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Gobernu taldeak (EAJ-PSE) opo-
sizioaren partaidetza galarazi du 
beste behin. Oraingo honetan Xake 
plazaren eraberritze proiektuaren 
prozesuan izan da. Proiektua alde 
bakarretik eta oposizioko taldeak 
baztertuta erabaki da (Getxoko 
bozkatzaileen % 40 ordezkatzen 
dugu) eta herritarrei doi-doi eman 
zaie proposamenak aurkezteko 
abagunea. Datuak dira gakoa: 

proiektua 10 urtez dilindan eduki 
eta beste prozesu batean eskura-
tutako ideiak alde batera utzi on-
doren, irailaren 6an 10 egun baino 
iraun ez zituen partaidetza pro-
zesu bat ireki zen inolako aurretiko 
abisurik gabe. Aurrekontua eza-
rrita dago, baita inauguraziorako 
data ere: hurrengo udal-hautes-
kundeen aurretik. Hau ustekabea!  
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Astearte hone-
tan “suizidioaren 
prebentzio komu-
nitariorako” ikas-
taroaren saio be-
rriak abiatu dira. 

Saio horietarako suizidiologian aditua 
den gure udalerriko Jon García psikia-
traren laguntza izango dugu. Udaletik 
Espainian udal mailan aurrenekoa den 
proiektu aitzindari honen aldeko apus-
tua egin dugu. Proiektua Getxo Ekinez 
Planaren parte da, eta funtsezkotzat jo-
tzen ditugun bi alderdi azpimarratzen 
ahalbidetzen digu. Alde batetik, ondo 
eraikitako ekimen emankorrekin hur-

biltzen diren gure udalerriko herrita-
rren eskarmentua, sormena eta ilusioa 
nabarmentzea eta errukitsuagoa izango 
den eta komunitatearen gaineko kon-
tzientzia handiagoa izango duen Getxo 
batekin amestea.
Bestetik, Gizarte Kohesio Sailak lantzen 
duen ikuspegi komunitarioaren gakoa 
azpimarratu nahi dugu PSE-EEtik. Izan 
ere, horri esker, elkarlanean aritzeko 
erakundeen sare bat dugu, udalerri bi-
dezkoagoa, berdinzaleagoa eta edozein 
bizilagunen sufrimenduarekiko sen-
tikorragoa izan dadin; azken batean, 
sozialki kohesionatuagoa den udalerri 
bat. Animatu parte hartzera!

Ez du etenik. EAJk eta PSEk beste 
eraikin historiko eta berezi bat bo-
tatzea baimenduko dute Algortako 
erdigunean. Villa Amparo eta Villa 
Fernanda botako dituzte, Haurtegi 

zaharra zena, luxuzko etxebizitzak 
eraikitzeko. Zoritxarrez, zerrenda 
luzeegia da: Arrigunagako jaitsie-
ra, Atxekolandeta, Lope de Vegako 
eraikinak Romon, Ollarretxe...

ONDAREA, HISTORIA ETA NORTASUNA  
GALTZEN JARRAITZEN DUGU

EAJK OINEZKOENTZAT EGIN NAHI 
DU KALE NAGUSIA

XAKE-MATE OPOSIZIOARI

GETXO ARRETATSUAGO BATEN ALDE

PNV-EAJk “ustezko” auzo-galdeketa 
batekin engainatu nahi gaitu beste 
behin. Oraingoan, Geltokiko plazaren 
promestutako berriztapenaren ingu-
rukoa, luzaroan itxarondakoa baina 
iristen ez dena. Gobernu taldeak 
iritzia eskatu die auzokideei, lanak 
egiteko data eta aurrekontua erabaki-
ta dituenean: proiektua prest dauka. 
Ez da PNV-EAJk plaza berriztatuko 

duela hitzematen duen lehen aldia. 
Baina gezurra haratago doa. Gobernu 
taldeak ez du plazaren erdigunerako 
jada proiektaturik duen karparen 
inguruko azalpenik eman, nahiz eta 
egitura horren aurkako kexak etenga-
beak izan. Era berean, ez du azalpenik 
eman proiektu hori kale nagusi osoa 
oinezkoentzat bihurtzeko aprobetxa-
tzearen inguruan. #esnatugetxo

Getxo 2020/2021 Munduko Lur Gaine-
ko Sokatira Txapelketaren egoitza iza-
teaz gozatu ahal izan dugu azken egu-
notan, eta munduan erreferente izan 
gara, beste edizio batzuetan Hegoa-
frikako Lurmutur Hiria edo Suediako 
Malmö hiria izan ziren bezala. Getxon, 
EAJ-PNVk duela urte asko kirolaren 
sustapenarekin duen konpromisoa-
ri esker, oinarriko kiroletik egindako 
sostengu eta lan etengabea mundu edo 
nazioarteko mailako norgehiagokekin, 
txapelketekin eta lehiaketekin uztar-
tzeko beharrezkoa den ahalmena eta 
ibilbidea daukagulako.
Getxon, getxotarren bizitzaren zehar-
kako ardatz izateko apustua eginez, 
Getxo Kirolak-ekin batera lan egiten 
duten 70 kirol klub baino gehiago ditu-
gulako; 15.000 neskatila, mutiko, gazte 
eta helduk egiten dute lan 70 klubetan 
eta ehunka taldetan kirola ariketarako, 
bizimodu osasungarrirako eta harre-
man pertsonalak eraikitzeko ardatz 
bezala erabiliz. Getxo Kirolak erakun-
dearen eta udalerriko klub horien arte-
ko harremanari eta horien artean egin-
dako elkarlanari esker posible delako 
maila handiko kirol ekitaldiak antola-

tzea edo, izan garen bezala, Europako 
kirolaren hiririk onena izatea.
Beste behin, kirolaren arloan ere, be-

tetako konpromisoez hitz egin behar 
dugu Getxoko PNV-EAJtik. Amaia 
Aguirre Muñoa gure alkateak zuzen-

dutako taldeak ardatz estrategiko ga-
rrantzitsutzat jotzen du programaren 
4. puntua: “Getxo, kirolaren hiria Biz-
kaiko badian: Aisialdi osasungarria 
eta kirola, klubekin harremana...”
Munduko Sokatira Txapelketa be-
zalako ekitaldiek edo, beste faktore 
eta balio askoren artean, esfortzua, 
balioetan oinarritutako heziketa, tal-
de-lana, parte-hartzea nahiz gizarte-
ratze espazioak bateratzen dituzten 
beste proiektu batzuek islatzen duten 
konpromisoa. 
Getxoko kirolak Thinking Faduraren 
nahiz aisialdi osasungarrirako, jar-
duera isikorako eta kirola praktika-
tzeko espazioen garapenaren parte 
izaten jarraitzen du; oinarriko kirola 
getxotarren bizi-garapenerako fun-
tsezko bitarteko bezala. Edo Getxoko 
herritarren ohitura osasuntsuak eta 
ongizatea sustatzeko lagungarriak 
diren edozein eragilerekin eta pertso-
narekin lankidetzan aritzeko ekime-
nak.
Getxo Bizkaiko badiako kirolaren 
hiria izaten jarraitzeko EAJ-PNVren 
konpromisoen betepenaren isla diren 
eguneroko zein aparteko adibideak.


