 telefo-
noaren edo info@equiposwt.com 
posta elektronikoaren bitartez. 

Garai desberdinetan Snipe klase-
ko estatuko munduko bi txapel-
dun, Gabriel Laiseca eta Alfredo 
González, R. Club Marítimo del 

Getxo Kirolak-ek Ereagako par-
kean antolatzen dituen doako 
kalistenia klaseak larunbatero 
emango dira aurrerantzean, eta 
ordutegia honako hau izango da:  
10:00etatik 11:00etara. Parkea mo-
dalitate hori praktikatzeko bera-
riaz diseinatuta dago. 

Orain arte, klaseak hilean hiru 
larunbatetan izaten ziren, baina 
harrera bikaina izan dutenez, ki-
rolaren udal erakundeak klaseak 
larunbatero ematea erabaki du. 

Kalistenia klaseak belaunaldi ar-
teko ikuspegia dute eta haietan 30 
bat pertsonak hartzen dute parte. 
Horien adina, batez beste, 53 ur-
tekoa da; beraz, normalean prak-
tikatzen dutenak baino pertsona 
zaharragoak hurbiltzen dira kirol 
horretara, eta hori oso positibotzat 
jotzen du Getxo Kirolak-ek. 

Entrenamenduetan parte hartu 
nahi dutenak klaseak ematen di-

Abra-R.S.C. elkartean bildu ziren 
joan den astean, eta Cascáisen 65 
urteko aldearekin lortutako tituluak 
gogoratu zituzten. Laisecak 1957an 
lortu zuen eta Gonzalezek 2022an. 
Solasaldi interesgarria eskaini zu-
ten biek, opari bat jaso zuten, eta, 
gainera, kanariarrak eskolak eman 
zizkien Bela Eskolakoei.
Gabriel Laisecak historia egin zuen 
1957an Cascáisen, Juan Manuel 
Alonso-Allenderekin irabazi zue-
nean, Guadalimar ontziarekin, 
Klubaren gertaera gogoangarririk 
handienetakoa. Herrialde parte-har-
tzaile gehien (21) izan zituen Mun-
duko Txapelketa izan zen. Balentria 
haren nondik norakoak eta ondo-
rengo ospakizunak zehaztu zituen, 
San Mamesen egindako ohorezko 
sakea barne. 
Bestalde, Arrecifeko Real Club Nau-
ticoko (RCNA) Alfredo Gonzálezek, 
Cristian Sanchezekin, iaz Snipe kla-
seko munduko txapelketa irabazi 
zuen eta orduko esperientzia konta-
tu zuen.

gatik eta harekiko konpromisoa-
rengatik. Zehazki, honako hauen 
lana aitortuko da: Punta Galea 
Txirrindulari Elkartea, Ricardo eta 
Javier Otxoa anaiak, Roberto Lai-
seka, Iñigo Landaluze, Jonathan 
Castroviejo, Karmele Arrizabala-
ga, Roberto Brunet eta Iñigo Men-
txaka. 11:00etan 20 minutuko bi-

Tour Eguna ospatuko da Getxon igande honetan, hilak 12

Ereagako doako kalistenia-klaseak 
larunbatero emango dira 

G. Laisecak eta A. Gonzalezek munduko 
tituluak gogoan, Itsas Klubean

R.C. Jolaseta taldeko emakumezkoen haur mailako taldeak irabazi zuen 
joan den asteburuan San Cugat del Vallesen (Bartzelona) jokatu zen be-
lar hockeyko Espainiako Txapelketa. Taldea tituluarekin etorri zen bueltan 
etxera, partidarik galdu gabe. Finalean, Atlétic Terrassa taldea izan zuen 
aurkari. Arauzko denbora 3nako berdinketarekin amaitu ondoren, getxota-
rrak 4-1 nagusitu ziren shoots out-etan (jokalari versus atezainaren jokaldi 
estrategikoa).

Jolasetako neskatoak, Espainiako txapeldunak

San Nikolas eta Biotz Alai plazetan ospatuko da Frantziako lasterketa Getxotik igaroko dela

zikleta testigantza-martxa egingo 
da; San Nikolas plazatik irten eta 
Algortako etorbidea, Mariandre-
sena eta Telletxetik igaroko dira. 
Horregatik, Udaltzaingoak ibilgai-
luen trafikoa etengo du Algortako 
etorbidea eta Telletxe lotzen dituen 
bidegurutzean, 10:45etik 11:30era 
bitartean.

mailto:info%40equiposwt.com?subject=


Udal talde politikoen iritzia
AURRERA EMAKUME L1DERRAK!

Aurtengo martxoaren 8an, kolek-
tiboak, herritarrak eta erakundeak 
mobilizatuko dira Emakumeen 
Nazioarteko Egunaren harira. Bo-
rroka feminista egoera zaurgarrian 
dago, lortutako eskubideetan atzera 
egitea nahi duten hitzaldi eta mugi-
mendu totalitario nahiz misoginoen 
pean. 2023an, bederatzi erailketa 
matxista egon dira dagoeneko: 

bederatzi emakume erail dituzte 
emakume izate hutsagatik. Aurreko 
astean, Getxon, aurtengo laugarren 
eraso matxista jasan genuen. Noiz 
arte onartuko dugu gure bizitzei 
horrelako erasoak egitea? Politika 
publikoak eta borroka feminista en-
tzuteko espazioak etengabe landu 
behar dira. Lortu dezagun egunero 
martxoaren 8a izatea.

Emakumeen Nazioarteko Eguna den 
martxoaren 8a dela-eta, PSE-EEk ku-
deatzen duen Berdintasun Zerbitzu-
tik nabarmendu nahi dugu oso ga-
rrantzitsua dela urte askotan esparru 
pribatura lotuta egon diren emaku-
meek espazio publikoa okupatzea. 
Horretarako, kanpaina interaktibo bat 
abiatu dugu, Getxoko Emakumeen 
Etxea (guztiona) kalera ateratzeko, 
getxoztarrek jakin dezaten nolakoa 
izango den eta izango dituen espa-
zioak; espazio horiek lankidetza-pro-
zesu baten bidez zehaztu dira, zeine-
tan 50 emakume getxoztarrek parte 

hartu baitute. Gune honen berri eman 
nahi dugu biniloen eta QR kodeen bi-
dez, proiektu honen eraikuntza-pro-
zesuari buruzko informazio guztia 
biltzen baitute. Proiektu hau mugarri 
historikoa izango da Getxoko ber-
dintasun-alorrean, eta aurrerapausoa 
izango da emakume eta gizonen ar-
teko benetako berdintasuna lortzeko 
bidean. Izan ere, Getxo udalerri femi-
nista da, eta Getxoren etorkizuneko 
gizarteak ulertzeko modu bakarra 
feminismotik eta berdintasunean 
diharduten emakumeen parte-har-
tzetik abiatuta da.

Amorrua, pena eta haserrea sentitzen 
dugu Erromoko Lope de Vegako eraiki-
nen eraisketagatik. Identifikatuak, atxi-
lotuak, kolpatuak... Lotsagarria da azken 
asteetan gure herrian gertatu dena. Zo-
ritxarrez, Erromokoa ez da salbuespena 
Getxon, HAPO berriak bide berbera ja-
rraitzen duelako: inposaketa, eraikuntza 
masiboa, berdeguneen txikizioa, lo egi-
teko herriaren eredua... Eta espekulazioa 
sustatzearekin batera, hainbat eraikin 
historiko botatzea aurreikusten dute, 
nahiz eta bertan bizi direnak kontra 
egon, nahiz eta ondare aldetik balio han-
dikoak izan. Erakundeetan zein kalean, 
beharrezkoa da presioa egiten jarraitzea. 
Horregatik, EH Bilduk ere dei egiten du 
martxoaren 25eko manifestazioan parte 
hartzera, 17:30ean Telletxetik. Maite du-
guna zaindu behar dugulako!

ZAINDU DEZAGUN MAITE DUGUN 
HORI

AITA TRINITARIOEN AURKAKO 
BIDEGABEKERIA

EGUNERO DA MARTXOAREN 8A

M8: GETXOKO EMAKUMEEN ETXEA 
(GUZTIONA) ATERAKO DUGU KALERA 

BER EAK

2023ko martxoaren 8an, berriz ere 
aldarrikatu nahi dugu emakume 
gehiago behar direla erabakiak har-
tzeko eta eragiteko lanpostuetan. 
EMAKUMEAK GORA! Hori da, hain 
zuzen ere, Emakundek M8ren harira 
eta aldarrikapen-ekintza gisa abian 
jarri duen kanpaina.

Izan ere, hainbat aurrerapen egin 
badira ere, oraindik ez dago ez gene-
ro-berdintasunik, ez parekotasunik: 
gaur egun oztopo ugari daude espa-
rru askotan, baita emakumeen lider-
go-lanpostuetan ere.

Euskadin emakume gehiago behar 
dira erabakiak hartzeko eta eragite-
ko lanpostuetan, eremu publikoan 
zein pribatuan. Emakunderen kan-
painaren bidez hauxe nabarmendu 
da: Euskadin goi-mailako ikasketak 
dituztenen % 60 emakumeak badira 
ere, gerentzia edo lidergoko lanpos-
tuen % 6 soilik betetzen dituzte ema-
kumeek.

Argi dago kasu horretan, lanbide-au-
keraketan eta lan-esparruari lotutako 

beste hainbat egoeratan bezala, orain-
dik ere benetako parekotasunean era-
gina duten estereotipo eta aurreiritzi 
matxistengatik baldintzatuta daudela.

"Aurtengo martxoaren 8an, Emaku-
meen Nazioarteko Egunean, lehen-
tasunezkoa da emakumeen lidergoa 
bultzatzea gobernantza feminista 

eta partekatutako lidergoa oinarri-
tzat dituen eredutik abiatuta. Politi-
kan eta erabakiak hartzeko esparru 
guztietan emakumeek maila berean 
parte hartzea eta lidergoa izatea 
funtsezkoa da 2030ean Garapen Ja-
sangarrirako Helburuak betetzeko", 
adierazi du EUDELek 2023ko mar-
txoaren 8aren harira egindako adie-
razpenean.

Eta hala da, pertsona eta gizarte 
ororen garapena eskubide-berdinta-
sunean eta askatasunean oinarritu 
behar delako; horrexegatik, Eusko 
Alderdi Jeltzaleak hainbat urte dara-
matza lanean bere konpromisoetan 
parekotasunari lotutako estandarrak 
betetzeko. Horren erakusgarri da 
EAJ-PNVren organo betearazleetan 
emakumeen presentzia parekidea 
dagoela, udal-erakundeetatik abiatu-
ta. Parekotasun eta konpromiso ho-
riek hurrengo hauteskundeetan ere 
islatuko dira, Amaia Agirre izango 
baita Getxoko Udalerako hautagaia, 
eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko 
ahaldun nagusikoa. EMAKUMEAK 
GORA!

Adierazi nahi dugu oso kezkatuta 
gaudela gobernu-taldeak Aita Tri-
nitarioen aurka egindako bidega-
bekeriagatik. EAJ herritarren atze-
tik dabil HAPO berrian Algortako 
goiko alderako aurreikusita duen 
hirigintzako esku-hartzearekin. 
Lursailak kendu nahi dizkiete, 
gune horretan ekipamendu kul-
turala eraikitzeko, nahiz eta An-
tzokia oraindik handi geratu eta 

betetzeko gai ez izan. Horrez gain, 
Argia Fundazioari lorategia kendu 
nahi diote eta etxe batean giltzape-
ratu nahi dituzte. Beren aitzakia 
aparkalekua sortzea da, baina go-
gorarazi behar dugu bien bitartean 
Antzokian oraindik daudela erabili 
gabeko 90 partzela. Utz ditzagun 
Aita Trinitarioak lasai beren egu-
nerokotasunarekin jarraitu deza-
ten. #esnatuGetxo



2023

MARTXOKO 
ALE BEREZIA

255 enpresa, euskara 
egunerokoan zaintzen dutenak 
eta beren negozioetan, 
errotulazioan, erakusleihoan, 
bezeroekin, hornitzaileekin… 
erabiltzeko ahalegina egiten 
dutenak. 
255 enpresa, euskararekiko 
konpromisoa sinatu dutenak.

Kontsultatu mapa interaktiboa 
eta ezagutu Getxoko  Euskararen 
Laguna Saltokiak

Igeldo Burdindegia 
Romo

ZERGATIK EGITEN 
DUZU LEHEN HITZA 
EUSKARAZ?
Egunero jendea euskaraz 
agurtzean konturatzen 
naiz uste baino gehiago 
direla euskaraz 
egiteko gai. Badakite 
ni euskalduna naizela, 
eta gero eta bezero 
gehiago zuzentzen zaizkit 
euskaraz.

Ajuria Taberna 
Algorta

KAISHOP BEZALAKO 
EKIMENEK LAGUNTZEN 
DUTE?
Euskarazko kontsumoa 
bultzatzen laguntzen 
dute, jendeak kanpaina 
ezagutzen badu gehiago 
animatzen da euskaraz 
egitera. Garrantzitsua 
da herritar gehiagok 
ezagutzea ekimen hauek.

Harri Tabernako 
bezeroa 
Andra Mari
NABARI DUZU EUSKARA 
GEHIAGO ERABILTZEN 
DUZULA EROSKETETAN?
Esango nuke nabaritzen 
dela azaleko erabilera 
handitu dela, batez ere 
agurrak eta horrelakoak. 
Baina gero, sakonean, 
elkarrizketak euskaraz 
mantentzeko lan 
handiagoa egin behar 
dugu. Dakigunok gehiago 
erabili beharko genuke.

BA AL DAKIZU 5 URTEAN 
255 SALTOKI IZATERA IRITSI 
GARELA GETXOKO EUSKARAREN 
LAGUNEN SAREAN?

UNAI

ARI

www.getxo.eus/euskararenlaguna

SAREAK ZUBI-
LANA EGITEN DU, 
EGUNEROKOAN EUSKARA 
DARABILTEN BEZEROEN 
ETA NEGOZIOEN ARTEAN

255 establezimenduk
osatzen dute Euskararen
Laguna Saltokien Sarea

Zure erosketetan, 
izan zaitez ahobizi! 
Sorpresa atseginak 

hartuko dituzu!

Getxoko herritarren %33,53 
euskaldunak dira, eta %23,12 
ulertzeko gai. Guztira, 40.000 

biztanletik gora

Perretxiko Haurreskolako 
bezeroa 
Areeta
ZER IRUDITZEN ZAIZKIZU 
MERKATARIENTZAT UDALAK 
DITUEN ZERBITZUAK?
Ondo, lagungarriak dira. 
Ikusten da Udalak sektorea 
laguntzen duela, eta beste 
lekuetan baino familia-
saltoki gehiago ditugula. 
Euskararen Txantxangorri 
asko ikusten dira kaleko 
negozioetan. Hobetzeko 
tartea izan arren, eskertzen 
da egindako lana.

IKER

IZASKUN



Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak 
sareko kide diren establezimenduen 
jarraipena egiten du urtero, konpromisoen 
betetze-maila neurtzeko. Hauek izan ziren 
emaitza aipagarriak:

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de 
Getxo realiza un seguimiento anual de los 
establecimientos que forman parte de la red, 
para medir el grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. Estos fueron los 
resultados destacados:

• En el 75% de los Comercios Amigos del
Euskera pueden atender a su clientela
en euskera.

• En cuanto al paisaje lingüístico de los
establecimientos, en un 35% el euskera
tiene una presencia importante
(puntuación entre 8 y 10 sobre 10 de
máxima). El 75% logró una puntuación
por encima del 5.

KAISHOP KANPAINA,  
EUSKARAZKO KONTSUMOA 
SUSTATZEKO

Bizkaiko beste herri batzuekin elkarlanean 
antolatzen dugun kanpaina. Hiru helburu ditu: 
euskarazko kontsumoa bultzatzea, txikizkako 

merkataritza indartzea eta Euskararen Lagunen 
Sarea sustatzea. 

Une honetan motorrak berotzen ari gara, 2023ko 
ekainean kanpainaren beste edizio bat egingo da eta!

2022an herriko merkatari eta ostalariak izan ziren 
kanpainaren irudia, eta hainbat euskarriren bidez egin zen 
zabalkundea. Bestalde, merchandising produktuak banatu 

ziren Euskararen Laguna Saltokietan, eta “Bota prezioa!” 
lehiaketa antolatu zen.

CAMPAÑA KAISHOP, PARA  
IMPULSAR EL CONSUMO  

EN EUSKERA
Campaña que organizamos junto a otros municipios de 
Bizkaia. Tiene tres objetivos: impulsar el consumo en 
euskera, potenciar el comercio minorista y fomentar la 
Red de Amigos del Euskera.

En estos momentos estamos calentando motores, ya que... ¡en 
junio de 2023 se celebrará una nueva edición de la campaña!

En 2022 las personas comerciantes y hosteleras de la localidad 
fueron la imagen de la campaña, cuya difusión se realizó a 
través de diferentes soportes. Por otra parte, se repartieron 
productos de merchandising en los Comercios Amigos del 
Euskera y se organizó el concurso “Bota prezioa!”.

Euskaraz - En euskera
Gaztelaniaz - En castellano 
Bestelakoak - Otros

LEHEN HITZA 
PRIMERA PALABRA

Euskaraz - En euskera
Gaztelaniaz - En castellano 
Jendaurreko arretarik 
gabe - Sin atención 
presencial

ERANTZUNA
RESPUESTA

Bai, ordutegi osoan 
Sí, en todo el horario
Bai, baina ordutegi osoan ez 
Sí, pero no en todo el horario
Ez - No
Jendaurreko arretarik gabe
Sin atención presencial

ARRETA EUSKARAZ 
ATENCIÓN EN EUSKERA 

EUSKARAREN LAGUNA SALTOKIEN SAREAREN EGOERA 
ESTADO DE LA RED DE COMERCIOS AMIGOS DEL EUSKERA

EUSKARAZKO KONTSUMOA BULTZATZEA 
IMPULSAR EL CONSUMO EN EUSKERA

TXIKIZKAKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA INDARTZEA 
POTENCIAR EL COMERCIO MINORISTA Y LA HOSTELERÍA

EUSKARAREN LAGUNA SALTOKIEN SAREA SUSTATZEA 
PROMOCIÓN DE LA RED DE COMERCIOS AMIGOS DEL EUSKERA

%68

%21

%39 

%2

%40 

%2

%23

%35

Kontsultatu kanpainari buruzko informazioa 
Consulta la información de la campaña

%11

%59

www.getxo.eus/kaishop

• Euskararen Lagunak diren saltokien    
%75ek bezeroei euskarazko arretaČ 
eskaini diezaiekete.

• Establezimenduen hizkuntza-paisaiari 
dagokionez, %35ean euskarakČ 
presentzia nabarmena du (8-10ekoČ 
puntuazioa, 0tik 10era). 5etik gorakoČ 
puntuazioa du %75ek. 



EROSI EUSKARAZ, 
EROSI GETXON!
Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak hainbat laguntza 
eskaintzen dizkie herriko merkatari eta ostalariei, euren 
establezimenduetan euskara txertatzeko:

• Dirulaguntzak errotulazioa euskaraz edo ele bietan 
jartzeko.

• Doako itzulpen-zerbitzua, bezeroentzako edozein 
testu euskaratzeko (karteletarako mezuak, menuak, 
sare sozialetarako testuak…).

• Doako kartel-zerbitzua.

• Material elebidunak (fakturak, zabalik/itxita karte-
lak…).

• Hizkuntza-aholkularitza eta bisita pertsonalizatuak.

Zerbitzu hauek urte osoan zehar dituzte eskura-
garri Getxoko saltokiek. 

Horietakoren bat eskatu nahi baduzu, deitu  
688 665 112 telefonora, edo idatzi gehi@getxo.eus 
postara.

Informazio gehiago: getxo.eus/eu/katalogoa 

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo 
ofrece diversas ayudas a los comercios y a la hostelería 
de la localidad, para incorporar el euskera en sus esta-
blecimientos:

• Subvenciones para poner rótulos en euskera o en 
bilingüe.

• Servicio gratuito de traducción de textos dirigidos a 
a la clientela (mensajes para carteles, menús, textos 
para redes sociales…).

• Servicio gratuito de cartelería.

• Materiales bilingües (facturas, cartel abierto/cerra-
do…).

• Asesoramiento lingüístico y visitas personalizadas.

Estos servicios están a disposición de los negocios 
de Getxo durante todo el año. 

Si quieres solicitar alguno de nuestros servicios, 
puedes llamar al  688 665 112 o escribir a  
gehi@getxo.eus.

Más información: getxo.eus/es/katalogoa

¡COMPRA EN EUSKERA,  
COMPRA EN GETXO!

18 548150 251 562
Dirulaguntzak 
Subvenciones

Maketazioa 
Maquetación

Itzulpenak 
Traducciones

Materialak 
Materiales

Aholkularitza - Bisitak 
Asesoramiento - Visitas

*Errotulaziorako dirulaguntzak = 18 establezimendu, 46 errotulu (35 euskaraz, 11 ele bietan) 
*Subvenciones rotulación = 18 establecimientos, 46 rótulos (35 en euskera, 11 en bilingüe)

Eman hegoak euskarari! 

MERKATARITZA ETA OSTALARITZA EUSKARAZ 2022


