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Eguna dela eta
Udaleko Bozeramaleen Batzordeak, mar-
txoaren 21ean, Arraza-Diskriminazioaren 
kontrako Nazioarteko Eguna ( lehenen-
go aldiz Nelson Mandela Hegoafrikako 
presidente ohia hil zenetik ) ospatu zela 
eta, adierazpen instituzional bat onartu 
zuen aho batez. Adierazpenak sexu, er-
lijio, kultura, jatorri etniko edo nazional, 
iritzi edo beste edozein inguruabar per-
tsonal edo sozialen ondoriozko edozein 
diskriminazio mota arbuiatzen, borroka-
tzen eta gaitzesten du. Aldi berean, gi-
zartean, besteak beste, jatorri etniko eta 
nazional, kultura, hizkuntza eta erlijio 
ezberdinetako  bizilagunak egotea giza 
faktore positiboa eta aberasgarria de-
lakoan, aniztasun testuinguru horretan, 
agiriak agerian uzten du beharrezkoa 
dela pertsona guztien berdintasun prin-
tzipioa defendatzea eta komunean dauz-
kagun gauzak ezberdintzen gaituztenak 
baino gehiago direnaren ideiari balioa 
ematea. Hori dela eta, elkarbizitzaren 
eta aniztasunaren esparruan era proak-
tiboan lan egiteko konpromisoa hartzen 
du. Testuak adierazten du zurrumurruak 
immigrazioarekiko eta aniztasunarekiko 
topiko eta estereotipo negatiboak he-
datzeko bide bikaina direla, eta hazte-
gi horretatik elikatzen direla jarrera eta 
praktika diskriminatzaile, xenofobo eta 
arrazistak. Horregatik, gehitzen du agi-
riak, beharrezkoa dela immigrazioari 
eta aniztasunari buruzko diskurtso ne-
gatiboen gaineko isiltasunaren espirala 
apurtzea; aurreiritzi eta estereotipo ne-
gatiboak eraitsi beharra dagoela. 
Azken batean, adirazpenak immigra-
zioari eta kultura aniztasunari buruzko 
diskurtso negatiboaren inpunitate es-
pazioak murriztu nahi dituen herritarren 
jarduna indartu nahi du.
Adierazpen osoa udal web gunean: 
www.getxo.net. 

Etorkinen enpresa-ekintzak aztertuko ditu

Ekonomian aniztasuna eta tokiko integrazioari buruzko 
proiektu europear batean parte hartzen du Getxok

DELI Ekonomian Aniztasuna eta Toki-
ko Intregrazioa programari atxiki zaio 
Getxo. Aitzindaria den ekimena da, Eu-
ropako Kontseilua buru duena, eta en-
presa bat duten edo ekintzaileak diren 
etorkinak laguntzeko tokiko politika 
eraginkorragoak izatea helburu duena, 
gizarteratzearekin eta aniztasunarekin 
lotuta, ekonomiaren sustapen eta toki-
ko  garapenerako politikaren barruan.
Programaren harira, Getxolan Ekonomia 
Sustapenerako eta Enplegu Zerbitzuak 
eta Udaleko Immigrazio eta Kultura ar-
tekotasunaren unitateak elkarlanean ari 
dira eta bertan parte hartzen dute Mi-
grazio Politikaren MPG Taldeak eta bes-
te bederatzi hiri europarrek:  Bucarest 
(Errumania), Cartagena (Espainia), Du-
blin (Irlanda), Munich (Alemania), Lisboa 
(Portugal), Londres-Lewisham (Erresu-
ma Batua), Reggio Emilia (Italia), Rotter-
dam (Holanda) eta Viena (Austria).

Programa berritzailea eta aitzin-
daria Euskadin
Programa berritzailea eta aitzindaria 
da, Euskadin zein Espainian, abiapun-
tutzat duelarik migratutako komuni-
tateek alderdi sendo asko dituztela eta 
potentzial sozio-ekonomiko handia 
dutela, hazkunde jasangarriari eta en-
pleguari laguntzen dieten tokiko akto-
re ekonomiko bezala. 
Harrera, gizarteratze eta integrazio po-
litikak baztertu gabe, jasaten ari garen 
krisialdi bezalako batean funtsezkoak 

direla,  Getxoko Udalak Europako Ba-
tasunaren  2020 Ekintzailetza Planare-
kin bat egin du, etorkinen enpresa-e-
kintzak errazteko.
Parte hartze horrekin, Udalak hazkun-
dea eta lehiakortasuna sustatzen jarrai-
tuko du, aniztasunean oinarrituta, sek-
tore estrategikoetako enpresa txikietan 
eta ertainetan eraginda, eta aniztasuna 
sustatuko du kontratazio publikoaren 
bitartez. 

Eragile publiko eta pribatuen pla-
taforma
Proiektuak eragile publiko eta priba-
tuen plataforma sortuko du estrategia 
eta programak sustatzeko, sozialki 

jasangarriak direnak eta integrazioa-
ren, kultura artekotasunaren eta aniz-
tasunaren ildoarekin bat datozenak. 
Parte-hartzaileek etorkinen integratze 
ekonomikoaren aldaketa sistemati-
koan lan egingo dute, horien eskubide 
ekonomiko eta sozialak eskuratzeko 
dituzten zailtasunak murriztuz.  
DELI proiektuan proposatutako ekime-
nak ezartzearen bitartez, epe luzean so-
luzio iraunkorrak ematea espero da, toki-
ko etorkinen integrazio hobea, hala nola, 
etorkinek dinamizatutako enpresen haz-
kundea lortze aldera, Getxoko garapen 
ekonomikoan eragin zuzena izan dadin.  
DELI proiektua 2015ean bukatuko da. In-
formazio gehiago www.getxo.net/deli.

DELI proiektuan parte hartzen duten Europako 10 hirien ordezkarien bilera Bruselan.

Hiru domina igeriketan Estibaliz Landabururentzat
Estibaliz Landaburuk (beheko iladan 2. ezkerretik) urrezko bi domina irabazi ditu 50m libreak 
eta 50m tximeleta kategoriatan (estatuko marka berdinduz) eta zilarrezko bat 100m libretan, 
adimen urriko kirolarien Espainiako Igeriketa Txapelketan. Almerian jokatu da txapelketa. 
Landaburuz gain, Uribe Costa Kirol Elkarteak beste hiru igerilari eraman zituen lehiatzeko: 
Nerea Zarate, Paul Díez eta Inaxio Miguel. Hirurek, beren markak ondu eta autonomietako 
eta estatuko txapelketetan parte hartu ahal izateko gutxienekoak lortu zituzten.

Entrenatzaile  
mugimendua izan 

da Arenasen
Arensasen 3. Mailako talde nagusia-
ren entrenatzaile berria Jon Pérez Bolo 
izango zela iragarri bagenuen ere joan-
dako astean, klubak jakinarazi berri du 
bigarren entrenatzailea David Álvarez 

-
ko izandakoa; azken eginkizun horren 
ardura Kepa Rodríguezek hartu du, Jon 
Pérezekin Ohorezko Gazte taldetik igo 
eta gero. Atezainen prestatzaile gisa Jon 
Ander Izkoak jarraituko du.
Ohorezko Gazte mailako taldean utzi-
tako lekua Ander Lópezek beteko du, 
orain arte Itzubaltzeta Gaztea entrena-
tzen zuenak. Eta Itzubaltzeta Gaztea 
entrenatzeko Fran Yeste hautatu dute, 
futbolaren munduan oso ezaguna dena. 

Itxartu Taldeak, Getxo Kirolak eta Euskadiko Nordic Wal-
king Federazioarekin batera, Nordic Walking kirola (Ipar 
Martxa makilekin) aurkeztuko du. Aurkezpena larunba-
tean, martxoaren 29an, egingo dute Fadurako kiroldegian, 
10:30etik aurrera. 
Aurkezpena, Getxo, Kirolaren Europako Hiria-ren harira anto-
latu dute, eta hitzaldi batek eta Fadurako inguruetatik on-
doren egingo den ariketa batek osatuko dute. Getxotarrei 
kirol modalitate hori eta, hala nola, osasunari dakarzkion 
onurak ezagutaraztea da helburua. 

Eneko Latxa Garay gazte getxotarra da Bizkaiko judo txa-
peldun berria, 50 kiloz azpikoen kadete mailan. Algortan 
dagoen Judo Getxo Klubeko kirolaria da eta joandako mar-
txaoren 23an Etxebarriko kiroldegian jokatutako lehiaketan 
irabazi zuen txapela judoka gazteak.
Eneko Latxak, hartara, Gasteizko hiribuan datorren api-
rilaren 6an egingo den Euskadiko Txapelketarako txar-
tela lortu du. Domina bat lortzeko egingo du borrokan. 
Euskal txapelketa, halaber, estatukora sailkatzeko ba-
liozkoa da. 

Ipar martxa  
osasunaren alde

Kirolak
Eneko Latxa,  

judo txapelduna


