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/ Nabarmentzekoak
> Bost ikastetxe publikotako jolastokiak irekita 

egongo dira eskola-ordutegitik kanpo (2. or.)

> Harrera Planaren aurkezpena (2. or.)

> “El Viejo Chimangoren pop-rocka Romo Kultur 
Etxean (3. or.) 

Umorea. Hilak 24, ostirala, Sara 
Escudero, 19:30ean, Muxikebarrin. 12€.

Musika. Hilak 25, larunbata, 19:30ean, 
Muxikebarrin, “Flamenco. Mausoleo de 
celebración, amor y muerte”, Niño de Elcheren 
eskutik. 24€.

Saharar umeak udan hartzeko programa abian 
da berriro, hiru urtez egin gabe izan ondoren  

“Getxobono”-ren 
edizio berri bat

“Katiuska, la mujer rusa”, Pablo Sorozabalen musika duen opereta

ATFAL Sahararen aldeko Getxoko 
Elkarteak, Udalarekin elkarlanean, 
antolatzen duen Oporrak bakean 
programa abian izango da berriro 
aurten, hiru urtez egin gabe izan 
ondoren. Datorren apirilaren 25era 
arte zabalik izango da uztailean eta 
abuztuan etxean saharar umeak 
hartzeko ekimen solidarioan parte 
hartzeko izena emateko epea. 
Uda bateko besarkada lelopean, aldi 
baterako harrera-programa horre-
tan udalerriko egoiliarrek zein ber-
tan lan egiten dutenek har dezakete 
parte. 8 eta 9 urte bitarteko saharar 
haurrei udan Aljeriako Tindoufeko 
errefuxiatuen kanpamenduetako 
errealitate gordina ahaztu ahal iza-
teko aukera eskainiko die ekimenak. 
Egitarauaren helburuak dira adin-
gabekoen oinarrizko beharrizanak 
asetzea aipatutako hilabeteetan; 
azterketa mediko orokorra, begie-
takoa eta hortzetakoa ahalbidetzea; 
beren bizilekuko klima gogorra 
pairatzea ekiditea, tenperaturak 
55ºCra iritsi ahal direlako; trukake-
ta kulturala, eta getxotarren artean 
Saharako herriak bizi duen egoe-
raz sentsibilitatea sortzea.
Egotaldian zehar zenbait jardue-
ra egiten dituzte: Getxo Kirolaken 
instalazioetan sartu ahal izango 
dira eta aldian behingo topaketa 
boluntarioak egingo dira familie-

Udalak beste Getxobono kanpaina 
bat jarriko du abian martxoaren 
20tik apirilaren 29ra; bertan, 16.070 
deskontu-bonu trukatu ahal izan-
go dira (5 euroko 3.520 bonu eta 10 
euroko 12.550). Oraingo honetan 
278 establezimenduk egin dute bat 
ekimenarekin eta ostalaritzak ez 
du parte hartuko. Berritasun gisa, 
pertsona bakoitzak gehienez 5 eu-
roko 3 deskontu-bonu eta 10 euro-
ko 3 bonu izango ditu.

Gainerako baldintzak mantendu 
egin dira aurreko edizioarekiko:
- Deskontu-bonuak zuzenean apli-
katuko dira erosketaren unean 
atxikitako establezimenduetan. Ez 
dira aldez aurretik erosi beharko. 
- 5 euroko deskontu-bonua apli-
katu ahal izango da 20 eurotik 
gorako erosketetan eta zenbateko 
horren multiploetan, eta 10 euroko 
deskontu-bonua 40 eurotik gorako 
erosketetan edo multiploetan. 
- Erosketa bakoitzean 4 bonu me-
tatu ahal izango dira gehienez 
(adibidez: 80 euroko erosketa ba-
tean 10 euroko 2 deskontu-bonu 
edo 5 euroko deskontuko 4 bonu 
aplika daitezke). 
- Saltokiek ez dute inoiz eskudi-
rurik itzuliko; beraz, erosketetan 
adierazitako gutxieneko zenbate-
koak gainditu behar dira.

La alcaldesa Amaia Agirre, acompañada por representantes de todos los 
partidos políticos del Ayuntamiento, entre otras personas, participaron el 
pasado jueves, día 2 de marzo, en sendas concentraciones silenciosas lle-
vadas a cabo en la explanada del consistorio y en el punto lila de Algorta 
para condenar la agresión sexual a una mujer el pasado 24 de febrero en 
Getxo. Con anterioridad, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento aprobó, 
por unanimidad, una Declaración Institucional, en la que además de convo-

car ambas concentraciones, mostraba su más firme rechazo y condenaba 
toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en la desigualdad 
de género. Así mismo, manifestaba su solidaridad con la mujer agredida, 
a quien ofrecía su apoyo, y abogaba por seguir trabajando para lograr una 
sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las muje-
res puedan decidir con libertad con quién, cuándo y cómo tener relaciones 
sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada.

kin eta elkartearekin. Gainera be-
girale bat izango da, edozer gauza 
gertatuz gero familiek berarengana 
jo dezaten. Udalak, besteak beste, 
hurrengo gastu hauetarako ematen 
du diru-laguntza: kanpamentueta-

Drao Producciones konpainiak Ka-
tiuska, la mujer rusa aurkeztuko du 
larunbat honetan, 19:30ean, Muxi-
kebarriko Ereaga aretoan, Emilio 
González del Castilloren eta Manuel 
Martín Alonsoren opereta originala.
1931ko urtarrilaren 27an estreina-
tu zen Bartzelonan eta prosaz eta 
bertsoz egiten da. Operetara hurbil-
tzen da, giro herrikoia nobleziako 
pertsonaiekin nahasten baitu.
Obraren ekintza Errumaniako mu-
gatik gertu dagoen Ukrainako herri 

baten kanpoaldeko ostatuan ger-
tatzen da, 1918ko uda amaieran, 
herrialdea gerra zibil batean mur-
gilduta dagoenean. Proposamenak 
Errusiako zarismoaren istorioa 
kontatzen du ipuin dramatiko mo-
duan. Gabonetako benetako ipuina 
da, elurretan girotutako eszena-
ratze koloretsua du, eta mezu bat 
gordetzen du klase-borrokari, bete-
beharrari eta ohoreari, botereari eta 
maitasunari buruz.
Sarreraren prezioa 20 eurokoa da. 

tik etortzeko eta joateko bidaiara-
ko, ekitaldietarako... 
Izen-ematea: 658 751 359 / atfalge-
txo@gmail.com edo Udaleko Lan-
kidetza sailean, 94 466 00 17 / lan-
kidetza@getxo.net.

* Aste Santuko kirol campusak
(4. or.)
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Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko  
Jaularitzaren telefono zerbitzua:  900 840 111

MARTXOAK 16 OSTEGUNA
Odol-ematea. Areetako Geltokia pla-
zaren ondoan, 16:30etik 21:00etara.

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 Coixe-
ten filma, jatorrizko bertsioan azpiti-
tuluekin. 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 Romo-Areetako emaku-
meen elkarte soziokulturala.

MARTXOAK 17 OSTIRALA
Ipuinak eta eskulanak. Bizikide-
tzarako 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 Zubia plazan, 
16:30etik 21:00etara.

Kontzertua. Opereta. 19:30ean, 
Muxikebarrin, “Katiuska, la mujer 
rusa”, Enrique García Requenaren 
zuzendaritza pean. 20€.
Kontzertua. 19:30ean, Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, Sacratif 
Classical taldearen saioa. Sarrera: 
5€.

Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Eskulan jasan-
garria: Adarrak apaintzen (3 urtetik 
aurrera). Aldez aurretik izena eman 
behar da: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus  

Kafe-solasaldia. 18:00etan, Ja-
bekuntza Eskolan (Martikoena 16), 
“Gordofobia y antirracismo”, Magda 
Piñeyro eta Vicky Fotabonekin. Ins-
kripzioak: https://bit.ly/CafésCon-
versatorios2022-2023. Antolatzai-
lea: Mujeres con Voz. 

MARTXOAK 19 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Muxikeba-
rrin, “Elkano eta Magallanes, lehen 
mundo bira”. Euskaraz. Adin guz-
tientzat. Sarrera: 2,50€.
Haur Zinea. Areetako Andres Isa-
si 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 (Gipuz-
koa), Erica Liquete (Bizkaia) eta Ana 
Apika (Bizkaia). Ele bitan. Helduen-
tzako. Sarrera dohainik.

Ingurumen Aretoa. 10:30-13:30. 

Helduentzako tailerrak: Artilea lan-
tzen. Aldez aurretik izena eman 
behar da: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus  

MARTXOAK 20 ASTELEHENA
Odol-ematea. Bidezabalgo osasun 
zentroan, 16:30etik 21:00etara.

Hitzaldia. 18:15ean, Romo Kultur 
Etxean. Gaia: “Zoru pelbikoa”. Hiz-
lariak: Izaskun Badiola eta Amaia 
Sanz doktoreak, digestio-aparatuko 
zirujauak. Sarrera dohainik. Antola-
tzailea: Gizatiar.

Kafea konpainian. 10:30etik 
12:30era, Romo Kultur Etxean. An-
tolatzaile: Getxo Zurekin-Hiri Erruki-
tsua.

MARTXOAK 21 ASTEARTEA
Odol-ematea. Salbatzailearen 
aparkalekuan (Algorta). 16:30etik 
21:00etara.

Ipuin kontaketa. 17:00etan, Algor-
tako Kultur Etxean, eta 18:30ean, 
Romo Kultur Etxean, Zurrumurruen 
aurkako estrategiaren eskutik. Gaz-
telaniaz.

Laguntza-taldea. 19:00etan, Ja-
bekuntza Eskolan (Martikoena 16), 
“Preparamos juntas el exámen de la 
nacionalidad”. Inskripzioak: https://
bit.ly/CIRCULONacionalidad. Antola-
tzailea: Mujeres con Voz. 

Zurrumurruen Aurkako ipuin 
kontaketa. 17:00etan Villamonteko 
Kultur Aretoan eta 18:30ean Romo 
Kultur Etxean, Ane Gebararekin. 
Antolatzailea: Zurrumurrurik Ez Es-
trategia.

MARTXOAK 22 ASTEAZKENA
Poesia errezitaldia. 19:00etan, Al-
gortako Kultur Etxean, “PreTEXTOS 
PARA ACERCARME A TI”, Nina Marí-
nen (errezitatzailea) eta Salvi Salaza-
rren (gitarra) eskutik. Gaztelaniaz.

Tailerra. 11:00-13:00. “Tejedoras 
Comunitarias en la Salud”, Romo 
Kultur Etxean. Antolatzailea: Getxo 
Zurekin-Hiri Errukitsua.

MARTXOAK 23 OSTEGUNA
Hitzaldia. 18:30ean, Urgull Zen-
troan, “Después del Brexit”, Rocco 
Caira Bilboko Irlandako Ohorezko 
Kontsul Nagusiaren eskutik. Antola-
tzailea: Eurgetxo.

Zinemabarri. 19:00etan, Muxike-
barrin, “Irati”, Paul Urkijoren filma, 
jatorrizko bertsioan azpitituluekin. 16 
urtetik aurrera. 3,50€.

MARTXOAK 24 OSTIRALA
Ipuinak eta eskulanak. Bizikide-
tzarako liburutegiak: zurekin kon-
tatzen dugu. 17:00-18:00h, Romo 
Kultur Etxean, eta 18:30-19:30h, Al-
gortako Kultur Aretoan (Villamonte), 
Matiz Elkartearen eskutik. Ele bitan. 
Aurretiko izenematea: www.getxo.
eus/apuntazaitez 
Umorea. Sara Escudero, 19:30ean, 
Muxikebarrin. 12€. 
Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “Lean 
on Pete”, Andrew Haighen filma. 12 
urtetik aurrera. 3,50€.
Getxo ZUrt!. Kanpaina komunita-
rioa. 18:00etan, Algortako Geltokia 
plazan. Antolatzailea: Getxo Zurekin-
Hiri Errukitsua.

MARTXOAK 25 LARUNBATA
Musika. Muxikebarrin, 19:30ean, 
“Flamenco. Mausoleo de celebra-
ción, amor y muerte”, Niño de Elche-
ren eskutik. 24€.

MARTXOAK 26 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “El asombroso Mauri-
cio”. Adin guztientzat. 2,50€.

Getxoko bost ikastetxe pu-
blikotako jolastokiak ire-
kita egongo dira eskola-
orduetatik kanpo. Aukera 
hori jadanik eskaintzen 
zutenei (Andra Mari, Zubi-
leta eta Romo) Zabala eta, 
laster, Geroa batuko zaizkie 
orain. Carmen Díaz Gizar-
te Kohesioko zinegotziak 
adierazi duenez, “herrita-
rrek, oro har, eta gazteek, bere-
ziki, auzo guztietan gozatzeko 
espazio publikoen eskaintza 
zabaltzen saiatzen gara, eta, 
horrez gain, Getxoko haurrei 
aisialdirako alternatiba bat 
eskaintzen diegu, testuinguru 
seguru eta hurbilean, denbora 
librea aprobetxatzeko”.

Udalak 113.500€-tan eta 
urtebeteko iraupenagatik 
(beste bat luza daiteke) es-
leitu du ikastorduetatik 
kanpoko ikastetxeetako 

ikasketa-gelak, kirol-insta-
lazioak eta barrualdeak ku-
deatzeko eta kontrolatzeko 
zerbitzua.

Andra Mari, Zubileta eta 
Romo zentroetako patioak, 
kasu bakoitzaren arabe-
ra, astelehenetik ostiralera 
arratsaldeetan, eta larun-
bat eta igandeetan ordutegi 
desberdinetan irekiko dira, 
eta kontrolatzeko laguntzai-
le bat izango dute etengabe. 
Gainera, tokiko taldeek ki-
rol-instalazioak erabiltzen 
jarraituko dute entrenamen-
duak egiteko (ordutegiak: 
https://labur.eus/s7c9Z). 
Aurten, berrikuntza gisa, 
hainbat jardueratarako ba-
rruko espazioak (ikasgelak, 
hitzaldiak, tailerrak…) ere 
eskatzeko aukera dago An-
dra Marin, Zubiletan eta 
Romon.

Bost ikastetxe 
publikotako jolastokiak 

irekita egongo dira 
eskola-ordutegitik kanpo

Harrera 
Planaren 

aurkezpena

TOKIKOMen 
X. urteurrena 

“Olatua”n

Etorkinei eta Errefuxiatuei ha-
rrera egiteko lehen Zeharkako 
Planaren aurkezpen-ekital-
dia izango da datorren aste-
lehenean, martxoaren 20an, 
11:00etatik aurrera, Romo 
Kultur Etxean. Udalak egin-
da eta Legegintzaldi Planaren 
barrukoa, hiru urte inguruz 
egindako partaidetza-lanaren 
emaitza da Plana, tokiko go-
bernantzaren testuinguruan 
harrera-proposamenak modu 
komunitarioan eraikitzeko 
helburuarekin.
Mahai-inguru baten bitartez 
izango den Planaren aurkez-
penaz gain, Blanca Garcés 
Macareñas Migrazioen arloko 
ikertzaile seniorrak eta CIDO-
Beko (Bartzelona Centre for 
International Affairs) ikerke-
ta-koordinatzaileak Repensan-
do la acogida. Una Mirada desde 
lo local izenburuko hitzaldia 
eskainiko du. 
Izenematea: 944 713 601 edo 
getxoharreraplana@gmail.com

Komunikabideak Etorkizuna 
Ehuntzen da euskarazko 76 
toki komunikabidek (tartean 
HIRUKA) osatutako TOKI-
KOM sareak 10 urte ospatze-
ko, martxoaren 24an, ostira-
lean, Olatua gurutzontzien 
terminalean antolatutako 
jardunaldiaren izenburua. 
Udalak, Foru Aldundiak, 
Eusko Jaurlaritzak, Nafa-
rroako gobernuak eta EIT-
Bek babestuta eta Hirukaren 
laguntzarekin, bertan toki 
komunikabideen erronkei 
buruz hausnartuko dute.

Herritarren eta, batez ere, gazteen gozamenerako

Eskolako Agenda 2030 programan parte hartzen duten Getxoko 
12 ikastetxeetako ehun bat ikasle bildu ziren joan den oste-
gunean, hilak 9, Fadurako kiroldegian egin zen jardunaldi tek-
niko batean, hiri jasangarriaren eredu baterantz lan egitearen 
garrantziaz hitz egiteko eta hausnartzeko. Zehazki, dibertsitate 
funtzionala eta gaixotasun mentalak dituzten pertsonek aurre 
egin beharreko oztopo fisikoei buruz hitz egin eta hausnartu 
zuten bi hitzalditan.

Amaia Agirre alkateak eta Carmen Díaz Gi-
zarte Kohesioko zinegotziak udalerriko beste 
bi auzokide bisitatu zituzten aurreko astean, 
100 urte bete zituztela eta. Lehenengoz, Car-
men Iturralde Narbaizaren etxera (ezkerreko 
argazkia) hurbildu ziren, Algortan. Emakume 
hori Durangoko Iurretan jaio zen eta 70 urte 
baino gehiagoz bizi izan da Getxon. Hiru ala-

baren eta seme baten amak biloba bat eta bi 
birbiloba ere ditu. Ondoren, alkatea eta zinego-
tzia Elvira Rueda Martínezen etxera joan ziren, 
Areetan. Burgosen jaioa, bizilagun horrek hiru 
seme eta lau biloba ditu, eta azken 20 urteotan 
udalerrian bizi izan da. Ohi bezala,  omenduta-
koek Aixerrota oroigarria eta lore sorta bat jaso 
zituzten udal agintarien eskuetatik.  

Eskolako Agenda 2030ari buruzko jardunaldia

Carmen Iturralde eta Elvira Rueda, ehun urteko beste bi bizilagun
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“Hate”, Masipen 
disko berria 

Sacratif Classical taldearen 
kontzertua Areetako Musika 

Eskolan

El Viejo Chimangoren pop-rocka 
Romo Kultur Etxean

El Viejo Chimango pop-rock tal-
deak kontzertua eskainiko du os-
tiralean, hilak 17, 19:30ean, Romo 
Kultur Etxean, bertako musika sus-
tatzeko Bakarka zikloaren barruan. 
Kontzertuan euren bigarren diskoa 
aurkeztuko dute, Seguimos cami-
nandando, ska, reggae eta erritmo 
latinoen eragina duten bost abestiko 
EPa, non estiloekin pixka bat gehia-
go esperimentatzen duten eta abesti 
batzuetan kolaborazioak gehitzen 
dituzten.

2018an sortua, honako hauek osa-
tzen dute taldea: Asier Goti (ahotsa), 
Jonan Garcia (gitarra eta koruak), 
Jon Ander Agirretxu (gitarra), Alex 
de Isusi (baxua), Pablo Crespo (ba-
teria) eta Jon Ander Hernandez (sa-
xofoia). Bere lehen errezitaldietan 
eragin handieneko bertsioak egiten 
zituzten: Fito, Juanito Makandé, La 
M.O.D.A, Manu Chao, Doctor De-
seo, Madness, Extremoduro, Dub 
Inc. Taldea bera harritu egin zen zu-
zeneko harrera onarekin.

2019an beste urrats bat ematea era-
baki zuten, eta gai propioak konpo-
satzeari ekin zioten.

2020an, ikusleen saria irabazi zuten 
Rockein jaialdian, Barakaldo Hiriko 
Soinuak izeneko jaialdiko finalera 
iritsi ziren (125etik gora lagunen ar-
tean hautatutako hiruetako bat izan 
zen), eta lehen albuma grabatu zu-
ten, Ciento volando, hain zuzen ere.
Kontzerturako sarrerak 5€ balio du.

Luis Masip getxotarrak bere biga-
rren diskoa, Hate, aurkeztuko du 
datorren ostegunean, martxoaren 
30ean. Horrekin batera lan berriari 
izena ematen dion “eta sare soziale-
tan sortu dugun gorrotoaz hitz egiten 
duen” gaiaren Lyric bideoa aterako 
du, egileak berak adierazi duenez.
Masipek (1970), beste hiru musika-
rirekin batera, Destruction Gods tal-
dea sortu zuen 1987an, I’m enslaved 
by your love abestiarekin ezagun egin 
zena. Hainbat emanalditan parte 
hartu zuen talde honekin eta beste 
batzuekin 2021era arte. 15 urtez isi-
lik egon ondoren, 2017an jarduerari 
ekin zion berriro, eta iaz Destruction 
Gods ‘91 aurkeztu zuen.

Sacratif Classical seikoteak kontzer-
tua eskainiko du larunbatean, mar-
txoak 18, 19:30ean, Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan. Sarreraren 
prezioa 5 eurokoa da eta Musika 
Eskolako txarteldegian erosi ahal 
izango da ekitaldiaren egunean, 
17:30etik aurrera.

Sacratif Classical musika-formazioa-
ren kideak mundu klasikotik eta 
jazz garaikidetik datoz, eta bi mu-
sika horien esentzia kontuan izaten 
dute beti, teknologia berrietara eta 
abangoardiako soinuetara proiekta-
tuz. Taldekideak honako hauek dira: 
Itxaso Díez (biolina), Noemi Santa-
maría (biolina), Patricia Gómez (bio-
lontxeloa), Paula Isla (harpa), Bixen 
Lonigan (tronboia eta ahotsa) eta 
Salvi Salazar (gitarra).

Salvi Salazarrek idatzitako kantuek 

eta denboraz kanpoko musikako gai 
estandarrek osatzen dute bere erre-
pertorioa, eskema zehatzik gabeko 
ikuspegi musikala osatzen duten 
beste diziplina batzuetako musika-
rien kolaborazioekin.

Oti Estébanez idazleak Hermosos jóvenes muertos aurkeztu du Romo Kultur 
Etxean. Egileak berak azaldu duenez, intrigazko eleberria da, eta Gerra Zibi-
laren ondoren Espainiari buruzko erradiografia bat erakusten du, pertsonaia 
bakoitzaren bizi- eta gizarte-galerekin. “Atzealde historikoa du, fikzioa bada 
ere. Eleberria 1959ko udan sortu zen, baina flashbacken bidez oraina eten 
zuen, pertsonaien iraganera eramateko” dio.

Bigarren urtez jarraian, Getxoko liburutegiek Ahozko Narrazioaren Eguna ospatu-
ko dute. Horrela, igande honetan, hilak 19, 19:00etan, Romo Kultur Etxeak EDAko 
(Ahozko Narrazioaren Profesionalen Elkartea) kontalari profesionalen emanaldia 
hartuko du. Algortako Kultur Aretoan biltzen den Kontalarien Klubaren saioetan 
parte hartu ohi duten zenbait pertsonak ere bat egingo dute ospakizunarekin.

Algortako Kultur Etxean, datorren asteazkenean, hilak 22, arratsaldeko 
19:00etan, PreTEXTOS PARA APROXIMACIÓN A TI poesia errezitaldia izango 
da. Bertan izango dira, Getxoko bizilaguna den Nina Marin, Versadas, Club de 
poesía ekimeneko ohiko kidea, bereziki hunkitu duten poemak biltzen joan 
dena, eta Salvi Salazar, gitarrarekin.

“Hermosos jóvenes muertos”,intrigazko eta 
pertsonaiazko nobela bat

Kontalariak Ahozko Narrazioaren Egunean Nina Marinen poesia errezitaldia



Algortako erdigunean egingo da 
igande honetan, hilak 19, XXXV. 
Itxartu Krosa. Lasterketa 1.100 me-
troko zirkuituan egingo da katego-
ria guztietan. Krosa 10:30ean ha-
siko da, haurrentzako probarekin, 
eta seniorrenarekin amaituko da, 
12:00etan. Izen-ematea doakoa da 
maila guztietan, beteranoen kasuan 
eta senior mailan izan ezik (5€), eta 
www.itxartu.com webgunean edo 
Kantxa Kirol Moda kirol-dendan 
egin ahal da. Proba dela-eta, Telle-
txe, Algortako Etorbidea eta Marian-
dresena kaleak itxita egongo dira 
trafikoarentzat 10:30etik 12:45era.

Getxo Rugby taldeak laguntza behar 
du 22.800 euroko iruzurra jasan on-
doren eta horregatik crowdfunding 
kanpaina bat egiten ari da. Klubak 
jakinarazi duenez, irailean aipatuta-
ko dirutza ordaindu zion hornitzaile 
bati, baina prozesuan hacker batek 
haren lekua hartu zuen eta faktura 
osoaren jabe egin zen. Bere konpro-
miso eta betebeharrei aurre egin 
ahal izateko, baita talde guztiekin 
jokatzen segitzeko, kanpaina bat bul-
tzatzea erabaki du elkarteak (https://
www.goteo.org/project/queremos-
seguir-disfrutando-del-rugby), api-
rilaren 16ra arte egongo da martxan.

Maiatzaren 21ean, Etorki Mendi 
Trail mendi lasterketaren bigarren 
edizioa egingo da. Hori dela eta, las-
terketa identifikatzeko buff bat disei-
natu da, eta probako parte-hartzaile 
guztiei emango zaie, baita laguntzen 
duten boluntarioei ere, iaz egin zen 
bezala. Gainera, buff hori salgai dago 
nahi duenarentzat, 5 euroan, https://
etorkizunamt.com/webgunean.

Aste Santuko Kirol- Campusak 2023

XXXV. Itxartu 
Krosa 

Getxo Rugbyren 
crowdfunding 

kanpaina

Buffa Etorki Mendi 
Trailearentzat

Fadura Tenis Klubeko juniorrak Euskadiko taldekako txa-
peldunak dira. Txapelketa horren finalean Peña Vitorianako 
arabarrak mendean hartu zituzten, Getxo Kirolaken instala-

zioetan jokatutako lehiaketan. Joan den larunbatean, mar-
txoak 4, lortutako tituluak Espainiako Txapelketa jokatzeko 
txartela ematen die, uztailaren 3an Zaragozan hasiko dena.

Euskadiko tenis txapeldunak

ANTOLATZAILEA PROGRAMA ADINA EGUNAK ETA ORDUTEGIA PREZIOA KONTAKTUA

Getxoko 
Gimnastika 
Kluba

Gimansia erritmikoaren 
loturiko jarduerak 
Faduran

6/14 urte
Apirilaren 3tik 14ra.
9:00-14:00 
(edo 9:30-13:30)

63/84€ Posta: club_ritmica_getxo@hotmail.com 
Tel.: 685 545 032Psikomotrizitatea eta 

umeentzako jolasak 
Faduran

3/5 urte

GIW-Fadura 
Tenis Kluba

Tenisa eta urpeko 
jarduerak 10/16 urte Apirilaren 3tik 14ra.

9:30-13:30 70/155€ Posta: info@getxoiw.com
Web: www.getxoiw.com

Getxo Saskibaloi 
Taldea Saskibaloia Faduran 4/14 urte Apirilaren 3tik 14ra.

8:30-14:30 30/160€ Posta: admin@kiroletansport.info 
Tel.:  657 773 523 

Getxo Igeriketa 
Bolue Kirol 
Elkartea

Igeriketa, kirol anitza 
eta tailerrak Faduran 4/12 urte Apirilaren 3tik 14ra.

8:30-14:30 70/155€ Posta: info@getxoiw.com
Web: www.getxoiw.com

Getxo Atletismo Atletismoa Faduran 6/13 urte Apirilaren 3tik 14ra.
9:00-13:30 60/110€ Posta:  info@cagetxo.com 

Tel.:  688 698 88

Arenas Club –
Romo F.C. Futbola Gobelan 5/12 urte Apirilaren 3tik 14ra.

8:30-14:00 60/130€ Posta: arenasromocampus@gmail.com
Tel.: 657 268 606 

Getxo 
Azkarrenak 
Irristaketa Kirol 
Kluba

Irristaketa linean eta 
multikirolak Gobelan 3/12 urte Apirilaren 3tik 14ra.

8:30-14:30 30/140€
Posta: ander.i@
clubpatinajelineagetxo.com 
Tel.:  664 570 994

Getxo Xake 
Kluba

Xakea erreminta 
pedagogiko eta 
sozializatzaile gisa 
Gobelan 

6/16 urte

Apirilaren 3tik 14ra.             
Bi txanda: 
8:30-13:30 
15:00-18:00

42/190€ Posta: info@damagaztea.com   
Tel.: 688 677 874

Getxo Futbola 
Fundazioa Futbola Faduran 5/13 urte Apirilaren 3tik 14ra.

9:00-14:00 70/150€ Posta: campusgetxofutbola@gmail.com  
Tel.: 615 982 663

Haszten 
Elkartea

Campus inklusiboa 
eta egokitua eta 
osasuntsua

10/25 urte Apirilaren 3tik 14ra.
9:00-14:00 25 eguneko Posta: Gorka.haszten@gmail.com 

Tel.: 747 404 358  

Getxo Show 
Irristaketa Kluba Irristaketa Andra Marin 4/17 urte Apirilaren 3tik 14ra.

8:30-13:30 25/150€ Posta: info@cpshowgetxo.com 
Tel.:  615 501 624 

Getxo Irristan 
Kirol Kluba

Hockey patinak 
eta irristaketarako 
hastapena Faduran 

4/12 urte Apirilaren 3tik 14ra.
8:30-14:30 45/65€ Posta: klub@getxoirristan.com  

Tel.: 670 733 824 

Romoko 
Eskubaloi Kluba Eskubaloia Gobelan 8/14 Apirilaren 3tik 14ra.

8:30-14:00 80/170€
Posta: 
club.balonmano.romo@gmail.com
Tel.: 669 163 245

Pakea Getxo 
Bela Eskola Bela kirol portuan 8/18 urte Apirilaren 3tik 14ra

9:30-14:00 110/130€ Posta:  info@pakea.info
Tel.: 634 405 624

Raspas Arraun
Arraun hastapena 
haur eta gazteentzako 
Areetako kaian

10/14 urte Apirilaren 3tik 14ra  
9:00-13:30 75/160€ Posta: raspasarraun@gmail.com 

Tel.: 688 783 983
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