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Joan den astean gure udalerria 
eremu gorrian sartu zen beste 
behin ere. Horrek itxiera perime-
trala dakar berriro, eta murrizteko 
neurri berriak aplikatzeko beha-
rra ere bai. Hori guztia gertatu da 
pixkanaka pandemia gaindituko 
dugula pentsarazten digun txer-
taketa kanpainaren erdian.
Bada, Getxoko Udala eskura di-
tuen neurri guztiak hartzen ari da 
prozesu horretan laguntzeko, bai 
eta behar-beharrezkoa den berre-
raikuntza sozial eta ekonomikoan 
ere. Getxo Ekinez akordioa aho 
batez onetsi zuten talde politiko 
guztiek. Bada, horixe da udalak 

hautatu duen erreminta pande-
miaren aurka borroka egiteko osa-
sun publikoaren ikuspegitik, bai 
eta pandemia horren ondoriozko 
zailtasun ekonomiko eta sozialak 
gainditzeko ere. Hala, progra-
maren testuinguruan jada abiatu 
diren ekintzen artean, nabarmen-
tzekoak dira Osakidetzarekin 
lankidetzan txertaketa kanpaina-
rako karpak jarri izana, pertsona 
zaurgarrien oinarrizko beharriza-
nak estaltzeko gizarte erakundeei 
emandako laguntzak, pandemiak 
kaltetutako gazteentzako aholku-
laritza psikologikoa eta 23 pertso-
na langaberen kontratazioa.

KIROL PORTUAREN GAINBEHE-
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Jada apirila amaitzear dago, eta, horre-
kin batera, aurreko urtea bezala kon-
plikatua izan den 2021eko laugarren 
hilabetea beteko dugu. Bada, zailta-
sunak zailtasun, pandemiak gogor 
zigortu duen sektore batekin lanean 
jarraitzen du Getxok. Kirolaz ari gara. 
Getxon, gutxi-asko, guztiok daukagu 
harremana kirolarekin, eta badakigu 
sektore horrentzako oso zaila izaten ari 
dela Covid-19aren ondorioen artetik 
aurrera egitea. Hala ere, Getxok erre-
ferentzia izaten jarraitzen du, Bizkaiko 
badiako kirolaren hiria baita. Hala jaso 
genuen getxotarrekiko gure konpro-
misoan. Gure udalerriaren balioak eta 
indarguneak sendotzea ahalbidetuko 
duten konpromisoak betetzen jarrai-
tzen dugu. Getxo berritzailea, jasanga-
rria, lagunkoia, osasungarria, berdea 
eta gizon-emakumeon neurrikoa. Eta 
bisioa eta aurreikuspena izan geni-
tuen gure hauteskunde programan 
proiektu estrategiko gisa aurkeztu ge-
nuenean honako hau: “Fadura herri-
tarrentzako espazio ireki berri bihur-
tzea, non honako hauek batuko diren: 
nahi duenak sartzeko kirol-parke bat 
eta Getxo Kirolaken izena eman duten 

izena ematen duten 60 urtetik gora-
koak batzen ditu, sasoia eta harreman 
pertsonalak ez galtzeko, betiere neurri 
guztiak hartuta: maskara, distantzia 
eta higienea.
Osasun neurriak gutxinaka ahalbi-
detzen ari dira instalazioak erabil-
tzea eta entrenamenduen aukerak 
irekitzea. Gainera, Getxo Kirolakek 
1.170.500 euro bideratu ditu Getxoko 
klubentzako eta kirolarientzako, CO-
VID19ak erabat baldintzatu baitu 
urtea. Laguntzak eta dirulaguntzak 
gure udalerrian goi mailako kirolean 
diharduten emakume eta gizonentzat 
nahiz klub eta elkarteentzat, umeekin 
eta gazteekin egiten dituzten jardue-
retarako. Oinarriko kirolari arreta 
berezia jarri zaio, baina kirol jarduna 
gure bizitzako ardatzetako bat izaten 
jarraitzeari ere bai. 
Getxoko EAJk funtsezkotzat dituen 
konpromiso eta ekimenak, bizimodu 
baten oinarri gisa eta Getxo definitzen 
duten balore gisa. Horiek eraman gai-
tuzte, hain zuzen, Europako kirolaren 
hiririk onena izatera. Konpromiso ho-
riek bete egiten dira, eta hori Getxoko 
kirolak duen mailan islatzen da.

pertsonek kirola egiteko instalazioak: 
Thinking Fadura prozesua”. Gaur 
egun, pandemiarekin ikasi eta eza-
gutu dugun guztiaren ostean, ikus de-
zakegu proposamen aparta izan zela 
eta kirolaren esparruan erreferente 
esanguratsua izango dela, aisiarako, 
jarduera fisikorako eta kirola prakti-
katzeko espazio publiko osasungarri 
gisa. Horrez gain, nabarmendu behar 

da Getxoko kirolaren sektore osoak 
parte hartu zuela diseinuan.
Erreferentzia kirolean eta zahartze 
aktiboan, biziaren soka osasunga-
rriari jarraituz eta koronabirusaren 
pandemiak eskatzen dituen neurriei 
arreta emanez. Horixe da kalean jar-
duera fisikoa egiteko programa, joan 
den astetik aurrera berriz ere martxan 
dagoena. Biotz Alain edo Gobelaurren 

Laster amaituko da Getxoko Kirol Por-
tua kudeatzeko oraingo kontratua. Ho-
rrenbestez, kudeaketa berria lizitaziora 
aterako da, hamabost urte (2040. urtera 
arte) iraungo duen kontratu batekin. 
Uste dugu aukera hau aprobetxatu 
behar dugula lehenengo lizitazioan 
egin ziren akatsak zuzentzeko. Izan 
ere, azken urteotan Kirol Portuak pai-
ratutako gainbehera eta endekapena 
eteteko ordua iritsi da. Hori guztia dela 

eta, PPk udalaren eta sektore pribatua-
ren arteko kudeaketa partekatuaren 
alde egiten du apustu. Modu horretan, 
zenbait alderdi (esate baterako: ostalari-
tzaren ustiaketa, garbiketa, mantentze-
lanak, segurtasuna, argiztapena etab.) 
udal kudeaketa publikoaren mende 
egon daitezke eta, bitartean, beste 
zenbait (amarratzeak, kirol nautikoak 
etab.) erakunde pribatuei laga ahal 
zaizkie. #esnatugetxo

Andra Mari, Algorta, Romo, Portu Zaha-
rra, Hezetasuna, Aldapa, Santa Ana, 
Areeta, Neguri Langile... auzo guztietan 
auzokideak jo eta su lanean izan ditugu 
urtero herriko jaiak antolatzen, denon 
gozamenerako. Benetako altxorra dugu 
Getxon jai batzordeekin eta jai ereduare-
kin: auzokideak elkarlanean antolatzen, 
egitarau aberasgarria prestatzen, parte-
hartzea sustatzen... herria egiten!
Osasun-krisiak eragindako ezarpenak 
direla eta, aurten ere ezin izango di-
tugu urtero moduan jaiak gozatu. Txa-
logarria da jai batzordeen konpromisoa 
eta ardura. Baina EH Bildutik ere argi 
diogu: ez dugu onartuko pandemiaren 
aitzakiapean jai-eredua zalantzan jar-
tzea edota aurrekontua jaistea.
Hori dela eta, apirileko osoko bilkuran 
mozioa aurkeztuko dugu. Lehenik eta 

behin, auzo ezberdinetako jai batzordeen 
lana aitortu eta goraipatzeko. Bigarrenik, 
beharrezkoa iruditzen zaigu Udalak 
konpromisoa hartzea jai batzordeen au-
rrekontua ez jaisteko eta datorren urteari 
begira aurrekontu hori mantentzeko 
edota igotzeko KPIren arabera.
Eta azkenik, osoko bilkurari eskatuko 
diogu jai-eredua mantentzeko konpro-
misoa har dezala. Osasun-krisia baliatuta, 
hamaika ezarpen ezarri dizkigute: kalea 
erabiltzeko, herri-kultura bultzatzeko, au-
togestioaren bidez antolatzeko... Tentazioa 
izan dezakete jai-eredua aldatzea pan-
demia argudio modura erabilita. Beha-
rrezkoa iruditzen zaigu, beraz, Getxoko 
Udalak jai batzordeen lana babesteko kon-
promiso hori argi eta garbi adieraztea.
Gora Getxoko jai herrikoiak! Info 
getxo.ehbildu.eus

Udal Egoitza une delikatuak igarotzen 
ari da. Langileek gero eta gehiago igar-
tzen dute nekea, eta zenbait zerbitzu 
murrizten edo kentzen ari dira, tera-
pia okupazionala kasu, egoiliarrak 
estimulatzen eta aktibo mantentzen la-
guntzen duena. Hala, gero eta zailagoa 
da egoitzaren zerbitzu publikoa ber-
matzea. Elkarrekin Getxon hilabeteak 
daramatzagu beharrizan horiei arreta 
emateko eskatzen. Izan ere, zaintzen 

gaituztenak zaintzen ez baditugu, ezin 
diegu kalitatezko zerbitzua eskaini bi-
zitzako une erabakigarri bat igarotzen 
ari diren egoiliarrei. Hilabete honetan 
eskatuko dugu Terapia Okupazio-
nalaren Zerbitzua EZ kentzeko, eta 
nagusiak zaintzen dituzten langileen 
plantilla indartzeko ere bai. Orain, 
inoiz baino gehiago, bizitza eta zain-
tzak erdigunean jarri behar ditugu.  
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