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1.1 Parkeak eta plazak egokitzea eta hobetzea (24)   
  
Xake plaza (5)  
  

• Xake plaza konpontzea (2)  
• Uste dut badela garaia Geltokiko Plazaren (Xake plaza) egoera 

konpontzeko; izan ere, oro har, uste dut plaza horretan dagoen aukera 
bakarra dela jatea eta, gero, hondakinak lurzorura botatzea.  Nire aburuz, 
leku hori interesgarria da Getxoko herritar guztientzat; bertan, adibidez, 
iturri polit bat jar daiteke, haurrentzako guneak, patinatzeko guneak... 
Horrez gain, lorategientzako lekua utzi beharko litzateke, espazio nahikoa 
baitago.   
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• Gustatuko litzaidake Areetako Xake plazan estalki iraunkor bat instalatzea, 
egungo jaialdiak mantentzeko eta urtean zehar ekitaldi kultural gehiago 
ospatzeko bertan (kontzertuak, dantzak, etab.).  Gainera, horri esker, 
adinekoek aire zabalean paseatzeko gune bat izango lukete, eguraldi txarra 
pairatu gabe.  Komun publikoez gain, banku asko egon beharko lirateke.   

• Xake plazaren optimizazioa, haurren jolasetara bideratutako espazio 
estaliarekin, Algortako geltokikoa bezalaxe.  Gaur egun ez da behar bezala 
aprobetxatzen.   

  
Parkeen eta plazen hobekuntzarekin lotutako beste proposamen batzuk (19)  

  
• Kirol-parke gehiago (futbola, saskibaloia) (3)  
• Algorta Metroko parkean tranpolin gehiago jartzea (2)  

• Parke itxi gehiago •  Aire zabaleko espazio estaliak.   
• Hobetzen diren parkeak.   
• Gustatuko litzaidake Anbulatorioko parkea jardinera, hesi edo antzeko 

zerbaitekin ixtea; izan ere, errepidetik oso gertu dago eta arriskutsua da 
hurrentzat.    

• Parkeak  
• Haurrentzako parke guztiak hesitzea.    
• Getxoko haurrentzako parke guztiak hobetzea, horiek modernizatuz edota 

egungo egitura aldatuz.  Horietako asko oso zahartuta daude eta zaindu 
gabe.  Plastikozko guneak handiagoak izan beharko lirateke.    

• Nire ustez beharrezkoa da Bihotz Alai plaza egokitzea.  Familiok ez 
daukagu haurrekin joateko lekurik eguraldia txarra den egunetarako.  
Aukera bakarra Telletxeko zabuak dira eta, euria ari denean, horiek jendez 
gainezka egoten dira.  Estalki bat jartzekotan, espazio hori funtzio 
anitzekoa izango litzateke eta familiek eta gazteek hori erabili ahalko zuten 
egunero.  Baita kultura- eta kirol-jardueretarako ere.     Bestalde, plaza 
horrekin jarraituz, uste dut bertako garbiketa-plana berrikusi behar dela. 
Izan ere, bankuak ez dira maiz garbitzen eta txerri-korta baten antzera egon 
ohi da.    

• Ama naiz eta udan Danimarkan egon naiz; hala, gustatuko litzaidake 
Getxon Hovedstaden-en egin dena egitea: batetik, udalak parkeetan 
haurrentzako gauzak jar ditzala (baloiak, trizikloak, pilotak); horiek 
giltzarrapo batekin ixten diren egurrezko kutxetan gordetzen dira (ez dira 
parketik mugitzen) eta bertan haurrak laguntzen lan egiten duen pertsona 
batek zaintzen ditu.  Bestalde, parkeetan barrakoiren bat jartzea, 
jostailuekin, liburuekin... Horrez gain, zaintzaile bat egon beharko litzateke 
haurrak barruan jolasteko.  Oso interesgarria da bertan egiten dena eta hau 
baino askoz hobea da.  Horrez gain, parkeak itxita egoten dira haurrak eta 
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helduak bertan lasai egon daitezen.  Getxon haur ugari daude baina bertoko 
parkeak oso aspergarriak dira beste horiekin alderatuta.  Horren inguruko 
informazio gehiago eman ahal dizuet nahi izatekotan   

• Romoko parkea berritzea.  
• Eskoletako plazan haurrentzako parke handiagoa egitea, planean ez baita 

hori agertzen.   
• Gustatuko litzaidake 3tik 6 urtera arteko haurrentzako espazio gehiago 

egotea.  Santa Eugenia plazan, uste dut beharrezkoa izango litzatekeela 
Bidezabalen dagoenaren antzeko parke bat egitea baina estalia (lurralde 
honetako eguraldia kontuan hartuz).  Hurbileko parkeak jendez gainezka 
egoten dira eta, horregatik, uste dut beharrezkoa dela gehiago eraikitzea.   

• Zentzugabea iruditzen zait aisialdirako leku bat edukitzea eta hori ezin 
aprobetxatzea herrira igotzeko modurik ez egoteagatik, batez ere neguan  

• Gustatuko litzaidake beste zerbait jartzea anbulatorioko parkea ixteko, 
adibidez, jardinerak edo antzeko zerbait. Izan ere, haurrak bertan jolasten 
egoten dira edo bizikletekin eta errepidea oso hurbil dago; beraz, oso 
erraza da errepidera konturatu gabe hurbiltzea.   

  
1.2 Eraikin, ekipamendu eta espazio publikoen birgaitzea (20)  

  
Algortako Gasolindegia (4)  
  

• Algortako gasolindegiko orubea desmuntatzea eta atontzea (2).  
• Goñi gasolindegiaren instalazioak Algortako erdigunean daude eta urte 

batzuk daramatzate itxita; hala, oso irudi txarra ematen dute eta espazioa 
erabiltezin bihurtzen dute. Proposatzen dut instalazio horiek goiz kentzeko 
eta espazio hori auzokideentzat onuragarria den zerbaiterako erabiltzea  

• Algortako gasolindegiak denbora luze darama itxita eta nire proposamena 
da sarbide askeko espazio bat sortzea: *saskibaloi-zelaiak, ateak,...*. Ama 
naiz; nire semeak 9 urte ditu eta alabak 6. Orain arte, beti joan gara 
Alangoko parkeko zabuetara haurrekin baina, orain, nagusiagoak direnez, 
batez ere nire semea, parke hori ez dago adin horretara egokituta.  Hortaz, 
zenbait familiok pentsatu dugu interesgarria izango litzatekeela 
Gobelaurren dagoenaren antzeko kirol-espazio bat sortzea, Poligono 
Zurian dagoenaren antzekoa edo horrelakoren bat. Gainera, horrela kirol-
aisialdia sustatzen dugu Getxoko gazteen artean.    

  
La Galea (3)  
  

• LA GALEA GOTORLEKUA BIRGAITZEA ETA ATONTZEA La Galea 
gotorlekuaren berriztapena eta hori egokitzea Abraren historia 
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interpretatzeko espazio gisa.  Bertan terraza duen taberna txiki bat jartzea, 
baita komun publikoak ere.     Justifikazioa* . Udalerriaren ondare 
historikoaren parte den eraikina berreskuratzea, narriadura eta abandonu 
egoera penagarrian baitago.  Getxo udalerriaren, Abraren eta Bilboko 
portuaren historia hedatzea.  Ingurune naturalaren balio ekologikoa 
hedatzea.  Atseden hartzeko leku bat ezartzea .  Toki horren mantentzea eta 
kontserbazioa erraztea, jarduera ekonomiko txiki bat ezarriz bertan 
*taberna? terraza*. Gune horri komun publiko bat hornitzea Xehetasuna* . 
Gotorlekuaren eta harresiaren egitura osorik birgaitzea.  Erantsitako eraikin 
txikia gaitzea erakusketa-gune gisa *gotorlekuaren, Getxoren, Abraren ala 
Bilboko portuaren historia?*  . La Galearen inguruko natura 
interpretatzeko areto bat gaitzea.  Terraza antzeko taberna txiki bat sortzea 
*udarako*. Komun publiko bat eraikitzea.    

• Udalarena den La Galeako gotorleku-itsasargia konpontzea, suntsituta eta 
guztiz abandonatuta dauden kanoiekin eta itsasozainaren etxearekin.   

• La Galeako gotorlekua birgaitzea (ixtea) eta jatetxe bat egitea.   
  
Neguriko geltokia (3)  
  

• Neguriko metro geltokiko kantina zaharra erortzeko zorian dago.  Uste dut 
hori eraitsi beharko zela, parke polit horrek espazio eta argitasun gehiago 
edukitzeko (2).   

• Neguriko geltokiko eraikinarentzat erabilgarritasuna bilatzea, publikoa edo 
pribatua.    

• Neguriko tren-geltoki zaharraren eraikina oso narriatuta dago; arriskutsua 
da pertsonentzat eta oso irudi txarra ematen die metrora heltzen bisitari 
ugariei.  Plaza txiki hori handitzeko proposatzen dut, ikastetxetik irtetean 
bertara jolastera joaten diren haur horietan guztietan pentsatuz.  Espazio 
txiki bat uztea dendarentzat.   

  
La venta (2)  
  

• HERRITARREK ERABILTZEKO TXOKOA LA VENTA 
ERAIKINEAN Proposamena* La Venta eraikina gaitzea txoko gisa 
erabiltzeko, Getxoko herritarren topaketa, bazkari eta ospakizunetarako* 
Leioan dituztenak bezalakoa *Gaztelubide eta San Bartolomé*.    
Justifikazioa* . Erabiltzen ez den ekipamendua aprobetxatzea eta 
abandonatzeko eta narriatzeko arriskua saihestea.  Auzokideen arteko 
topaketetarako eta ospakizunetarako espazioak bultzatzea.  Auzoko bizitza 
eta, bereziki, guneko bizitza dinamizatzea eta animatzea; izan ere, La 
Venta itxi zenetik, apurka-apurka saltoki askok itxi egin dute eta gunea 
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hilda eta inolako xarmarik gabe geratu da.   . Beste leku batzuetako 
pertsonak erakartzea auzora.  Getxoko herritarrei bilerak eta ospakizunak 
egiteko lokal bat eskaintzea prezio zentzudun batean Xehetasuna*.  
Sukaldea egokitzea auzokideek erabiltzeko. Jantoki eta bilera-gela bat 
egokitzea.  

Sukalderako ekipamendua; mahai-tresnak eta kristaleria erostea.  . Haurrentzako 
jolaserako gunea gaitzea.   .  

Erreserbak on line 
egiteko sistema gaitzea.    •  

La Venta berriz irekitzea 
(itxita).   

  
  
Eraikin, ekipamendu eta espazio publikoen birgaitzearekin lotutako beste 
proposamen batzuk (8)   
  

• Belodromoaren antzeko espazio estalia bizikletaz ibiltzen ikasteko edo 
perfekzionatzeko, diruz lagundutako arrazoizko tarifekin.  

• Ereagako igogailuaren ertzak txukuntzea  
• Portu Zaharreko igerileku zaharren espazioa erabiltzea kontzertuak 

egiteko, jai-ekitaldietarako, kirol-ekipamenduetarako...     
• PROPOSAMENAREN IZENA.   Kontserbazioa eta konponketa-obrak eta 

Nagusien Etxea, Kultur Etxea eta Udal-euskaltegia dauden eraikinaren 
erreforma txikia.     2.  PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA.   
Narriatutako elementuaren funtzionaltasuna lehengoratzera bideratutako 
konponketa zehatzak, jarduten den elementuaren jatorrizko baldintza 
funtzionalak lehengoratzera bideratutako operazioekin eta horren 
hobekuntza eragiten duten aldaketa txikiekin.   Bazkidearen eta 
herritarraren asebetetzea.    3.  PROPOSAMENAREN IRISMENA.  
Xede bakarrera dago orientatuta, hau da, herritarren asebetetze-maila eta 
bizitza-kalitatea hobetzera, bizi den udalerriaren egoera ona mantenduz.   
Kalitaterik handiena lortzea eskainitako zerbitzu guztien prestazioan, 
zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna nabarmen hobetuz. Gainera, 
komunikazio-bide berriak eta eraginkorrak eskainiko ditu herritarren eta 
udalaren arteko harremanetarako, hain zuzen ere, eraikin horretan emango 
diren zerbitzuei dagokienez.    Udalerrian dagoen azpiegituraren defizit 
nabaria kontuan hartuta eta Romoko gunera heldu diren adinekoen 
biztanleria etengabe hazten dela ikusita, beharrezkoa da herritarrentzako 
arretaren kalitatea hobetzea.  Horretarako, ideia da Nagusien Etxea eraikin 
bakar batean biltzea.   "  

• Romoko zahar-etxea *Ibar Nagusien Etxea*. Eraikina mantentzea, 
adinekoei zerbitzua ematen jarrai dezan.  Teilatua, hezetasunak, pintura. 
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Horrez gain, eraikinaren barnealdea birmoldatu beharko litzateke, gaur 
egun Euskaltegia eta kultur etxea dauden erantsitako eraikinarekin bere 
garaian egindako birmoldaketaren antzekoa, hain zuzen.   

• Fadura Garagardotegia birgaitzea • Bizkaia Zubikoak modernizatzea.   
• Jende ugari egoten da pasealekuan; badaude Bizkaia Zubian eta Bola 

hondartzan baina azkenengo horiek, jendearen erabilera okerragatik, oso 
egoera penagarrian egoten dira.  Agian komeni litzateke garbitzaileek 
egunero behin baino gehiagotan garbitzea komun horiek.   

  
1.3 Irisgarritasuna: eskailera mekanikoak, arrapalak, igogailuak... (19)  

  
Aiboa (5)  
  
  

• Aiboako metrotik Ormetxe kaleraino, hau da, udal-egoitzaraino dagoen 
igoera HESI ARKITEKTONIKO ITZELA da; izan ere, hori arazo larri bat 
da auzokideak, senideak, bisitariak edo guneko langileak bertatik ibiltzeko 
eta horrek eragin berezia dauka udan, tenperatura altuak izaten direlako eta 
hori arriskutsua izan daitekeelako adinekoentzat edo haurdun dauden 
emakumeentzat, besteak beste. Hortaz, oso zaila da *ezinezkoa ez 
esateagatik* aldapa hori igotzea gurpildun aulkiekin edo haurrentzako 
orgekin.    Gezurra dirudi Foruen gunean hainbeste udal-zerbitzu eta 
zerbitzu publiko egotea eta, hala ere, hain zaila eta arriskutsua izatea 
horietara heltzea.   NIRE USTEZ ETA AUZOKIDE ASKOREN USTEZ,   
NAHITAEZKOA DA   
AIPATUTAKO ALDAPAN ARRAPALA MEKANIKO BAT 
INSTALATZEA.  
IZAN ERE, DUELA URTEBETE, IDAZKI BAT AURKEZTU ZEN, 
SINADURA-BILKETA BATEKIN ETA HORI IZAN ZEN JOAN DEN 
URTEKO AURREKONTU PARTE-HARTZAILERIK BOZKATUENA.  
HALA ERE, ORAINDIK EZ DA KONPONBIDE BAT EMAN.   
KONPONBIDEA    Lotsagarria da auzokideei aurrekontu parte-
hartzaileekin laguntzeko eskatzea.  
Izan ere, parte hartzen dugun auzokideok denbora galtzen dugu eta ez 
dugu ezer ere lortzen.   

• Eskailera mekanikoak jartzea Aiboa geltokitik Arkotxa kalerainoko 
igoeran, onuragarria izango zelako adinekoentzat, egoitzara doazenentzat, 
udalarentzat eta amentzat, oso zaila delako azken horientzat San Ignacio 
ikastetxera eramaten dituzten seme-alaben aulkiekin igotzea.  Uste dut 
horiek arrazoi nahikoak direla; gainera, proiektu hori duela urte batzuk 
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proposatu zen eta Algortako beste gune batzuetan jadanik egin da.  
Eskailera mekanikoak Aiboa geltokirako igoeran.   

• Aiboako geltokiaren ingurunea hobetzea gustatuko litzaidake, hau da, 
epaitegietarako eta babes-etxerako igoeran dagoen zuhaiztia.  Gune hori 
arriskutsua da; ez dago argirik eta ezinezkoa da bertatik ibiltzea euria ari 
denean. Hala, Metroaren erabiltzailea naiz; astean 6 egunetan hartzen dut 
metroa lanera joateko eta udalerriko auzokidea nahiz orain dela 40 urte 
baino gehiago, nire zergak ordainduz. Horregatik, egunero lanera joatean 
seguruago sentitzea gustatuko litzaidake; irristatzean, istripu hilgarri bat 
izan dezakedalako eta, gauez itzultzean, zorigaitz gerta daitekeelako.  
Trenbideen beste aldean, aldapa asfaltatuta dago eta eskailerak zein 
igogailua dituzte.  Zergatik al daude horrelako desberdintasuna? Denok 
ordaintzen ditugu zergak; beraz, ondo erabili itzazue!  

• Aiboako geltokiaren inguruak hobetuko nituzke, epaitegietara eta 
udaltzaingora doan zuhaiztia... Izan ere, gune horretan ez dago argiztapen 
nahikorik eta gauez oso arriskutsua da; gainera, euria ari denean, lokatz 
itzela bihurtzen da eta ezinezkoa egiten da hortik ibiltzea.  Metroaren 
erabiltzaileak garenontzat hori eguneroko sufrimendua da. Trenbideen 
beste aldean bizi direnek ordaintzen dituzten zerga berberak ordaintzen 
ditugu eta horiek erosotasun guztiak eta segurtasuna dituzte geltokira 
joateko.   

• Lotsagarria iruditzen zait Aiboako geltokia eta uste dut arriskutsua dela 
bertan jaitsi behar garen emakumeontzat eta batez ere gauez lanetik edo 
ikasi ostean etortzen garenontzat.  Geltoki guztiak daude ondo eta hau 
udaltzainentzat ere da beldurgarria (ematen du zorigaitz baten zain 
gaudela).  Gero esaten dugu: ai ama, hobe litzateke hori beti egon zen 
egongo balitz, ez hain urrun eta gaizki.  Zer esanik ez hirugarren munduko 
bidearen kantoiaren bideaz eta zaintzaileengana heldu arteko aldapaz. Oso 
premiazkoa da! Mesedez!!!  
  

Portu Zaharra (3)  
  

• Algortako Portu Zaharretik Usategirainoko, Generatxutik, igoera hobetzea 
(orain abentura bat da)   

• (Portu Zaharra) Bi eskailera-tarte daude eta aldeetan arrapala soil bat 
instalatzearekin konponduko litzateke.  / Hirigintza Irisgarritasuna: Portu 
Zaharreko igogailuaren plana egikaritu arren, San Nicoláserako sarbidean 
hesi bat egongo da elbarrientzat eta orgentzat.    

• Irisgarritasuna: Portu Zaharrera bitarteko mekanikoen bidez iristea: 
igogailua, eskailerak, arrapala...   

  
Bestelako irisgarritasun-proposamenak (11)  
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• Irisgarritasun-hobekuntzekin lotutako obra-baimenen emakida hobetzea.    
• Basagoiti etorbidearen amaieran, hau da, Miramar kalearekiko 

gurutzagunean dagoen oinezkoentzako pasabideak marretan duen pinturak 
nabarmen eragiten die gurpildun aulkiei: hori leundu ahalko zen?   

• Eskailera mekanikoak Altubeko aldapan  
• Nire proposamena da arrapala edo eskailera mekanikoa instalatzea San 

Ignacioko gunean Ereaga hondartzaraino.  Gaur egun, eskailera batzuk 
daude; beraz, trazadurak lekua izango luke.  

• Igogailua instalatzea Arrigunagara jaisteko.   
• Eskailera mekanikoak gehiago zaintzea.  Adinekoek Bidezabaleko 

anbulatoriorako sarbide egokia izan behar dute.    
• Irisgarritasuna.   
• Konporte kaleko 1aren eta Arkotxa kaleko 3-1 zenbakien arteko pasabidea. 

3-1 zenbakien arteko eskailerak deuseztatzea pasagune metalikoen bidez, 
zehazki, Alangoko anbulatorioaren parean dauden igogailuen antzekoak 
(aurreko inprimakien ere adierazi nuen)   
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Arkotxa kaleko 1eko eta 3ko atarietako etxebizitzetarako sarbidea.  *Zaila 
eta neketsua da bertan eskailera gehiegi daudelako.  *Hori aldatzea malda 
gutxi duten arrapalak instalatuz (bideragarria da) * Mugikortasun 
murriztuko auzokideek eta erretiratuek (adinekoak) egunero egiten dituzte 
esfortzuak hortik igotzeko.  *Egungo egoera kontuan hartuta (eskailerak), 
sarbide-arrapalak ere instala daitezke.  Aipatutakoa aldatzeko aurrekontu-
partidaren bat aurreikustea (urteren batean)  

• Kale nagusian urte batzuk nahiko narriatuta daraman oinezkoentzako 
pasabide bat dago.  Bertatik zailtasunak dituzten adineko asko igarotzen 
dira.  Kale nagusian da, hain zuzen ere, Adiskidetasun kaleak zeharkatzen 
duen lekuan  

• Alangoko anbulatoriorako sarbidea osatzea Iparbidetik Areneondorako 
igogailua kokatuz. Horrez gain, arrapala mekaniko bat instala zitekeen 
Iparbideren azkenengo zatian, hain zuzen ere, Salsidun edo Bidezabalen 
bezala  

  
1.4 Aparkalekua - TAO (16)  

  
• Santa Anako aparkalekuari dagokionez, hori ez denez TAO gune bat, 

egoiliarrok zailtasun larriak izaten ditugu bertan aparkatzeko.  Arrazoi 
desberdinengatik: nagusia da Areetan lan egiten duten pertsonek, TAO 
aurreztu nahi duten arren, nahiago dutela autoz etortzea garraiobide 
publikoa erabiltzea baino.  Kontuan hartu behar da Santa Anan anbulatorio 
bat dagoela; tanatorio bat eta eliza bat. Azkenengo horretan ezkontzak eta 
jaunartzeak ospatzen dira eta katekesia ematen da eta, hortaz, ordu zehatz 
batzuetan, aparkalekua aurkitzea ezinezkoa izaten da.   Zeintzuk izan 
daitezke hori konpontzeko aukerak* Nire lanagatik, zenbait udalerritara 
joaten naiz eta horietako askotan denbora mugatu batean doan aparkatzeko 
guneak daude *Eibar, Elgoibar, Bergara....*. Bi orduz aparka dezakezu 
doan *udalerriaren arabera* eta, gero, denbora hori gainditzekotan, isuna 
jartzen dizute. Horrela, saihesten da egoiliarrak ez direnek egun osoan 
zehar aparkatzea.  Egoiliarrok urteko TAO gune gisa ordainduko genuke.   
Izan ere, Gabonetan, folk eta habanera jaialdietan eta bestelako ekitaldiak 
daudenean, egoera hori are gehiago larriagotzen da.   Beste konponbide bat 
izango litzateke Santa Anako egoiliarrok Areetako TAO txartela atera ahal 
izatea.   Uste dut arazo hau komuna dela udalerriko TAOrik gabeko gune 
guztietan.    Eskerrik asko eta jaso ezazu agur bero bat  

• Zirkulazioa hobetzea, oso gaizki dagoelako Gune urdina gaizki antolatuta 
dago  
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Udaletxetik hurbil ez dago eta hortik urrutiago daudenetan badago. 
Jendeak ez du erabiltzen eta libreak diren beste batzuetan aparkatzen du 
modu irregularrean.  Konponbide bat* gunea hedatzea. Edo sistema 
aldatzea, Brujas hiria bezalako eredu onak jarraituz: 
*https***www.visitbruges.be** Hau ikusi:* 
https***e2i.blogspot.com.es*2017*06*un-ejemplo-de-buena-
organizacion-de-la.html  

• Aparkalekurik eza (Fadura kiroldegia)  
• Algortara Euskal Herria kaletik sartzean, hau da, Juan Bautista Uribarren 

kalearen Foruen kalearekiko gurutzagunera arteko gunean dagoen 
aparkalekua urbanizatzea. Gaur egun, aparkatzeko erabiltzen da baina ez 
dago horretarako gaituta. Izan ere, hain eskasak dira aparkalekuak gune 
horretan, non hori erabili behar den egoera txarrean egon arren.  Gune 
horretan anbulatorio bat dago eta hori da Algortara datozen bisitarientzako 
erakusleihoa.   

• Aparkaleku publikoak Algortako gune altuan: besteak beste, Konporte edo 
Alango kaleak eta ingurukoak.   

• Azkorri eta Arrigunagako hondartzetako aparkalekua handitzea. Udan, 
egun eguzkitsuetan egoera kaotikoa izaten da. Azkorriko aparkalekuaren 
egungo planta handi daiteke (pinuetarantz eta jaisteko biderantz), baita 
plazak instalatu ere bus-geltokitik, bi aldeetan eta baterian aparkatzeko. / 
Beste iradokizun bat hau da: Telefónicaren atzeko lursaila alokatzea 
(zelaia) eta ordainketa-aparkaleku bat egitea (moderatua)  

• Udalerriari hornitzea txandakako aparkalekuen sare bat auzoen sarreretan 
eta mini bus elektrikoen zerbitzu doakoa instalatzea (Biarritzen edo 
Baionan bezalaxe), auzoen barnealdera, kiroldegietara edo osasun-
zentroetara joateko, besteak beste. / Aparkalekua Udaltzaingoaren 
eraikinaren parean: aparkalekua Gobelaurre kaleko plazan, institutuaren 
parean;  aparkalekua Zugazarte etorbidean, Maritimoaren parean; 
aparkalekua Borobia plazan anbulatorioaren parean  

• Eraikin bat, bi edo hiru egitea aparkatzeko.  Herri honetan ez dago 
modurik.   

• Identifikazio-zenbakirik gabeko garaje-plakak;  
Alangoko osasun-zentrorako sarbidean doako zerbitzu publikoak 
eskaintzea, Makaleta etorbidetik. Izan ere, gaur egun, aukera bakarra auto 
pribatuz joatea da eta osasun-zentroan bertan eta inguruan ez dago 
aparkatzeko leku nahikorik.   

• Alangoko osasun-zentrora Makaleta etorbidetik eta ingurutik joateko 
garraiobideko zerbitzu publiko doakoa eskaintzea; izan ere, bertara iristeko 
bitarteko bakarra da auto pribatua eta ez dago aparkatzeko leku nahikorik.  
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Zabor-edukiontzi eta birziklapen-edukiontzi berrietan estalkiak ixteko eta 
eusteko sistemak instalatzea, pedalaren bidez.  Poliziaren zaintza eta 
presentzia gehiago Gernika parkean, batez ere, asteburuetan eta 
arratsaldeko azken orduetan eta gauean.  

• Ezgaituentzako aparkaleku-plazetan, espaloia beheratu beharko litzateke 
gidariaren aldean, pertsona horiek errepidetik joan behar ez izateko 
beheratutako espaloiren bat aurkitu arte.    

• Azkenik, aparkalekuetan  dirua ez erabili eta beste gauza 
inportanteagoetara inbertitu  

• Zergatik ez da beste udalerrietan bezala, adibidez, Sopelan bezala jarduten? 
Hau da, TAO ken dezakegu udalerriaren erdigunetik eta udan hondartzetan 
jarri. Horrela, Getxoko herritarrok edukiko genuke egoiliar-txartela. 
Zentzuduna da guk ordaintzen baitugu zirkulazio-zerga.   

• Ezgaituei baimentzea TAO gunean aparkatzea doan, aurretiaz ezgaitasun-
txartela badute • Gero eta aparkaleku gutxiago daudenez, saltokiak hiltzen 
doaz.   

  
  
1.5 Espaloiak, bide-zorua, zebra-bideak... Hobetzea (15)  

  
• Duela urte batzuk, Zubiko plazako bide-zorua masa hori batekin estali zen 

baina hori etengabe hondatzen eta petatxatzen da.  Plaza hori “gizadiaren 
ondarea” da eta turistak etengabe igarotzen dira hortik zubia ikusteko; 
beraz, oso lotsagabea da ez konpontzea   

• Telletxeko luzapenaren eta parkeko arkuen arteko oinezkoentzako 
pasabidea atontzea, hain zuen ere, Bidezabaleko anbulatoriora heldu 
aurretik dagoena  

• Gainera, jakinarazten dizuet errepidean dauden zuloetan erortzen naizen 
hurrengoan salaketa bat jarriko dudala   

• Urte gehiegi igaro dira Miramar eta Bilbo kaleko bide-zorua azkenengoz 
konpondu zenetik • Miramar kaleko 14aren eta Mª Cristina kalearen arteko 
espaloiak konpontzea   

• Hirigintza (kaleak hobetzea, plazak).   
• Pasealekuaren ibaiaren partea konpontzea.   
• Alangoeta eta Alangobarri kaleetako espaloien zorua. Euria ari denean, oso 

sarritan ikusten dugu jendea irristatzen dela edo erortzen dela, lauzek ez 
dutelako zimurtasun nahikoa eta horien gainean irristatzea erraza delako 
*hori bereziki gertatzen da Alangobarrin, biribilgunearen ondoan*. 
Gustatuko litzaidake espaloien zoruan tratamenduren bat egitea, egoera 
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hori saihesteko eta herritarrok aldapak jaitsi ahal izateko erortzearen 
beldurrik gabe.  Alangobarri kaleko negozioetan kontsulta daiteke, 
egiaztatzeko euria ari den egunak bereziki zailak direla pertsona 
askorentzat.  Gustatuko litzaidake udalak egoera hori berrikustea eta 
neurriak hartzea, malda duten kaleetako espaloietan alderdi hori hobetze 
aldera.   

• Romoko Ibaiondo kalean instalatutako bide-zorua aldatzeko proposatzen 
dut, euria ari denean irristatzen duelako. Zehazki, ni irristatu nintzen eta ez 
dut ondare-erreklamaziorik aurkeztu.   

• Segurtasuna oinezkoentzako kalean, bertan jolasten dutelako haurrek eta 
jendea pasatzen delako gurpildun aulkian.  Ez dago mugarririk (seinaleak 
bai) baina berdin die.  Lehen bazeuden eta anbulantziak San Nicolas 
plazatik sar daitezke.  Plazan daudenak bezalakoak jarri, igotzekoak eta 
jaistekoak edo finkoak; izan ere, 50 urtez horiek egon dira eta ez da 
arazorik suertatu.  Kalea Muxikeaurrekoa da,  

• Uste dut Makaleta etorbidean Getxo I institutuaren parean dagoen autobus 
geltokia hobetu beharko litzatekeela. Izan ere, ez dago ia espaloirik eta 
arriskutsua da horik igarotzea, bereziki haurrekin, haurrentzako orgekin 
edo euritako soil batekin.  Arazoa askoz larriagoa izan daiteke bikientzako 
orga batekin joatekotan.  Askotan, espaloitik jaitsi behar da edo lorategitik 
igaro.   
Udalerriko kaleetako espaloien eta galtzadaren zabalera berrikustea.  / 
Iturgitxi edo Algortako Illetas kaleetan, besteak beste, suhiltzaileen kamioi 
batek edo UVI anbulantzia batek arazo larriak izango lituzke edo zuzenean 
ezingo litzateke bertatik pasa; izan ere, autoak baterian aparkatuta egoten 
dira eta XXXXXXXX. Are larriagoa da egoera furgonetak daudenean, 
aurreko gurpilak igo behar baitituzte espaloira (adibidez, Billaondoeta)  

• Kantarepetik "Alicanteraino" doan pasealekuan dauden lokatz-kilometroak 
txukuntzea (Arrigunaga hondartza) eta bankuren bat kokatzea txoko 
estrategikoetan.   

• Alonso kaleko espaloien egungo egoera desastre hutsa da: lauzak apurtuta 
daude, petatxatuta eta irregulartasunak dauden horien zoruan.  Nire atarian 
soilik (6. ataria), makuluak eramateaz gain, beste bi auzokide daude 
gurpildun aulkian doazenak eta espaloi horien irisgarritasun-baldintzak oso 
urriak dira. Alonso kaleko (Romo) espaloiak egokitzeko proposatzen dut, 
baita horiek zabaltzeko ere, behintzat alde batean.   

• Zerbait hasten denean, bukatu behar da.  Aingeruaren etorbidearen gune 
batzuetan dauden hesiak ez dakit zenbat denbora egon diren hor.  Oso irudi 
txarra ematen du.   
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1.6 Trafikoa eta zirkulazioa (13)  

  
• Ispilu bat kokatzea Arkazieta kalearen amaieran dagoen Gobela ibaiaren 

errepidearekiko kantoian, 45. zenbakiaren parean. Izan ere, bizikleta asko 
igarotzen dira hortik eta ibilgailu horiek zaratarik igortzen ez dutenez, ez 
ditugu entzuten garajetik irteterakoan.    

• Santa Ana etorbidearen Amaia kalearekiko gurutzagunea konpontzea. 
Arriskutsua da. Euskarriak jartzea espaloietan, oinezkoentzako bidea 
ikustarazteko.   

• Beste iradokizun bat izango litzateke hau: Getxoko hiri-gune osoan 
ezartzea 30 km orduko gehieneko abiadura.   Eskerrik asko  

• Salsidu, Billaondoeta eta Bolue kaleen arteko bidegurutzea hobetzea.  Gaur 
egun, erdi-biribilgune baten antzeko lorategi-gune bat dago bertan.  Uste 
dut hoberena litzatekeela biribilgune nagusi bat egitea, zuhaitzak kenduz 
eta lehentasuna emanez oinezkoei. Horretarako, irisgarritasuna hobetuko 
lukeen espaloia egon beharko zen Salsidu eta Bolue kaleen artean.  Gaur 
egun, oinezkoentzako ibilbide bat dago errepidearen erditik, lauzekin 
egindakoa eta arriskutsua dena oinezkoen segurtasunerako.  Biribilgune bat 
egitea eta espaloiak zabaltzea, lorategiekin.   

• Biribilgune bat instalatzea Euskal Herria eta Txakursolo kaleen artean. 
Trafikoa.  Autobiderako sarbidea erraztuko lieke Villamonte kaletik 
datozen ibilgailuei, hain zuzen ere, San Nikolas Ikastolaren gunetik 
(Hezetasunaren Auzoa)  

• Basarrate kaleko 11tik 13ra bitarteko zenbakien bidezko autoentzako 
pasabidea deuseztatzea eta autoak Makaleta etorbidetik sartzea garajeetara.   

• Ibilgailuen trafikoaren antolamendua berrikustea Algortan, kale guztiak 
bukatzen direlako gurutzagune berean.    

• Fadura: Trafikoko 4 errail daude eta biribilgune handira heltzean, Bilbotik 
bazatoz eta Areneazpira sartzen bazara, arriskutsua da, zure gainean 
frenatzen dutelako beste autoek.  Kamara bat instalatzeko eskatzen dugu, 
pasatzen uzteko seinalea errespetatzen dela egiaztatzeko.    

• Basarrate kaleko 11. zenbakiaren parean etengabe pasatzen dira ibilgailuak 
eta horiek ez dute trafiko-seinalea errespetatzen.  Bestelako neurriak hartu 
beharko lirateke. Auzo desberdinetako jaietan, musika-emanaldiak 
izugarriak izaten dira, ezezagunak eta gazteei zuzendutakoak soilik. 
Eredutzat hartu Bilboko Aste Nagusia; izan ere, Aste Nagusian kontzertu 
ugari egoten dira eta kalitatezkoak gainera. Zabor-edukiontzi berriak oso 
politak dira baina nazkagarriak eta deserosoak ere bai.  Estalkia eskuarekin 
altxatu behar da eta zikin dago; gainera, eskuan beste edozer badaramazu, 

http://code-industry.net/


 

•  
 

 

  

2017 ko Urria   Ekarpenen Zerrenda         

  

lurzoruan utzi behar duzu.  Hobea zen lehen, hau da, pedalak zeudenean 
eta estalkiak irekidurak zituenean.  Atzera egin dugu.  

• Zirkulazio kaotikoa San Nikon.  
• Trafikoa: Gurutzagune zaharrean, udalerako noranzkoan, hesiak daude eta 

autobusentzat zaila da maniobrak egitea. Trafiko-norabideak eta 
aparkalekuak hobetzea  
Bizkaia Etxebizitzetako garajeen irteeran, errepidearen amaieran, 
gurutzagune bat dago Gorbeia Mendia kalearekiko, Eroskiaren parean 
(Romo). Gurutzagune horretan ez da bat ere ondo ikusten eta autoarekin 
inbaditu behar izaten da, istripu bat izateko arriskuarekin. Hobekuntza: 
Ispilua duen seinale bat kokatzea, irteeran hobeto ikusteko.  Sinplea eta 
merkea da.  

• Euskal Herria eta Foru kaleen arteko bidegurutzean trafikoa moteltzen da 
eta aparkaleku bila Euskal Herria kaletik Algortatik irteteko noranzkoan 
doazen autoek ez daukate modurik itzultzeko bidegurutze horretan ez 
dagoelako itzultzeko aukerarik, autobidera irteteko edo foru kaletik gora 
joateko aukera baino ez dago. Nire proposamena da bidegurutze horretan 
itzultzeko aukera sortzea edo biribilgune bat egitea, Algortara sartzeko 
dauden bi errailetako bat zuzenean Algortara sartzeko izatea da eta bestea 
biribilgunean sartzeko, atxikita bidaltzen dizuedan irudian ikusten den 
bezala.  

  
  
1.7 Argiztapena (13)  

  
• Argiztapen gehiago eta abiadura murriztea Algortako Etorbidean.   
• Farolak. Noski, Gabonetan, koloretako argiak.   / Torrenetik Zabalara doan 

kale-pasagunea oso ilun dago.  Zalantzarik gabe, hori gune beltz bat da. 
Baita oso itsusia ere. Apainketaren bat jar daiteke? Argia!  

• Espaloiak eta argiztapena Txorimaloren parean. Oinezkoak itsasargirako 
errepidetik joaten gara.   

• Santa Ana auzoko gaueko argiztapena hobetzea eta berriztea.    
• Argiztapena aldatzea La Galea pasealekuan: argi-kutsadura murriztea 

Aixerrotatik itsasargiraino eta daudenak led bonbilla edo argiekin ordeztea  
• Argiztapena.  
• La Galea pasealekuan Aixerrotatik aurrera, argiak (farolak) gutxitzea, 

kontaminazio/kutsadura (argien kutsadura luminikoa) gutxitzeko, eta 
eraginkorragoa bihurtu (LED argiekin).   

• Kaleetan argi gehiago jarri hainbat kale oso ilun daude  
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• Argiztapen gehiago Miramar kalearen azkenengo zatian  
• Argiztapena penagarria da kale batzuetan, adibidez, Billaondoetan; 

zehazki, egun batzuetan, gauez argietako batzuk ez dira pizten.   
• Gustatuko litzaidake Romoko Ibaiondo kaleko egungo argiztapena 

aldatzea.  Gaur egun dagoen egitura metalikoa guztiz zaharkituta 
dagoenez, hori farola sinple batzuekin eta loreontziekin ordeztea, Romoko 
Kresaltxu edo Aurrezki-kutxa oinezkoentzako kaleetan daudenak 
bezalakoak.    

• Alango kalearen amaieran, hau da, igogailuetatik Foruen kalera arte, 
urbanizatu gabe dago.  Ez dago oinezkoentzako espaloirik eta, horren 
ordez, oinezkoentzako pasabidearen antzeko marra batzuk daude 
margotuta errepidearen ertzean, oinezkoek nondik joan behar duten 
adierazten dutenak.  Gainera, oso gaizki argiztatuta dago eta arriskutsua da 
hortik igarotzea ilun dagoenean *neguan arratsaldeko 6etatik aurrera ilun 
dago*. Gune horretan bizi garenok bertatik igarotzea saihesten dugu 
segurtasunik eza sentitzen dugulako, batez ere, haurrak ditugunok.  Beste 
edozein kale bezain ondo urbanizatzeko eskatzen dut, baita argiztapena 
hobetzeko ere.   

• Oinezkoentzako pasabideetan argiak jartzea gustatuko litzaidake.  
Areetako oinezkoentzako pasabide batzuetan badaude argi horiek.  Oso 
erabilgarria da segurtasunari dagokionez, bai oinezkoentzat, bai 
gidarientzat.  Argi horiek instalatzeko kontuan hartu beharreko 
oinezkoentzako pasabide bat da Aingeruaren etorbidekoa, oso gune iluna 
delako eta bertan argiztapen eskasa dagoelako.   

  
1.8 Komun publikoak (12)  

  
• Komun publikoen urritasuna (3)  
• Gaur egun itxita dauden San Ignacioko, hau da, elizaren ondoko komun 

publikoak lehengoratzea.   
• Komun gehiago instalatzea udalerrian.   

Komun publikoak jartzea parkeetan  
• Oinarrizko zerbitzuak guztiontzat * komun publikoak parkeetan    
• Komunak instalatzea Areetako Geltokiko plazan   
• Komunak Areetako hondartzan: irekita mantentzea denboralditik kanpo ere 

bai. • Komunak publikoak parkeetan    
• Komun publiko gehiago jartzea.  
• Getxon dauden komunen kopurua areagotzea gustatuko litzaidake; adineko 

asko bizi gara hemen. Izan ere, gero eta gehiago gara eta gu maiz joan 
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behar gara komunera* Gainera, gutako asko ilobekin joaten gara 
parkeetara eta horietan ez da egoten txiza egiteko aukerarik.  Uste dut 
komunak jarri behar direla jende gehiago egoten den parkeetan.  

  
1.9 Hiri-altzariak: bankuak, barandak, zakarrontziak... (12)  

  
• Usategiren handitzean itsasora begira dauden bankuak kokatzea (mastaren 

etxe zaharra)  
• Usategi parkeko barandak aldatzea.    
• Zugazarteko bankuak konpontzea, oso baxuak direlako adinekoek 

erabiltzeko eta, horrez gain, zikin daude.    
• Galean dauden paperontzien kopurua handitzea (pasealeku osotik) eta 

botatako hondakinen bilketa areagotzea.   
• 39 Zugazarteko lorategiak hobetzea (berdeak, bankuak, haurrentzako 

jolastoki gehiago)  
• iturriak.  
• La Galeako paseoan zakarrontzi gehiago jarri eta gehiago jaso+isunak jarri 

zaborra (latak,plastikoak) botatzen duenari (isunak ere txakurren kakak 
jasotzen ez duenari)  

• Zakarrontzi gehiago jartzea San Nikolas plazan.  .   
• Bidezabaleko parkean dago “hodiaren txirrista handia” deritzona eta kai 

baten antza duen beste zabu bat dago, 2 haurrentzakoa. Horrek abiadura 
handia hartzen du eta arriskutsua da hurbil jolasten ari diren haurrentzat. 
Zoragarria izango litzateke hori zerbaitekin hesitzea istripuak saihesteko.   

• Bidezabaleko parkean dagoen 2 haurrentzako kai baten antzeko zabua hesi 
behar da, etengabeko arriskua delako. • Paperontzi gehiago San Nicolas 
parkean.   

• Paperontziak Arriluze itsasargiaren pasealekuan (el Morro), bat ere ez 
dagoelako eta guztiak daudelako Kirol Portuan.   

  
1.10 Mugikortasuna eta garraiobide publikoa (10)  

  
• Buserako sarbidea hobetzea Telletxe kalean, Juan Bautista Zabala kalearen 

luzapen birtualean oinezkoentzako pasabide bat eraikiz; horrek 
autobuserako, metrorako edo plazarako sarbidea erraztuko luke eta ez 
genuke gaur egun ematen dugun buelta eman beharko, hain zuzen ere, 
aparkalekuaren parean dagoen pasabide BAKARRETIK. Eskerrik asko  
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• Areeta - Aireportua ibilbidea eta buelta egiten duen mini bus bat 
instalatzea.  /  

• Garraiobidea, besteak beste, autobusak, oro har, eskasak dira udalerrian 
eta, bereziki, hilerriaren eta inguruko gunean, baita hurbileko merkataritza-
zentroetan ere (Artea, Berango). Beti izaten da nahitaezkoa autoa 
erabiltzea.   

• Alangoko osasun-zentrora Makaleta etorbidetik eta ingurutik joateko 
garraiobideko zerbitzu publiko doakoa eskaintzea; izan ere, bertara iristeko 
bitarteko bakarra da auto pribatua eta ez dago aparkatzeko leku nahikorik 
inguruan.   

• Alangoko osasun-zentrora Makaleta etorbidetik eta ingurutik joateko 
garraiobideko zerbitzu publiko doakoa eskaintzea; izan ere, bertara iristeko 
bitarteko bakarra da auto pribatua eta ez dago aparkatzeko leku nahikorik.  

• Horri irtenbide bat emateko hobekuntzetako bat izango litzateke udalerritik 
doan mikrobus bat jartzea.    
Kirol Portura sartzen den hiri-autobusa  

• La Galean bizi naiz eta niri ere gustatuko litzaidake autobus publiko bat 
edukitzea, orduero pasako balitz ere bai  

• Algortako Etorbidea 59, autobusaren geltokia? Idatzi genuen martxoan 
21ean eta ez dugu jaso erantzunik (RE 8373/17). Herriak kutsatura 
gutxiago izateko, neurriak hartu beharko dira. Alternatiba: Algortako 
someran edo autobuseko parke bat. Denok eskertuko genuke baita geltoki 
tinkoa  

• Bi seme-alaba ditut eta Makaleta etorbideko 9ko bus-geltokian ez dago 
markesinarik, hain zuzen ere, urtxintxen parean.  Bertoko klima kontuan 
hartuta, uste dut beharrezkoa dela hori jartzea ikastetxearen busaren zain 
gaudenerako    

  
1.11 Ibarbengoa Aparkalekuaren Proiektua (5)  

  
• Iberberangoko aparkalekua ez babestea, beharrezkoa ez delako.   
• Andra Mariko aparkalekuaren obra geldiaraztea eta gehiago inbertitzea 

landa-espazioetan   
• Ibarbengoako aparkalekua* Ez nago ados proiektu horrekin, beraz, atzera 

egitea gustatuko litzaidake.       
• Euskal Herria kaleko lurpeko aparkaleku berrirako aurrekontua onetsi da, 

gure zergekin ordaintzen duguna. Beraz, nola da posible hori erabili ahal 
izateko ordaindu behar izatea? Gure dirua erabiltzen duzue erabiltzeko 
ordaindu beharko dugun aparkaleku bat egiteko. Hortaz, bi aldiz ordaindu 
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dugu? Uste dut komeni litzatekeela zergadunen ongizatea kontuan hartzea 
eta guk aparka dezagun laguntzea; izan ere, egiten duzuen eta gero saltzen 
diguzuen guztia gure diruarekin lortzen duzue.   

• Gustatuko litzaidake Ibarbengoako aparkalekua ez egitea. Uste dut 
gehiegizko obra bat dela udalerriaren beharrak kontuan hartuta.  Nire 
apustua da berezko ezaugarriak dituen landa-gune bat mantentzea, 
biztanleria-kontzentrazio altua duen Getxo bezalako hiri batean.  

  
  
1.12 Etxebizitza (5)  

  
• Nire ustez, guztiz beharrezkoa da gazteentzako etxebizitzak eskaintzea 

alokairuan; izan ere, lana eduki arren, horietako asko ezin dira 
independizatu. Soldatak minimoak dira.  

• Etxebizitza: promozio publiko gehiago.   
• Etxebizitza  
• Babes Ofizialeko Etxebizitza gehiago beharko lirateke.  Etxebizitza libre 

nahikoak daude baina gutxi batzuek eros ditzakete horiek.  Babes 
Ofizialeko Etxebizitza gutxi daude izena ematen duten pertsonen kopuruari 
dagokionez.  

• Gazteentzako gizarte-alokairuaren eskaintza handiagoa    
  

1.13 Igogailuen ordutegiak (4)  

  
• Beste bat: igogailuak ordutegi zabalagoa izatea, zinemara joan ahal izateko 

eta oinez igo behar ez izateko euria ari denean.  
• Ereagako igogailuaren ordutegia zabaltzea, hemendik aurrera oso 

murriztua delako (batez ere asteburuetan). Hiri-autobusak, besteak beste, 
anbulatoriora edo Fadurara sartzeko aukera izan beharko luke.   

• Ereagako igogailua ez da nahikoa.  Puntako orduetan ilara itzelak egoten 
dira. Beste bat beharko zen.   

• Neguan Ereagako igogailuaren ordutegia handitzea, gutxienez, 22ak arte 
(nik 22:30 arte irekiko nuke)  

  
1.14 Urbanizatzeko eta oinezkoentzako egiteko proposamenak (2)  

  
San Nikolas ikastolako bi eraikinen arteko errepidea arazo Iturria da 
lanegunetan.  
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Oinezkoentzat bihurtzea proposatzen dut,auzoak aisialdia*ostalaritzako 
esparrua irabaziko luke eta egunero bila joaten diren 1000 ikasleren 
senideak seguruago egoteaz gain,tokiko merkataritza ere bultzatuko lukete. 
Kale berrien irekierarekin,Iturri arrain,kenduko liratekeen aparkalekuak 
sobera amortizatuta egongo lirateke.  

•  San Nikolas ikastolako bi eraikinen arteko errepidea Areneazpiren 
lehenengo tramoa* oinezkoentzako ahalbidetzea. *argazkia erantsita dago*  Onura 
asko ekarriko lituzke* laster autoz beteko den Iturribarri auzoa dela eta, arnasgune 
txiki bat sortzea, auzoko merkataritza sustatzea, ikastolako ikasle eta gurasoen 
segurtasuna bermatzea. Diru aldetik ez dugu uste oso garestia izango 
litzatekeenenik.  Eragozpenak* bertoko garajeetan daudenentzat, nahiz eta agian 
haientzat ere onuragarria izan, askotan haien garajeko sarrerak autoekin okupatuta 
dauden.    Argazkia ere erantsi nahiko nuke, baina ez dut modua topatzen. Salsidu 
(Zubiak) eta Fadurako biribilgunearen arteko Makaleta etorbideko zatia 
urbanizatzea, Ollarretxen eta Makaletan egin den bezala, zehazki, Jolasetatik 
Faduraraino.  Gaur egun, aipatutako zati hori desastre hutsa da.   
  

  
  
1.15 Arloari egindako bestelako proposamenak (3)  

  
• Getxon geratzen diren txoko berdeetan eraikitzeari uztea  
• Hainbeste eraikin egiteari utziko nioke edozein lekutan obrak daudelako.  
• Beharrezko neurriak hartzea urak etxebizitzetara heltzean duen presioa 

murrizteko; behintzat, Algortan presio handia dauka.  Etxetresna 
elektrikoen teknikarien aburuz, gehiegizkoa da eta etengabe eragiten ditu 
matxurak tresna horietan.   
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2.1 Zabor-edukiontziekin lotutako hobekuntzak (31)  

  
• Zabor-edukiontziak berritzea; irisgarritasuna hobetzea eta pedalak jartzea 

(29)  
• Organikoaren edukiontzia irisgarria izan dadin, udalari txartelik eskatzeko 

beharrik gabe.  Hori nahaste bat da eta jendeak ez erabiltzea eragingo du 
eta, adibidez, adinekoek ez dute egingo (2)  

  
2.2 Garbiketa (22)  

  
• Etxeandia apezpikuaren kalean bizi naiz eta gune hori zabortegi bat bihurtu 

da.  Kapital itzela inbertitu dute makinarian eta egunero jasotzen ditugu 

INGURUMENEKO ARLOA (157 ekarpen)  
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kristalak eta ontziak/latak garbiketaren ostean.  Arren eskatzen dizuet 
bilketarik sarrienak hobetzeko   

• Zigarro-mutxikinak desagertu behar dira betiko gure kale eta espaloietatik 
eta bereziki esetsiz udan gure hondartzetako harean bertan behera uzten 
dituztenei. Proposamenea: S.O.S. langileek bozgorailuez aditzera eman eta 
banatu ahal dituzte plastikozko kukurutxoak.   

• Kaleen garbiketa lehen baino okerragoa da, beltz geratzen ari direlako; 
hortaz, hori hobetu beharko litzateke.   

• Espaloi batzuk saneatzea.   
• Grafitiak garbitzea hormetan.   
• Garbiketa gehiago Algortako Juan Bautista Zabala oinezkoentzako kalean. 

Edukiontzien inguruan beti egoten dira zaborra eta trasteak.  Loreontziak 
jartzea lurzoruan edo eskegita   

• Garbiketa parke eta lorategietan   
• Getxo, Bidezabalen gunean, metroak bereizitako bi partetan banatzen da. 

Kaleen gunea, beherantz, oso zikin dago.  Parkeak eta, batez ere, etxeekin 
partekatutako berdeguneak oso zikin daude beti.  Oso txerriak garela 
badakit baina, ezingo litzateke hobeto eta gehiagotan garbitu? 
Erraztatzaileak oso arduragabeak dira eta gutxi garbitzen dute.  Benetan, 
lotsagarria da  

• Garbiketa gehiago herri osoan: zaborra dago, arratoiak, labezomorroak, 
inausi gabeko zuhaitzak...  

• Kalearen garbiketa.  Edukiontzi zaharrak eta egoera txarrean • Garbiketa.  
• Lorezainen eta erraztatzaileen garbiketaren falta kronikoa (belarrek metro 

bat baino gehiagoko altuera izaten dute abuztuan eta irailean)  
• Garbiketa-ekipoek beranduago hastea.   
• Cespa kontrata izugarria da. Izan ere, ez dira zaborrak ezta trasteak ere 

jasotzen. Data bat ematen dizute eta nahi dutenean jasotzen dute. . 
Udaltzainak ez dira hortik pasatzen.   

• *Getxo zikin dago, gehiago garbitu behar da  
• Ibaiondoko zaborrak berrikustea; apurtzen da eta ez dago espazio 

nahikorik sortzen den zabor guztia botatzeko.  
• Kale nagusiko arkupeak garbitzea, lotsagarri daudelako.  Behintzat, urtean 

bitan, presioko urarekin eta desinfektatzaileekin  
• Garbiketa: zabor-edukiontzien ingurua: garbiketa hobea; maizago jasotzea 

organikoen edukiontzia usan txarrak egon ohi direlako, baita abuztuan ere  
• Badakizue zeintzuk diren gure proposamenak eta zer hobe daitekeen gune 

honetan. Argazkiak ere badituzte.  Baina ez zaizue axola. Bidezabaleko 
hirugarren erraila inauguratzera etortzen direnean kazetariei esango diet 
zubiaren azpitik begiratzeko eta usaintzeko...   
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• Igogailuen kabinak aldizka erraztatzea  
• Garbiketa gehiago Areetako hondartzan, La Bolan, Ereagan eta Getxoko 

kirol-portuko uretan   
• Kasune kaleko 56an bizi naiz eta kale hori partikularra da baina 

auzokideok ez dugu nahi. Izan ere, ez daukagu garbiketarik eta 
argiztapenik eta, azoka dagoen egunetan, aparkalekuak beteta egoten dira. 
Niri eta gainerako auzokideei gustatuko litzaiguke egoera hori kontuan 
hartzea. Eskerrik asko  

  
2.3 Bidegorriak (19)  

  
• Bidegorri gehiago egitea (3)  
• Anbulatorioaren parkean oso egokia iruditzen ez zaidan bidegorri bat 

dago; horrek parkea zeharkatzen du eta oso deserosoa da. Haur asko eta 
bizikletak egoten dira erditik; horregatik, uste dut hori ez dela leku egokia 
bidegorri batentzako (2)  

• Bizikletentzako bidegorrietan lan egiten jarraitzea, ibilbideak lotzea eta 
horiek luzatzea.    

• Bidegorrien Sarea, berezkoa eta itxia.  Partekatutako espaloirik ez, ezta 
bizikletak margotuta dituzten kaleak ere. Udalerri osoa hartzen duten 
bidegorriak.  

• Ibaigane kaleko bidegorria kentzea. Gaur egun, hori oso arriskutsua da 
paseatzen duten pertsonentzat.   

• Bidegorriak eta ikastetxeak lotu behar dira, mugikortasun-bitarteko 
iraunkorren erabilera sustatzeko.   

• Hirigintza.  Telletxeko bidegorria oso narriatuta dago: forma-
anormaltasunak eta makadurak daude eta horiek bertatik igarotzea zailtzen 
dute, bi norabideetan.  Gainera, segurtasunari dagokionez, uste du 
txirrindulariei jakinarazi beharko litzaizkiekeela espaloien arteko 
sarbideetan oinez joan behar direla, bizikletaz jaitsiz (bidegorrian, 
zoritxarrez, zati batzuetan mozten da). Gainera, espaloietatik igarotzean.  
Txirrindulariek (helduak eta nerabeak), ez dakitelako edo sentsibilizazio-
faltagatik, oinezkoak gainditzen dituzte modu arriskutsuan askotan.   

• Getxo Bilborekin lotzen duen bidegorri baten sorkuntza sustatzea.  
Txirrindularientzako segurtasun gehiago egongo litzateke eta jende askok 
erabiliko luke.    

• Bidegorrien sarea handitzea Getxon, jende askok erabiliko lituzkeelako.   
• Bidegorri bat gaitzea Aingeruaren etorbidean, zehazki, Bidezabaleko 

biribilgunetik Galearako bidearen sarreraraino. Bat dago kale paraleloan 
baina ez da erabiltzen.  Askotan, gune hori jendea askok paseatzeko 
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erabiltzen duen bidea eta egunero espaloitik doazen bizikletak saihestu 
behar ditugu eta hori are okerragoa da asteburuetan. Konponbideren bat 
emateko eskatzen dut, Udaltzaingoak adierazten dudan arazoa ezagutzen 
baitu jadanik.   

• Bidegorrien Sare egokia: bizikletek lehentasuna duten errepideak gaitzea 
ez da irtenbidea.  Hau da, bide-ertzak gaitzea bidegorriak egiteko 
(Holanda)  

• Bidegorri sarea* salbuespenak salbuespen *Portu Zaharretik Areetara * 
Makaleta etorbidekoa...*, nire iritziz, bidegorri sarea hobetzeko tartea 
badago. Proposamenak*   

• Bidegorri gehiago jarri leku guztietara joan ahal izateko.   
• Bidegorri zati laburrak euren artean lotu *adibidez, Telletxekoa, eta beste 

batzuk*, zati batetik bestera edonola joan behar ez izateko.   
• Bizikletaz joateko bideak errepidean jartzearena *marra diagonalak 

errepidean* oso ondo ikusten dut, beraz, horrelako gehiago  
• Telletxe eta Sarrikobaso kaleen arteko bidegurutzean amaitzen den 

bidegorria luzatzeko aukera proposatzen dut, geltokiko plazatik barrena eta 
ondoren taxien alboko espaloitik gora (oso zabala da espaloia puntu 
horretan) eta Bolueko biribilgunean amaitzea (horretarako etorkizunean 
Manuel Gainza parkearen azpian eraikiko den aparkalekuaren obren harira 
kontuan izateko puntua litzateke, diseinu berrian bidegorria proiektatzeko).  

  
2.4 Txakurren gorozkiak (16)  

  
• Txakurren gorozkiak. Getxo da ezagutzen dudan udalerri bakarra non gaur 

egun oraindik ere kaleak txakurren gorozkiez beteta dauden.  Barkaezina 
da hori. Kontrol gehiago ezartzeko eta isunak jartzeko proposatzen dut (3).   
•  Txakur-gorozkiak; higienerik ez eta herritar-sentsibilitaterik ez 
txakurren jabeengandik  

• Nazkagarria da, jaso gabeko txakurren hondarrak.  
• Bereziki nazkagarria da epaitegiaren ondoko parkearen egoera; bertan, 

haurrek txakurren gorozkien artean jolasten dute, jolastokia berdegunearen 
barruan dagoelako. Lege zorrotzagoa ezarri beharko litzateke gizabiderik 
gabeko txakurren jabeak zehatzeko; izan ere, horiek arrisku larrian jartzen 
dute txikienen osasuna eta udalerriaren oso irudi txarra ematen dute.  

• Garbiketa: Getxon arazo larria dago txakurren gorozkiekin (Portu Zaharra) 
Horri aurre egin behar zaio (adibidez, txakurrentzako espazioak sortuz)  

• Portu Zaharreko hondartzan beti daude kristalak eta txakurrak solte egoten 
dira; hori arriskutsua da jendearentzat.   
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• Hirigintza eta gizabidea. Azkenik, iradokitzen dut txakurren gorozkiak 
jasotzeko poltsak hartzeko euskarriak instalatzeko, urte askotan zehar beste 
udalerri batzuetan egin duten bezala (Barakaldo, Bilbo...). Udalak 
txakurren jabeei zuzendutako sentsibilizazio-kanpainak egiten ditu urtero 
baina horiek ezer gutxi funtzionatzen dute, ikusita nola dauden espaloiak 
edo berdeguneak dituzten parkeak, non haurrak sarri aritzen diren olgetan.   
Poltsak kanpoko pizgarri positibo bat izan zitezkeen gizabiderik gabe 
jarduten dutenentzat eta aitorpen bat (saria) horretaz okupatzen 
garenontzat. Gainera, Getxoko kaleen higienea eta estetika hobetuko 
lirateke.   

• Txakurren gorozkien kontrola hobetzea.  Algortako erretiratuek merezi 
duten zahar-etxea.   

• Animalien gorozkiak bide publikoan.  Udalak gune hori ikuskatzea.  Etxe-
animalien errolda sortzea eta jabeak horiek sortzen dituzten arazoen 
inguruan kontzientziatzea • Isunak txakurrak solte eramaten dituztenei.  
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• Azken batean, txakurren gorozkien arazoa konpontzea.  Jabeei 
zuzendutako sentsibilizazio-kanpainek ez dute balio horiek gorozkiak 
maizago jasotzeko.  Bide eraginkor bakarra da hertsagarria. Funtzionario 
publikoei ekipatutako agenteak hornitzeko, zehatzeko ahalmenarekin, 
Ezkerraldeko udalerriren batean egin den bezala (adibidez, paisanoz 
jantzita doaz gune publikoetatik eta ISUNAK jartzen dizkiete gorozkiak 
jasotzen ez dituztenei).  

• Egoera: Algortako kaleak txakurren gorozkiez beteta daude.  Egoera 
horrek ez du hobera egiten. Txakurren jabeek jaso beharko lituzkete 
txakurren gorozkiak egunero. Izan ere, ibiltzen naizen Algortako kale 
guztietatik ikusten ditut gorozkiak.  Desatsegina izateaz gain, osasun-kontu 
bat da. Denok eramaten ditugu txakurren gorozkiak zapaten zoletan eta 
orgen gurpiletan. Komenigarria litzateke kanpainak mantentzea, nahiz eta, 
zoritxarrez, oso eraginkorrak ez direla ematen duen.  Txakurren jabe 
guztiak detektatzea? Txakurren jabe guztiak detektatzea? Horiek 
garbiketagatik aparteko zergaren bat ordaintzea?   

• Txakurren txizak eta kakak kudeatzea. Kaleak gero eta zikinagoak daude, 
usain txarrak, parkeak ezin ukitu…Isunak, zergak, txakur komunak…  

• San Ignacioko Elizaren pareko parkean eta, oro har, udalerri osoan, 
txakurren gorozkiak daude.  Txakurrak ez sartzea eta hori atontzea, haurrak 
erori egiten direlako.    
  

  
2.5 Txakurren aisialdia (11)  

  
• Gune eta ordu gehiago gaitzea txakurrak solte eramateko edota 

txakurrentzako parkeak sortzea (adibidez, Irun)  
(4)  

• Sistema bat sortzea (adibidez, txakurren txartela); horren bidez, jabeek 
eskatzen badute, adituek txakurrak aztertuko dituzte eta horiek 24 orduz 
solte eramateko aukera izango dute. Horrela, nahikoa izango da udaltzainei 
karneta erakustearekin, arazorik ez edukitzeko.    

• Getxoko txakurren errolda kontuan hartuta, hesitutako gune bat egingo 
nuke txakurrak solte ibiltzeko, gutxiengo ekipamendua duena. Hori 
minimoa iruditzen zait.  Ondo legoke hori egitea Portu Zaharreko 
zabalgunean.  Sopelak badauka!  

• Hau da, urte osoan baimentzea txakurrak La Bola hondartzara sartzea.  
• Animalientzako (txakurrak..) parkeak eta hondartzetarako sarbidea   
• Aurrekontu gehiago txakurrentzat.  
• Leku gehiago gaitzea txakurrentzat, korrika egiteko eta bere habitatean 

egon daitezen  
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• Txakurrentzako parkea edo ordutegi-aldaketa hondartzetan denboralditik 
kanpo; izan ere, ez daukagu txakurrak solte uzteko eta aske korrika egiteko 
lekurik   

  
2.6 Parkeak, espazio berdeak eta hiri-ortuak (11)  

  
• Amildegiaren ondoko berdegunea hobetzea, zehazki, Aixerrotako iturritik 

Arrigunaga hondartzaraino Aixerrota kaletik eta, bereziki, Matxitxako 
kalearen parean. Oso narriatuta dago. Amildegiak urtero hartzen du 
espazio gehiago eta ez da bat ere zaintzen, beste aldameneko gune 
batzuetan egiten den bezala, hau da, errotaren ondoko landetan egiten den 
bezala. Oso gune txikia da hori eta Getxoko auzokide askok erabiltzen 
dute, hortik paseatzen dute, igo eta jaisten dute eta, esan bezala, gunea oso 
narriatuta dago.   

• Niri gustatuko litzaidake adierazte beharrezkoa dela Getxoko berezko 
espazio naturalak babestea, hau da, etxeak eraiki arren, ahalik eta berdeen 
mantentzea gunea.   

• Astero ureztatzea Basarrate 11tik Makaleta etorbiderainoko berdegunea.   
• Baso-kudeaketa hobetzea eta hori lorategietara soilik ez mugatzea.   
• Getxon gelditzen diren txoko berdeetan etxeak egiteari uztea eta ama 

lurrarekin zer ikusia dituzten gaiak lantzea. Gaur egun ez dugulako txoko 
berdeez gozatzeko ia aukerarik  
Arrigunagako landak zaintzea, putzuak, ihesaldiak edo lur-jauziak egoten 
direlako, besteak beste.  

• Gune berdeak  
• Paellen landetan koadrilei zuzendutako araudiak ezartzea, larre horiek 

errespetatzeko. Adibidez: zuhaitzak ez inaustea, zangarik ez egitea 
zementua sartzeko, etab.  

• Parkeen eta lorategien hobekuntza.   
• Algortan berdegune eta zuhaitz gehiago. kerketak egiñak daude erakusten 

dutenak osasuntsuagoa dela berdeguneetan bizitzea, parke berdeak 
*ikasleen burmuinerako ere hobea , ikasketarako onuragarria izan 
daitekeena*  

• Guneak sortu beharko lirateke getxotarrek barazkiak landatzeko, besteak 
beste.   

  
2.7 Zuhaitzak (10)  

  
• Sarrikobason zuhaitzak landatzea gustatuko litzaidake.  Beheko partean, 

biribilgunetik Eroskira heldu baino apur bat lehenago arte igoz, espazio 
nahikoa dago zuhaitzentzat; hala ere, ez dago zuhaitzik.   
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• Algortako erdiguneko gasolindegi "zaharrak" okupatzen duen espazioa 
txukuntzea.  Zuhaitzak eta lorategia dituen berdegune bat proposatzen dut.  

• Arranoa kaleko zuhaitzak inaustea; itzal gehiegi dago bideetan eta hostoak 
lorategietan; izan ere, hori da herrian gehien dagoen espeziea eta hori da 
inausten den gune bakarra.  

• VVtik zuhaitzak landatzea, Billaondoeta kaletik Villamonte plazaraino; 
horrek arrazoi askorengatik giroa behar duen guneari emango dio bizitza.   

• Obrak Areneazpin: Zuhaitzak jartzea (ezkiak edo antzekoak), hori 
zeharkatu behar baduzu insolazioa ematen dizulako. Eskerrik asko.  Bi 
errail, Ollarretxen bezalaxe (kutsadura akustikoa eta poluzioa)  

• Ibaigane kaleko zuhaitzak inaustea. Adarrak etxeetara ere sartzen dira, 
ikusgarritasuna narriatuz.  Argiak piztu behar dira eta horrek faktura 
igotzea dakar  

• Ibaigane kalea atontzea, magnoliak kenduz eta inguruarekin hobeto 
uztartzen den landaredia jarriz.  *.    

• Zuhaitz gehiago jartzea.   
• Maria Cristinatik Ereagarainoko jaitsieran zuhaitzak eta zuhaixkak 

maizago inaustea.  “Suteen balizko arriskuak”   
• Miramar begiratokiaren pareko zuhaitzak inaustea  
• Txomintxuko ehun urteko zuhaitzak salbatzea, hau da, ez inaustea bertan 

etxebizitzak eraikitzeko. Parke bat egitea eta guneko azkenengo birikia 
errespetatzea. Mila esker.   

 
 

  
  
  
2.8 Hondartzak (6)  

  
• Zurezko bidexka jartzea Arrigunaga hondartzako sarreretan, hala erraztu 

egingo baita haurtxoen, ezinduen, eta abarren aulkiak sartzea (2).  
• Dutxa jartzea hondartzan Ereagako igogailuaren parean (hortxe egoten 

gara herriko jende guztia), urruti samar dagoen hurrengora joan behar izan 
barik.  

• Megafonia kentzea hondartzetan eta teknologia berrietan inbertitzea.   
• Arrigunaga hondartzan baliagarria izango litzateke zurezko pasaguneak 

jartzea hondartzarako eta uretan sartzeko, ume-aulkiak dituztenenak edo 
mugikortasun urriko pertsonak gogoan izanda, eta gainerakoak oinak ez 
erretzeko.  

• Hondartzan, puzgarri batzuk ipintzea. 
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2.9 Osasun publikoa (6)  

  
Hirigintza-ondarea: Portu Zaharrak bertan behera utzitako etxe asko ditu, 
osasungaitzak, sasiak hazita eta arratoien sorleku. Arriskuak dakartza eta 
osasungaitza da.   
Miramar eta inguruan, arratoiak ibiltzen dira sarritan errepidean.   

• Mª Cristinako jaitsieraren inguruko lorategiak mantentzea. Inguruko 
arratoiak desagerraraztea.  

• Bidezabal eta Unbe kaleen artean, Urduñako Portua kalea dago. Urduñako 
Portua kalean, normalean metro bat eta metro eta erdi arteko garaierako 
belarrak dituen finka edo lur bat dago, non era guztietako animaliak hazten 
diren hala nola arratoiak, muskerrak, sugeak, etab. Beraz, nire auzuneari 
gustatuko litzaioke inguru hori guztia garbi eta saneatuta egotea, zeren eta, 
une jakin batean, auzokideren batek zigarrokina botatzen badu, sutea izan 
bailiteke eta alboko blokeetakoek txarto pasatuko bailukete. Nire herrian, 
alkate jaunak gutuna egiten du esanez finka hesituta eta garbi egon beharko 
duela, eta jabeak egiten ez badu, udalak hartzen du hori egiteko ardura. 
Ondoren, faktura ematen dio jabeari. Eskerrik asko.  

• Domingo Iturrate kalean, Iturribide kalearekiko elkarguneko bazter bat 
dago; ez dakit norena den, baina baso bat dago, era guztietako animaliekin. 
Guztia garbi egotea gustatuko litzaidake. Hori guztia aipaturiko kaleen eta 
Maidagan kaleko metroko antzinako hesien artean eta, beraz, gustatuko 
litzaidake hirigintzako zinegotzia bertatik pasatzea, estoldarekin dagoen 
basoa ikus dezan. /   

• Usoak garbitzeko kanpaina gehiago egitea eskatzen dut. Garai batzuetan 
ugari izaten dira, eta horrek ondorioak dakartza: kale, teilatu eta fatxada 
zikinak.  

  
2.10 Kalitate Akustikoa (6)  

  
• Etxebizitzetako zarata gehiago kontrolatu beharko litzateke atseden 

orduetan.  
• Metroko irteera zaintzea (gaueko zaratak).   
• Zarataz gain (eskailerak, metroa, neska-mutilen lokalak...), graffitiak 

daude.  
• Asua-Avanzada errepideko kutsadura akustikoa gutxitzea, Artazako 

biribilgunearen eta Zugazarteren artean. Errepidearen egungo zorua egoera 
txarrean dago, eta autoen joan-etorriak zarata handia eragiten du. 
Baimendutakoa baino askoz handiagoa da ibilgailuen abiadura. Hori dela-
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eta, auzokide guztiok pairatzen dugun kutsadura akustikoa, egunez eta 
gauez, jasanezina da, eta legeak ezarritako muga guztietatik kanpora dago. 
Zarata gutxitzea lortu behar da, errepidean berriz asfaltoa botata eta 
abiadura jaitsarazteko badenak, zebrabideren bat eta bete semafororen bat 
jarrita. Atsedena hartzeko eskubidea dugu auzokideok, eta udalak hori 
bermatzeko zerbait egin behar du nahitaez.  

• Ereagako pasealekuko zarata maila. Hain zuzen ere Ereagako Txiringitoko 
kontzertuek, batez ere arratsalde erdikoek, galarazi egiten diete familiei eta 
ikasleei bizitza normala izatea. Baliteke amildegien ondorioz soinua oso 
indartsua iristea Algortako goiko aldeko etxeetara. Nire ustez, kontzertuen 
dezibelioak kontrolatu beharko lirateke toki horietan eta neurriak hartu, 
hain zuzen aisialdiaz gozatzeko, baina beste auzokideen ongizaterako 
kaltegarria izan barik. Eskerrik asko.  

• ZARATA!!! SEGURTASUN HANDIAGOA!!! Goizeko 6ak inguruan 
hasita, zaborren bilketan, zarata JASANEZINA DA, eta ondoren 
garbiketako zerbitzua, lorezaintzakoa, etab. Horrekin sortzen den 
zaratarekin batera, METROKOA ere badago. Izan ere, irailean 
JASAEZINA da metroa handik igarotzen den bakoitzean: soinuak nahiz 
dardarak AREAGOTU egin dira. (Imajina ezazue hori asteburuko gauetan 
metroan). Jendea ordu txikietan jartzen da eskaileran edo inguruko 
tabernen kanpoko aldean (IBAIGANE inguruan, XAKEA metroko 
irteera). EZIN DA LORIK EGIN!!!  

  
2.11 Getxo Bizi (5)  

  
• Malakaten bizikleta Zerbitzuak.  
• Tarifa berezia. Getxobizi: bateria elektrikoa duten bizikleten kopurua 

handitzea eta ordubetean baino denbora luzeagoan ibili ahal izatea.  Hori 
dela-eta gutxi erabiltzen den zerbitzua da.   
Bi proposamen: *1.-GETXOBIZI* Bizikleten mailegua dagoen moduan,  
TRIZIKLOENA ere egotea proposatzen dut. Askoz gutxiago, jakina. 
Adineko askok ez dio pedalei eragiteari utzi nahi, baina beldurra ematen 
die bizikletatik jausteak. Suposatzen dut Getxobizi proiekturako 
aurrekontua handitu behar dela trizikloak erosteko.     

• Egungo Getxo Bizi sisteman bizikleta elektrikoak sartzea gustatuko 
litzaidake, ez bakarrik mugikortasun urriko pertsonentzat *eta egoera hori 
egiaztatzen duen txartelarentzat*, baizik eta besterik gabe giharretako 
arazoren bat dugunontzat, edo herritarrentzat oro har *, batez ere Areeta 
laua dela kontuan hartuta, baina Algorta aldapatsua da*. Bilbon horiek 
sartzea aztertzen ari dira, eta beste hiri batzuetan, Madrilen adibidez, 
aspalditik erabiltzen dira eta emaitzak oso onak dira.  
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• Asko gara urte luzez Algortako etorbideko gasolindegia bizikleten gurpilak 
puzteko erabili izan dugunok. Gasolindegia itxita dagoenetik, ordea, 
bizikletak puzteko zerbitzu hori barik geratu gara eta horregatik 
proposatzen dot  Geltokiko plazan bizikletentzako zerbitzugunea sortzea, 
gasolindegietan egon ohi den airegailu horietako batekin eta Bilbon, 
udaletxe pareko bidegorrian, daukaten txirrindulari zenbagailu batekin. 
Tontakeria bat dirudi baina oso interesgarria da zenbagailu hori egunero 
zenbat txirrindulari pasatzen diren neurtzeko, urteko helburuak ezartzeko, 
motibatzeko, sustatzeko, bizikleten hazkundea eta estatistikak neurtzeko, 
etabar. Atxikita bidaltzen dizuet Bilboko gailu horren irudi bat eta 
interneten topatu ditudan horrelako beste bi irudi.      

  
2.12 KATUAK - CES (5)  

  
• C.E.S. metodoa erabat eta behin betiko ezartzea kaleko katuak 

kontrolatzeko. Auzokide askok aspalditik eskatzen dugu, eta geuk ere 
ordaintzen ditugu zergak. Inguruko beste udalerri batzuetan, diru-baliabide 
gutxiago izan arren, ezarrita dute metodoa, edo sartzeko prozesuan ari dira 
(2).  

• C.E.S. metodoa Getxon ezartzeko aurrekontua erabiltzea (gai publikoak) 
kaleko katuentzat, eta hori Getxoko Udaleko elkarteekin batera 
koordinatzeko arduraduna izatea.  

• Udalerriko katuak esterilizatzea eta askatzea, auzokideen erkidegoetan bizi 
direnak nahiz kalean bizi direnak.  

• Katuei dagokienez, kudeaketa hobea kaleko katuen arazoen inguruan, eta 
horien osasuna hobetzea.   

• Aurrekontu handiagoa katuentzat.   
  

2.13 Ingurumen Hezkuntza (4)  

  
• Ingurumenari buruzko ezagutza garatu.  
• Ingurumeneko hobekuntzekin jarraitu. "Lehiaketa berdeak" sustatu 

familiak kontzientziatuago egon daitezen lurra zaindu beharraz.   
• Emakumeen kontrako indarkeria.  
• Ingurumena: birziklatzeaz kontzientziatzea, hiriguneak eta 

berdeguneak garbitzea eta mantentzea eta boluntarioen kanpainak 
errekak, basoak, etab. garbitzeko.  

  
  
2.14 Birziklatzea (2)  
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•  Hasteko, birziklatzearen ingurukoak hobetuko nituzke. Balio sinbolikoko 
(supermerkatuetan ekoizleekin, janariarekin, etab. trukatzen den fitxa-txanpona) 
diru-konpentsazioak sartuko nituzke, etikagatik eta konbentzituta gaudelako 
birziklatzen dugun getxoztarrentzat. Ekimen hau beste herrialde eta komunitate 
batzuetan egiten da, arrakastaz. Aldi berean, poltsa biodegradagarriak dohain 
emango nizkieke (15 poltsa biodegradagarri gutxi gorabehera, 2,70 euroan). 
Edukiontzi marroirako materia organikoaren birziklatzean parte-hartze handia 
dugunontzat, Bizkaiko beste udalerri batzuetan egiten den bezalaxe. 
Konpentsazioak ematea pizgarria da zalantzan daudenentzat edota nagientzat, eta 
inbertsioa/etekina udalerriarentzat epe luzera. Konpentsatuak, gainera, 
motibatuago daude. Paper birziklatua erabiltzea udalaren komunikazio guztietan.  
  
2.15 Energia berriztagarriak (2)  

  
• Energia Berriztagarrien erabilera sustatu (eraikin 

publiko+pribatuetan).  
  
  
2.16 Errekak (1)  

  
•  Gobela erreka zaindu.  
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3.1. Jaiei buruzko proposamenak (13)   
  

• Jaietako kontzertuetan diru gehiago erabili eta talde hobeak ekarri (6)  
• Jaiak guztiontzat, dezibelioak eta ordutegiak mugatu.  
• Aurrekontu handiagoa auzuneetako jaietarako (adibidez: Santa Ana), 

kontzertu egokiak izateko eta jaiak berreskuratu ahal izateko.  
• Mesedeetako jaiak berriz bideratzea, ekintza handiagoa emateko: 

gymkanak, rokodromoak...Gazteen koadrilak lehian aritu daitezen eta 
gauzak egin ditzaten edateaz gain (oso jai eskasak dira).  

• Hauxe proposatzen dut San Martin jaietan, La Humedad auzunean: 
musikaren bolumena jaistea gauez, azken bi urtean ikaragarri handia izan 
baita.   

• Oso pozik nago Getxoko Udalarekin. 2) Jaietarako dirua ematea gustatuko 
litzaidake, baina proiektu jakin batzuetarako. 3) Jaietako musika 
ikaragarria izan da, musikaren bolumena ikaragarria izan da gaueko 
12etatik aurrera. Poliziari deitu behar izan genion.  

• Herri jaietako aurrekontuak gutxitzea eta gaueko ikuskizunak goizaldeko 
ordu baterako bukatzea proposatzen dut. Hala, giroko zarata murriztuko da 
maila onargarrietatik harago; izan ere, kaltegarria da zarata umeentzat eta 
adinekoentzat. Gainera, plastiko eta beira hondarrak kontrolik gabe 
botatzen dira, jabetzapekoetan kalteak izaten dira bandalismoagatik edota 
txizagatik eta oro har giza legez jokatzeko moduak okerrera egiten du 
(indarkeria matxista orokorra, gizonek emakumeen kontra erabilia, eta 

KULTURA, EUSKARA ETA GAZTERIA SAILA (62 ekarpen)  

http://code-industry.net/


 
 

 

  

2017 ko Urria   Ekarpenen Zerrenda         

  

errespetu falta handia auzokideekin eta hiriko eremu komunekin). Musika 
taldeetan eta ekipamenduetan aurrezten dena herritarrak kontzientziatzeko 
erabiltzea ere proposatzen dut, ingurunea errespetatu beharraz, eta 
gizarteratzerako bestelako aukerak bilatzea, botiloiaz, sare sozialez eta 
kosta ahala kosta gozatzeko filosofiatik harago. Prest nago kontzientziazio 
horretarako ekimenak sortzeko batzordean parte hartzeko. Esate baterako, 
nerabeek eta helduek botiloiaren hondarrak batzeko biharamunean.  
Komun publikoek herriko jaietan duten kokapena hobetzeko eskatzen dut. 
Algortako jaietan  *bizpahiru jartzen dituzte bakarrik San Nikolas aldean 
eta beste batzuk metroko geltokian.   Portu zaharreko jaietan, txosnen 
gunean komun ilara bat jartzen da, eta gainera, ez dira behar bezala 
garbitzen egunero. Kaleak txiza egiteko erabiltzeaz gain, gaixotasunen bat 
kutsatzeko modua ere izan daiteke.  40.000 biztanle dituen auzune batean 
komun gehiago izan beharko lirateke jaietan.  

  
3.2 Gazteentzako proposamenak (8)  

  
• Idazteko lehiaketak sustatzea gazteen artean (2).   
• Gazteak haien aisialdia pasatzeko leku itxiak.  
• Sariak, lehiaketak eta bekak.   
• Aurrekontu handiagoa gazteentzako kultur jardueretarako.  
• Gazteentzako topaleku gehiago.  
• Gazteontzako aktibitate askoz gehiago antolatuko nituzke, gure ustez ez 

gaituztelako kontuan hartzen.  
• Gutxi gorabehera 20 urteko gazteentzako aisialdi guneak edo diskotekak. 

Algortan dagoen bakarra "Mamarro" taberna da, eta jendez gainezka 
egoten da, eta kez ere bai, mundu guztiak erretzen duelako.  

  
3.3. Kultura ekipamenduak: liburutegiak, ludotekak, lantegiak… (8)  

  
• Malakate inguruan liburutegi bat jartzea.  
• Kultur gune handiegietarako inbertsioak egiteari uztea.   
• Kultur Etxeari dagokionez, ondo deritzot, baina nire iritziz akats larria egin 

dute burdina herdoilduzko egitura jarrita. Ikuspegi iluna eta tristea ematen 
du. Nire ustez, kristala jarrita bakarrik hobeto geldituko zen ingurua. 
Horrez gain, euria egiten duenean herdoila plazako lurrera erortzen da, eta 
itxura zatarra uzten du, benetan.  

• Kultura. Getxoko liburutegien eta ikasketa zentroen erabiltzaileok ordutegi 
malguagoak gurako genituzke. Ez daitezela jar errefortzuak bakarrik 
azterketa ofizialen garaietarako. Oposizioak, graduatu ondoak, etab. urte 
osoan prestatu behar izaten dira. Honatx urte osoan irekitzen duten zentro 
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bakarrak, bizpahiru egun batzuetan izan ezik: Fadurako zentroa, baina 
bazkide-txartela behar da bertan sartzeko, eta Andra Marikoa, non kirolen, 
kirolarien, prestakuntza ikastaroen, eta abarren zarata instalazioko bazter 
guztietatik iragazten den. Belarriko tapoiak jarri arren, zarata ikaragarria 
eta sumingarria da.  

• Getxoko Ludotekako zerbitzua hobetzea da 2018rako nire proposamena. 
Zerbitzu horrek arlo garrantzitsuak biltzen ditu hala nola euskararen 
erabilera sustatzea, aisialdia probetxuz erabiltzen ikastea eta batez ere 
udalerriko haurrei eragiten dietelako, geroko gure belaunaldiak baitira. 
Guraso askok ez dugu ulertzen Berangok zerbitzu horretarako gune 
zabalagoak izatea eta gurea moduko udalerri batean, Getxon, oso espazio 
txikia duen lokala edukitzea.   

• KULTUR ETXEA* Kultur etxearen barruan, erabilera askotariko gelak, 
adinekoen etxea, bulegoak, liburutegia, etab. daude. BRIKOLAJE gela 
jartzea proposatzen dut, tresna eta guzti, auzokide bakoitzak 
*LANTEGIA* izan dezan hondatu zaien zerbait konpondu ahal izateko 
edo sormena lantzeko eta ideiak sortzeko. Mozteko, zerratzeko, itsasteko, 
etab. tresnak dituen gela izango litzateke gutxi gorabehera.  

• Kaixo. Haizea dut izena. Gaurkotuz elkartekoa naiz, eta Alaise  
koordinatzen dut Getxon, *hezkuntza eta sormen aisialdirako zentroa*. 
Hainbat urte daramatzagu hiriko udalekuak antolatzen herrian: *ikastola, 
Gorbea, Zubilleta, Larrañazubi..*.  Algortan ludoteka bat proposatzeko 
idazten dut. Badakigu Romon bat dagoena, baina gure ustez oso baliagarria 
izango litzateke Getxon beste bat eskaintzea auzune horretan. Gure aldetik, 
horretarako gaituriko eta egokituriko lokala daukagu, eta pozarren 
lagunduko genizueke proposamena interesatzen bazaizue... Urte askoko 
esperientzia daukagu dagoeneko haurren arloan, baita pertsonal gaitua eta  
oso instalazio ona ere, pozarren erakutsiko genizuekeena... Ideia gustuko 
baduzue, jarri gurekin harremanetan. Agur.  

• LIBURUTEGIA * LUDOTEKA ANDRA MARI ALDEAN. Kultura 
ekipamendua sortzea Andra Mari aldean, hauexek barne:*liburuak 
maileguan hartzeko liburutegia helduentzat eta haurrentzat, antolaturiko 
aisialdi jarduerak dituen haur ludoteka, kultur jardueretarako aretoak, 
*sormen lantegiak, gorputz adierazpena, literatura, hitzaldiak, etab.*  

•     Justifikazioa*. Udalerriaren kultur eskaintza eramatea horrelakorik 
batere ez duen auzo batera. Topalekua eta gizarte harremanetarako gunea 
oso auzune sakabanatuan eta kohesio txikikoan. Aisialdi aktiboko ereduak 
erraztea gazteen eta haurren artean, eredu ez kontsumista, sortzailea, 
kulturala, taldean parte hartzekoa... Kultura sustatzea eta ezagutaraztea. 
Kultura eta artearekiko gustua sustatzea. Balioetako hezkuntza eta arte, 
gizarte, kultura, etab. gaitasunak garatzea.       Xehetasunez*. Lokalak 
gaitzea auzunean, haur gehien biltzen diren gunetik gertu: *Malakate, 
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Bidezabal anbulatorioa Piñaga, Arrigunaga?*. Alde horietan lokal asko 
daude hutsik, eta aprobetxatu egin litezke.  Liburutegia liburuen 
mailegurako hornitzea. Sormen eta elkarlaneko jokoen bankua 
mailegurako. Haurren ludoteka, nerabezarora arteko haurrentzako sormen 
aisialdirako jarduerak eskaintzeko asteguneko arratsaldeetan eta 
zapatuetan.  Hitzaldietarako eta kultura jardueretarako guneak gaitzea. 
Proiekzioetarako ikus-entzunezkoan aretoa, *zine-foruma, hezkuntza 
proiekzioak, gizarte eta kultura onurako proiekzioak, etab.* eta entzuketak. 
Arte eta sormen lantegietarako guneak ezartzea: *musika estimulazioa eta 
psikomotrizitatea, gorputz adierazpena, antzerkia, mimoa, pintura, musika 
dibertigarria?*    

  
 
3.4 Gaztetxeak (7)  

  
• Gaztetxe berria egitea (6).  
• Gaztetxe berria eraikitzea suak erre zuena zegoen tokian, Gobela 

kiroldegiaren aurrean. Diru aldetik ondo dabiltzan gurasoen seme-alaba 
gazteek *lokalak* dituzte; ondo igarotzeko jardueretarako erosten edo 
alokatzen dituzte lokalok. Diru-baliabiderik ez dutenek ezin egin dezakete 
jolas edo kultura jarduerarik. Zenbait auzokideren kexak gorabehera, haien 
ideia politikoetan oinarrituta, inoiz ez da ezelako eragozpenik izan. 
Bestelako egoera dago antzinako golfeko lokaletan; izan ere, zenbait 
kasutan eragozpenik izaten dira, gehienbat zarataren aldetik.  

  
  

3.5. Euskararen sustapena (7)  

  
• Euskara seme-alabak dituzten helduentzat.  
• Euskara: euskararen erabilera bideratuta (euskara hutsezko guneak…)  
• 60 urtetik gorakoentzako diruz lagundutako euskara.   
• Izenak: euskal deiturak euskaraz idatzita agertu daitezela, euskara 

akademikoan. Esaterako, "Txurruka" eta ez "Churruca". /Bidegorri sarea: 
lotu zati ezberdinak eta Bilbora hedatu.  

• Euskara. Zer gertatzen da C1 maila ikasten dugunontzako diru-laguntzekin, 
maila hori egunen batean lortzeko asmo sendoa izan arren? Oso ikastaro 
garestiak dira, eta laguntzak B2 mailan bukatzen dira. Beste baldintza 
batzuk balioetsi litezke, hala nola langabezia, aldi baterako lanak, 
familiako zailtasunak...? Euskaltegietara beti joaten diren pertsonei ordaina 
ematea balioetsi liteke, garai batean egiten zen moduan? Guztion artean 
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euskarak bizirik jarraitzea da helburua azken finean. Erraztu dezagun 
bidea, mesedez.  

• Euskararen sustapenean ezertarako balio ez duten gastuak murriztea. 
Lagundu behar da, baina dirua alferrik xahutu ez.  

• Algorta ez da Getxo!  
• Gora Algorta! Eta euskara bultzatu eta gora Euskal Herria eta Algorta!  

  
  

http://code-industry.net/


 
 

 

  

2017 ko Urria   Ekarpenen Zerrenda  –  Relaci     

  

ibatuz S.L.        Mail:  info@ibatuz.com    Tel:  944 656 332   38   

3.6. Beren beregi umeentzat dira proposamenak (6)  

  
• 0-6 urte bitarteko umeentzako psikomotrizitate gela publiko bat sortzea. 

Haurren alde kognitiboa eta gorputzeko motrizitatea garatzen joateko. 
Leku publikorik ez eta zentro publikorik ez daukagulako. Gainera, 
Algortako haurrek euren kabuz jolasteko eta garatzeko aukera izango 
luketelako eta gurasoek euren haurrak bertan lasai uzteaz aparte Algortako 
irakasleei lanpostuak emateko aukera izango litzatekeelako.  Irakasle eta 
psikoanalista izateaz aparte, gela prestatzen lagunduko genuke, hori bai, 
udalarekin batera (2).  

• Jarduera gehiago umeentzat asteburuan (Berangon moduan).  
• Ia ez dago espazio publikorik eta jarduera publikorik lau urtetik 

beherakoentzat. Badago kultur etxea, baina ekintza zehatzak bakarrik 
izaten ditu, eta oro har 4 urtetik gorakoentzat (Algortan). Antzeko egoera 
dago Areetan. Nire ustez, 4 urtetik beherakoentzako espazioa izan beharko 
luke udalak, Ludoteka Txikia adibidez. Jokoak, liburuak... eta begiraleak 
jartzea txikienek eurentzako gunea izan dezaten. Baita eurentzako kultur 
jarduerak ere (zirkoa, antzerkia...).  

• Xake plazan jartzen den karpa beste toki batean jartzea proposatzen dut, 
gune hori libre gera dadin haurrek eta helduek jolastu eta goza dezaten.  

• Umeentzako lantegiak.  
  
3.7. Ekitaldiak eta azokak (karpa) (5)  

  
• Kultura (jaialdiak).  
• Berehala ken dadila Areetako Xake plazako karpa ikaragarri handia: 

makineria industrial astuneko instalazio hori, karpa horrek behar duen nabe 
industrialaren muntaketa gisa, neurriz kanpokoa da bertan egiten diren 
jardueretarako (dirua alferrik xahutzea). Hobe da kostu hori udalerriko 
langabetuentzat uztea.  /  

• Ordainpeko jaialdiak Karpan: hobetu egin behar dira jarlekuetan zenbakia 
jarrita; tokia hartzeko ilarak saihestuko lirateke, baita beste egoera batzuk 
ere.    

• Ekitaldietarako eraikin berria (karpa ez erabili).  
• Egoera hobetu genezake karpa kenduta, edo beste toki batera eramanda???  

Areeta-Getxo  
   
3.8 Musikaren irakaskuntza eta musika eskola sustatzea (3)  

  
• Musika irakasteko aretoak.  
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• Musika eskola. Plazak umeentzat dira, eta ez dago eskubiderik. Eta 
nerabeentzat? Eta helduentzat? Gaur egun itxaronzerrenda luzea dago 
instrumentu askotan. Horrenbeste kostako litzateke musika irakasle 
gehiago jartzea eta zerrendak txikitzea?  

• Kaixo. Algortako auzokidea naiz, eta nire alaba iaz hasi zen Musika 
Eskolan. Plazarik ez zegoenez, Areetan hasi zen, eta aurten berdin 
jarraitzen dugu. San Nikolas aldeko obrak guztiontzat horrenbeste arazo 
ekarri ondoren, nola da posible orain nik, Algortakoa izanik, Areetara joan 
behar izatea?  Ez dut ulertzen Algortako umeek Areetara joan behar izatea 
musika ikastera orain herrian musika eskola izanda. Irtenbidea gustatuko 
litzaidake.  

  
  
3.9. Beste proposamen batzuk (5)  

  
• Elikadura funtsezkoa da bizimodu osasuntsuan. Gaur egun ez dago 

elikatzeko ohitura zuzenak sustatzera edota *eskuratzera bideraturiko 
zerbitzurik. Funtsezkoa da txiki-txikitatik elikaduraren gaineko hezkuntza 
egotea, ohitura horiek eskuratu ahal izateko.  Horrexegatik, udalak 
elikaduraren gaineko hezkuntza bultzatu beharko luke haurren, nerabeen 
eta helduen artean, aipaturikoa lortzeko helburuarekin.   Dibulgazio-
hitzaldiak, lantegiak, ikastaroak? emanez udalerriko eskoletan, elkarteetan, 
kiroldegietan, gure herritarren elikadura eta bizimodua hobetu genitzake. 
Izan ere, horrek ondorio positiboak izango lituzke (4).  

• Proportzio handiagoan ematea diru-laguntzak udalekuentzat 2. seme-
alabarengandik hasita.  
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4.1. Padel pistak eta aldagelak egokitzea, estaltzea eta hobetzea (29)  

  
• Padel pista estalia egitea - kopurua handitzea (3)  
• GETXO KIROLAK* Fadurako kiroldegiko aldagelak pilotalekuen 

eraikinean, kanpoko 4 pistak estaltzea, padel pista estali gehiago eraikitzea, 
are gehiago aire zabaleko 3 pista kendu direnean. Izan ere, eskari handiko 
jarduera dela ikusten ari gara udalerrian padelaren inguruan gabiltzanok, 
eta jokalari asko eta asko instalazio estaliak dituzten klub *enpresetara* 
joaten ari zaizkigu.  

• Padel pistak hobetzea, kanpoko padel pistak estaltzea, pista gehiago egitea, 
aldagelak hobetzea eta kanpoko komunak jartzea.  

• Kanpoko pistak estaltzea, padel pista gehiago eraikitzea, aldagelak 
hobetzea,  

• Padel pista estali gehiago egitea eta Fadurako pilotalekuen eraikineko 
aldagelak berritzea.  

• Fadura*  Pilotalekuen instalazioa, aldagela zaharrak.  Padel pista estali 
gehiago.  Aparkaleku gehiago behar dira.  

• Fadura *Gobela kiroldegiari dagokionez, nire ustez premiazkoa da padel 
pistak hobetzea. Ia ezinezkoa da pistak erreserbatzea edo ikastaroetan 
sartzea, aire zabaleko pista estaliak eta berriak egin behar dira. Emakume 
nahiz gizon askok egiten duen kirola da, eta oso errentagarria da. Kirol 
gutxitan izango dira horrenbeste emakume, eta uste dut emakumeek merezi 
dutela eurengan inbertitzea, zeren eta gehienbat gizonek erabiltzen 
baitituzte futbol zelaiak *garestiak eta errentagarritasun txikikoak*. Genero 

GETXO KIROLAK (51)  

http://code-industry.net/


 
 

 

  

2017 ko Urria   Ekarpenen Zerrenda         

  

ikuspegia duten aurrekontuak errealitate bihurtu behar dira, eta padelean 
inbertitzeak eginkizun hori beteko luke.     

• Ez dago nahiko padel pista estali. Fadurako eta Gobelako kanpoko pistak 
estaltzea. Fadurako pilotalekuetako aldagelak eta komunak berritzea. 
Fadurako pilotalekuen kanpoko aldean dauden bizikletetarako uztaiak 
lotzea. Une honetan, solte daude torlojuak.  

• Beharrezkoa da pilotalekuetako aldagelen instalazioak berritzea, baita 
padel pista estalien eskaintza zabaltzea ere, zeren eta ikasturtean L-tik V-ra 
baino ez baitugu 1ekin. Padel eskolen eskaintza handitzea kanpoko 
instalazioetan erabiltzaileak gehien dabiltzan orduetan, kanpoko pista gisa, 
15:30etik 17:30era. Aldagela bat eta komun bat kanpoko padel 
instalazioetatik hurbil, baita Makalen Etorbidetiko sarbidea irekitzea ere. 
Adeitasunez.  

• Padel pista gehiago sortzea Faduran eta egungoak estaltzea.  
• Faduran padel pista estali gehiago jartzea gustatuko litzaidake, udan oso 

zaila delako jolastea; izan ere, pista estali baten erreserba egin daiteke 
bakarrik, zeren eta gainerakoak eskolek hartuta baitaude. Kanpoko pistetan 
atetik sartzeko tornu bat jar dezatela, obrak egiten ari ziren bitartean 
zabalik zegoen, baita kanpoko pisten alboko atea ireki dezatela ere 
Fadurako barruko aldean, itzuli osoa eman behar ez izateko.  

• Kanpoko padel pistak estaltzea edo pista estali berriak sortzea; eskari 
handia da, eta udalerritik irten beharra dago jolastera.  

• Padel pistak estaltzea eta gehiago egitea.  
• Fadurako aldagelak hobetzea eta padel pistak estaltzea edo pista estali 

gehiago jartzea pilotalekuetan.   
• Padel pista gehiago ipintzea, baita egungoak hobetzea ere.  
• Fadurako kanpoko padel pistak estaltzea proposatzea gustatuko litzaiguke, 

baita pista gehiago eraikitzea ere. Izan ere, tokia dago, eta ibaia handitzeko 
lanak direla-eta, hiru pista kendu ziren. Padela gorantz ari den kirola dela 
eta jarraitzaile asko dituela kontuan hartuta, egoera onean dauden pistetan 
beti izango da eskaria eta beteta egongo dira. Adeitasunez. Alex. 

• Padel pista gehiago jartzea Faduran. Estali gabeko pistek ez dute 
askotarako balio hemengo klimarekin, eta astegunetan oso zaila da pista 
estalien erreserba egitea, ikastaroek hartuta daudelako.  

• Eskertuko nuke Faduran padel pista gehiago eraikitzea*, ia ezinezkoa da 
pista bat lortzea.   

• Fadurako kanpoko padel pistak estaltzea. Pista gehiago egitea. 
Aparkalekua handitzea* edota lanzadera-autobusa jartzea arratsaldez 
Fadurarako, Algorta guztian zehar.  

• Gobelako padel pistak.  Argiztapena urria da, ez da nahikoa. 4 foku 
besterik ez daude, eta argia baino itzal gehiago egiten dute. Nire 
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proposamena padel pistak estaltzea eta behar bezala argiztatzea da. 
Lehenengoan zereginik ez dagoela ematen duenez gero, pistetan argiztapen 
egokia jar dadila behinik behin.  

• Padel pistak gehitzea, astegunetan ematen diren eskolekin bakarra 
dugulako kirol hor egiteko. Komunak penagarri daude.  

• Padel pista gehiago jartzea, kanpokoak estaltzea, komunak jartzea kanpoko 
pisten ondoan. Eta barruko aldagelak eguneratzea.   

• Padel pista gehiago jartzea, kanpokoak estaltzea. Kanpo aldagelak gehitzea 
eta pilotalekuetan daudenak hobetzea.  

• Tenis eta padel pistak egitea Gobelako kiroldegiaren parean (erre zen 
Gaztetxea dagoen tokian). Ezinezkoa balitz, parke publikoa egin dadila.  

• Padel pista estali gehiago jartzea Faduran, oso gutxi baitira egungo eskari 
osoa betetzeko.   

• Padel pista estali gehiago jartzea Faduran, zeren eta urte osoan, udan izan 
ezik, bakarra baitago libre, gainerakoetan ikastaroan daudelako.  
Frontoietako dutxak konpontzea nahiko nuke, beraien egoera guztiz 
tamalgarria da, bai dutxa ta baita komunak ere.  

• Pista estali gehiago jartzea, kanpokoak estaltzea.  Pilotalekuetako komunak 
berritzea.    

  
4.2. Kirol eskaintza eta jarduerak (7)  

  
• Diruz lagundutako Ballet Klasikoaren eskaintza egin beharko litzateke, 

Musika Eskolan gertatzen den moduan (2).  
• Kirol hori bultzatzea gazteen eta umeen artean, eskolak emanez, 

entrenamenduak eginez, taldeak sortuz, etab.  
• Futbola: lehen urteko benjaminek udalerrian jolasteko modua izatea 

(Bizkaiko gainerako udalerrietan jolastu dezakete).  
• Gazteak (umeak): Getxoko kiroldegietan eskuragarri dauden igeriketa 

ikastaroak (beste udalerrietan moduan - Sopela) 2-3 urteko haurrentzat.  
• Ordutegi zabalagoak Fadurak 4-6 urteko umeentzat ematen dituen 

ikastaroetarako. Adin-tarte horretan 17:00ak ingururako baino ez dugu, eta 
ume asko iristen da geralekuetara ordu horretan.  

• Kiroldegien egin daitezkeen jarduera gehiago sortzea.  
  
4.3. Kirol ekipamendu berriak (6)  

  
• Futbol zelaia egitea, 6.000 - 10.000 ikusle artean hartzeko modukoa, 

Getxok duen biztanleriarekin bat etorrita.  
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• Uste dut udal igerileku gehiago behar direla; egungoak gainezka egoten 
dira udan, eta neguko ikastaroetan eskari handia dago. /  

• Udalak Getxo Saskibaloi klubari zelai gehiago lagatzea nahi dugu, zeren 
eta Gobelako obrengatik talde batzuek ez baitute lekurik entrenatzeko.  

• Igerilekuko jarduerak (Gobela): jendeak interesa du taldeetan eta ezin dute 
sartu. Igerilekua terapia gisa erabiltzen duen jendearentzako instalazioak, 
ur epelagoarekin. Estatistikari erreparatuta ikusten denez, gero eta adineko 
gehiago dago, eta ez dago tokirik. Haize handia dabil jendea bustita 
dabilen igarobideetan. Spa erako instalazio bat: ordaintzekoa izango 
litzateke, gainerako jarduerak bezala, eta igerileku ertainean.  

• Gauza berriak jar itzazue hala nola badmintonean eta baseballean jolasteko 
tokiak.  

• Fadurako udal igerilekua ez da nahikoa egungo biztanleriarentzat. 
Gobelakoa oso txikia eta barrukoa da.  

  
4.4 Kirol instalazioen hobekuntza (6)  

  
• Hobekuntzak *Fadura eta Gobela* kiroldegietako instalazioetan.  

Instalazioen mantentzea urria da eta zahartzen ari da, bereziki tenis pistak. 
Horrez gain, padelean dagoen eskaria ikusita, oso zaila da pista estaliaren 
erreserba egitea, klima dela-eta jolastu ahal izatea ziurtatzeko. Kanpoko 
pistaren bat estaltzeko modua legoke?    Hauxe gehitu beharra dago: 
errekako obren eta Fadurako ateak "irekitzearen" ondorioz, sarrera librea 
da eta ez dago kontrolik; instalazioak ere libreak dira. Hala bada, zergatik 
ordaintzen dugu bakarrik bazkideok? Ba al dago planik obrak amaitzen 
direnerako? Nire ustez, ondo asmatu dugu hainbat sarrera ahalbidetuta, 
baina, nire ustez, kontrola jarri beharko litzateke.  Eskerrik asko parte 
hartzen uzteagatik (2).  

• Nire ustez, udalerriak aukera gutxi eskaintzen du kirola egiteko, Getxok 
duen biztanleria kontuan hartuta. Gainera, Fadurako instalazioak oso 
hondatuta eta zikin daude. Nire ustez, ezer baino lehen, gai hori landu 
beharko litzateke.  

• KIROL ESKAINTZA ANDRA MARIKO PROBALEKUAN 
Proposamena* Andra Mariko probalekua handitzea eta kirol ikastaroak 
eskaintzea ikasturtean helduentzat eta umeentzat.    Justifikazioa*. Gutxi 
erabiltzen den ekipamendua aprobetxatzea. Kirol eskaintza osatzea; izan 
ere, auzune horretan, agerikoa denez, ez da nahikoa. Ariketa eta ohitura 
osasuntsuak sustatzea auzuneko herritarren artean, bereziki adinekoen eta 
umeen artean *. Auzuneko herritarren arteko topaketarako eta 
gizarteratzeko gunea sustatzea, bereziki adingabeenak    Xehetasunez*. 
Espazio baliagarriak egokitzea, *pilotalekua eta probalekua*, askotariko 
kirol jarduerak egiteko. Espazio baliagarria handitzea kirola egiteko gela 
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berriekin *tatamia, erabilera askotariko gela, gimnasioa, ariketetarako 
igerileku txikia, rokodromoa, barruko atletismo pista txikia?*. Adin 
guztietarako ikastaroen eta jardueren eskaintza, *gimnasia, arte martzialak, 
atletismoa, pilota, saskibaloia, areto futbola, patinajea, eskubaloia, 
gimnasia igerilekuan, erditze aurrekoa eta ondokoa, gimnasioa...*    

• Kirol instalazioak XXI. mendera egokitzea.  
• Eta uste dut 10 urte direla jada aldamioekin eta zikinkeriarekin 

(sinestezina). Bolue Fadurako dutxak hobetzea futbol zelaietan eta 
harmailak eta taberna txikia jartzea. Mila Esker.  

  
4.5 Instalazioetarako sarrerak (3)  

  
• Getxo Kirolak-en prezioa aldatzea 60 urtetik gorako pentsiodunentzat edo 

jubilatuentzat.  Getxo Kirolak-en prezioa aldatzea langabezian dauden 
pertsonentzat.  

• *Langabeek ez ditzatela ordaindu udalerriko kiroldegiak.  
• Baimena ematea Getxo Kirolak-eko bazkide guztiei Kirol Portuko arraun 

klubeko kirol instalazioak erabiltzeko, *gimnasioa*.  
 
 
 
 
 
  

 

OGASUN, SUSTAPEN EKONOMIKO ETA GIZA BALIABIDEEN SAILA 

(42)  
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5.1. Sustapen ekonomikoko proposamenak (27)  
  

• Hilean behin azokak antolatzea da proposamena, auzoz auzo eta 
auzolanean herriko elkarteekin, ikastetxeekin eta beste horrenbeste 
talderekin.  Inguruko produktu osasuntsuak, ekologikoak edo bide horretan 
diren ekoizleak lehenetsiko dira. Ingurumena errespetatzen dutenez gero, 
elikadura bizitzaren oinarrian jarri nahi dugu eta, hala, tokiko ekonomia 
bultza genezake.  Herriko eskulangileek eta artistek ere tokia izan beharko 
lukete azokan, haien lana plazara eraman, erosi eta partekatzeko.  
Trukerako ere egongo litzateke tokia, berrerabilpena sustatzeko. Arlo hori 
gurasoen elkarteekin landu ahal izango da, eta haurrak parte hartzera 
bultzatu.   Erabili eta botatzeko kulturaren beste aukera batzuk proposatu 
nahi ditugu?   Adierazpenerako, musikarako eta dantzarako tokia izango 
du, eta akademiek eta arte taldeek, besteak beste, ekarpena egin ahal 
izango dute.  Gure herriko plazak irekitzea adin guztietarako pertsonentzat, 
zaletasunak eta eremuak bildu daitezen; topagune bat sortzea erkidegoa 
indartzeko eta jabearazteko.  Gune horretan euskara jarri beharko genuke 
sortzen diren harremanen erdigunean eta, hala, euskararen aldeko sinergiak 
batu. Kulturartekotasunerako eta berdintasunerako bideak lantzea (16).  

• Pentsatzen dut azoka bat zabaldu behar dela Algortan ze arrakasta duen 
ikusita. San Lorenzoko azoka ahal izango da Getxorako nola bai 
harremanak sendotzeko. Baita euskaraz ere gehiago erabiltzeko lekua 
horretarako Bihotz-Alai primeran izango zen. Horrela potentziatuko 
genuke 1. sektorea baita haurrak ezagutuko zuten bertan hemengo 
produktuak. Borondatea egonez gero, ahal da.  
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• Nire ustez, itsasoko ura izango duen talasoterapia zentroa falta da. Aspaldi 
da horrelakorik ez dagoena. Askok terapiarako behar dugu. Gazteek nahiz 
adinekoek sendatzeko zentrotzat erabili ahal izango dute; portu zaharrean 
aspaldi itsasoko ura zuen igerilekua egon zen. Punta Begoña izan daiteke 
beste aukera bat?  

• WI-FI Getxoko kaleetan.  
• Tokiko produktuaren tokiko merkataritza indartzea.  
• Merkataritza zentroa Algortan.  
• Orain dela urte batzuk antolatu zen seaweek delakoarekin jarraitzea.  
• Zoo bat.  
• Kart zirkuitua.    
• Burguer King Areetan.  
• Motozikletekin eta auto klasikoekin loturiko ekitaldiak.  

  
  
5.2 Turismoa sustatzearekin loturiko proposamenak (6)  

  
• Ibilbidea egitea aldian-aldian "Pinillaren Getxo"tik. Bentan, Pinillari 

buruzko museoa egitea: Getxo maite izan zuen, eta Getxok ere maitasun 
hori erakutsi behar dio. Arrigunagako zelaian pikondo bat dago, Pinillak 
bere liburuetako batean aipaturikoa. Kartel batekin BABESTEA ETA 
IDENTIFIKATZEA (3).  

• Toki interesgarrien seinaleak hobetzea. Plaka txikiagoak, metro batzuetara 
jarriak toki estrategikoetan (metroko irteerak). Adib.: Areetako metroko 
irteeran, Bizkaia Zubiaren kartela dugu, baina Mesedeetako Kalerantz ??? 
Eta jakina, turistak Romora, Pinueta kalea eta besteetara. Seinaleen 
etsenplua: Berlin.  

• Portu zaharreko etxeen itxura zaintzea turismorako, eta hotel merkeago 
gehiago jartzea: Maitena Hotela ( Angel etorb.).  

• Udalerrian dauden eraikin berezien inbentarioa egitea eta liburuxka 
argitaratzea gutxienez.  

  
2.3 Fiskalitatea – OHZ (6)  

  
• Ondasun Higiezinen Zerga gutxitzea.   
• OHZ murriztea errenta txikiagoa duten barrutietan.   
• Zergak gutxitzea.  
• Udalerriko familia ugarientzako laguntza handiagoak. Etxe handiak 

dauzkagu, espazioa behar dugulako. OHZen murrizpenak, katastroko 
balorazioa edozein delarik ere.   
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• Nire ustez diru kantitate oso handia du Getxoko Udalak,  kantitate hori 
ikusiz gero, zergak gutxituko nituzke, horrela jendeak zergetan ez duena 
gastatuko beste edozer erosten gastatuko du eta diru hori berdin berdin 
gastatuko dute.  

• Diru-laguntzak eta laguntzak. Jaun/andre horiek: Udalak etengabe 
bultzatzen ditu jabeen erkidegoak premiaz konpontzera, artatzera eta 
mantentzera beren eraikinetako fatxadetan, teilatuetan eta beste elementu 
batzuetan. Nire proposamena: erkidego bereko auzokide bakoitzarentzako 
laguntzak berrikustea eta berdintzea, ordaindu beharreko kantitate 
berdinak, errenta aitorpena kontuan hartu barik. Ez dirudi bidezkoa denik 
Etxebidek errentaren arabera egun egiten duen banaketa, zeren eta 
azkenean batzuek beste batzuek baino gehiago ordaintzen baitute gauza 
edo egitate beragatik. Jubilatua naiz, pentsiotik eta lan-bizitzan 
aurrezturiko pentsio-fondoetatik bizi naiz, baina ez zait bidezkoa iruditzen 
fondo horiek aitorpenean lan-etekintzat hartzea.  

  
5.4. Beste batzuk (3)  

  
• Hainbeste baimen ez ematea tabernak zabaltzeko San Nikolas plazan, 

jasanezina baita bertan bizitzea.  
• Udal aterpetxea sortzea.   
• Soldata hobetzea, lan gehiago egon dadila; izan ere, gaur egun oso gutxi 

irabazten da, eta lan gutxi dago.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

6. GIZARTE ZERBITZUEN ETA ESKU-HARTZEAREN SAILA (42)  
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6.1 Egoitzak eta aisialdirako guneak adinekoentzat (18)  

  
• Diruz lagundutako geriatrikoak.  
• Etxe nagusiak haien beharretara egokitzea.  
• Egoitza gehiago adinekoentzat.  
• Zaharren egoitza.  
• Bentan adinekoentzako jatetxe bat Romon.  
• Lokal handia izatea gustatuko litzaidake hainbat jarduera egiteko, taberna, 

dantza eta liburutegia barne. Baina Algortan, Romora joan behar izan 
barik. Algortako jubilatuak gara.  

• Jubilatuen alde egin behar da gehiago hasteko, ez dugu lokalik eta. 
Bigarrenik, ezer ez duten 13 urtetik gorako neska-mutilek ez dute non 
egon.  

• Beharrezkotzat jotzen dut eguneko zentroak egotea behar bereziak dituzten 
adinekoentzat (dementziak, etab.), pertsonal adituarekin (medikua, 
psikologoa, terapeuta, fisioterapeuta, etab.), eta biztanle-guneetan 
kokatzea.   

• Jubilatuentzako zentroa egitea Algortan; asko gara eta ez dugu ezer.  
• Makina berriak Nagusien Etxean (gimnasioa).  
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• Asteburu oro dantzan egiteko eta harremanak izateko lokal baten falta ere 
sumatzen dut, tabernak alde batera utzita; gaur egun, tabernak baino ez 
daude. Ez da harritzekoa hainbeste gaztek kalean edateko joera izatea.  
Eskerrik asko eskaerari erantzuteagatik.   

• Algorta eta Getxo hobetzea gustatuko litzaidake; inguruko udal gehienek 
adinekoentzat duten zerbitzu maila izatea gutxienez: guztiok kabituko 
ginatekeen lokal bat, honako hauek egiteko modua barne: gimnasia, 
dantzatzea, taichia, yoga, margotzea, jokoan egitea... Izan ere, Getxok hori 
eta askoz gehiago merezi du. Getxoz harro agertzen gara hainbestetan 
baina herririk edo udalerririk atzeratuena da gure adinekoen jardueretan, 
edo ez al du merezi horrelakorik inguruko udalerriek bezala? Eta ez dut 
izenik aipatuko.  

• Zure gonbiteari erantzunez, jakinarazi behar dizuet Algortako jubilatu 
guztiok, asko gara eta badakizue hori, lokal baten beharra dugula, 
elkartzeko eta hainbat jarduera egiteko gure ingurutik mugitu behar izan 
gabe. Askotan ezinezkoa da hori egitea adinaren muga fisikoengatik 
eurengatik. Zuen eskuetan eta kontzientzietan dago erremedioa jartzea, 
halaxe egin baitute aspaldi inguruko beste udalerri batzuek.  

• Gizarte zerbitzuak: noiz daukazue asmoa Algortan adinekoentzako zentro 
bat egiteko? Jaun-andreok, aireztapenik gabe ari gara jarduerak egiten, 
tokirik gabe. Ezin dugu guztiok metroa hartu Romora joateko, zuek nahi 
duzuen moduan. Gainerako adinekoen eskubide berdina dugu, lotsagarria 
da gurea. Sentitzen dut zuei politikariei esan beharra, baina horixe da 
errealitatea. Asko gara, eta espero dut gogoeta egitea eta errealitatea dela 
ikustea.  

• Algortan adineko asko gaudela kontuan hartu eta gogora dezazuen espero 
dut. Aireztapenik gabe ari gara jarduerak egiten, lotsagarria da, ez dugu 
nora joan modu egokian. Guztiok ezin dugu metroa hartu eta Romora joan. 
Antzerkia amaitzea tokatzen zaionean, beti azken tokian.  

• Romoko egungo Nagusien Etxea birgaitzea, mugikortasuna duten 
adinekoen egoitzaren eranskin bihurtzeko, gainerako auzokideetan 
harremanetan jartzeko modua izan dezaten. Aurten bihur daiteke Kale 
Nagusia oinezkoen kale.  

• Gogoan izan ditzatela gure politikariek Algortako adinekoak. Behar 
bezalako lokala izatea dagokigu; lotsagarria da.  

• Nahita bertan behera utzitako Romoko Nagusien Etxeko lokala 
mantentzeko eta apaintzeko diru-partidak ezartzea.   
 
 

6.2 Gizarte laguntzak (12)  
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• Ikasleak dauzkaten familientzako diru-laguntza gehiago. 
• Laguntza gehiago eskolako adina duten seme-alabak dituzten familientzat.  
• Diru-laguntza garraio publikorako, metrorako edo buserako adibidez, 

iraupen luzeko langabetuentzat.  
• Diruz lagundutako eskolaz kanpoko jarduerak 2. seme-alabarengandik 

hasita. Diru-laguntza gehiago ematea, lehentasunezkoa baita 
behartsuentzat.  

• Gizarte laguntzen kontrol handiagoa.  
• Laguntza gehiago familia ugarientzat.  
• Laguntzak gizarte alokairurako eta gizarte larrialdietarako.  
• Gizarte zerbitzuak Estatuko jendearentzat.  
• Udalerriko familia ugaria gara eta zortea dugu biok egiten dugulako lan. 

Ikasteko laguntzak, musika eskolan nahiz liburuak erosteko, 0€-ra gutxitu 
dira. Baina laguntza berriak ezarri dira (gazteen alokairua ordaintzeko). 
Jada ezarrita dauden diru-laguntzak, laguntzak edo bekak ez kentzea 
eskatuko nuke, egon daudenak banatzea baino: estoldarako laguntzak, 
OHZ eta gainerako zergak ordaintzeko, gehiago berrikusita.  

• Gustatuko litzaidake Getxon egotea dagoeneko erabiltzen ez diren tresnak, 
arropa eta gauzak trukatzeko toki bat, baita langabezian dauden 
pertsonentzat lana eskaintzeko bulego bat ere. Izan ere, INEMen bulegoak 
gaur egun ez du funtzionatzen hain sektore zailarekin, 55 urtekoak eta 
emakumeak aldi berean.  

• Diru-baliabide gutxi duten pertsonentzat dauden laguntzak kontuan 
hartuta, ez da oso ondo ulertzen horrenbeste jende eskean ibiltzea. 
Supermerkatu guztien irteeretan eta Areetako Kale Nagusian. 
Indarkeriazko bitartekoak erabili barik, beharra dutenentzako laguntza 
emateko modua egon beharko litzateke, *arlo ekonomikoko laguntza edo 
*laguntza psikologikoa*, bestelako sarrera osagarriak bila ez ditzaten 
eskean ibilita, iraingarria baita.  
  

6.3. Genero–indarkeriaren prebentzioa (5)  

  
• Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa zabaldu.  
• Emakumeen kontrako indarkeria: Hitzaldi gehiago.  
• Emakumeen kontrako indarkeria.  
• Emakumeen kontrako erasoak saihesteko ikastaroak emakumeentzat.  
• Berdintasuna: Jabekuntza, gizonen lantegiak, kulturen arteko elkarrizketa, 

gizarteratzea eta immigrazioa.  
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6.4. Haurtzaindegiak (2)  

  
• Plaza gutxi dago udal haurtzaindegietarako. Haurtxo gehienak azkenean 
zentro pribatuetara joaten dira.  
• Haurtzaindegi gehiago.  

  
6.5. Emakumearen Etxea (1)  

  
•  Berdintasuna. Noiz izango dugu "Emakumearen etxea", kezkagarri 
zaizkigun milaka gairi buruzko informazioa bilatzeko? Elkartzeko toki bat. 
Berehala irekitzekotan omen dabiltza, baina gaur egun, ez dute horren gaineko 
aurrerabiderik ikusi. Premiazkoak zaizkigu komunikazio eta gardentasun 
handiagoak. Horrez gain, aurrera egiten jarraitu beharra dago hezkuntza eta 
sentsibilizazio programetan indarkeria ororen kontra urtearen barruan (2).  
  

  
6.6. Aniztasun funtzionala (1)  

  
•  Bizi direneko etxebizitza edo eraikina egokitu barik duten ezinduentzako 
laguntza gehiago (obra baimenak bizkorrago eskuratzea, etab.).  

  
  

6.7 Gizarteratze 

politikak (1) • 
Gizarteratzea  

  
6.8 Adizioak (1)  

  
• Adizioen prebentzioa.  

  
6.9. BESTE BATZUK (1)  

• Gizarte zerbitzuak. Larrañazubi ikastetxea.  
  
  
  
  

7. LEHENDAKARITZA SAILA (Gizarte zerbitzuak, Udaltzaingoa, 

Babes zibila eta Herri bidea) (28 ekarpen)  
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7.1. Herritarren segurtasuna (7)  

  
• Segurtasuna hobetu (3).  
• Herritarren segurtasuna. Amalloa, Santa Eugenia eta Kalamua kaleetako 

auzokideok atsedena hartzeko eskubidea dugu, gure ataritik irteteko 
mendira joateko, bizikletaz ibiltzeko, etab. arriskurik izan gabe. Lanera 
joan ahal izatea, poliziak jarrita ostegunetik igandera goizaldeko 4etatik 
aurrera. Horrek egoera hobetuko luke.  

• Polizia gehiago inguru horretan.  
• Pedalen bidezko estalkiak irekitzeko edo atxikitzeko sistemak jartzea 

zaborrontzi eta birziklatze-edukiontzi berrietan. Polizia gehiago Gernika 
parkean, batez ere asteburuko gauetan.  

• Polizia zaintza handiagoa Gernika parkean, batez ere asteburuko gauetan.  
  
7.2. Bizikleten erabiltzaileen kontrola (7)  

  
• Espaloietatik arinegi doazen ziklistak kontrolatzea proposatzen dut.  
• Eta bizikletak kalean (espaloian).  
• Ziklistei espaloietan eta ataripeetan (Kale Nagusia) ibiltzea galaraztea, 

trafiko seinaleak betearaztea (inoiz ez zaie zigorrik jartzen).  
• Bizikletak espaloietan eta oinezkoen eremuetan ibiltzeari buruzko 

araudiaren kontrol handiagoa, susto eta harrapaketa asko baitago. 
Txakurren gorozkien bilketari buruzko araudiaren kontrol handiagoa 
berdeguneetan; asko dira, zeren eta jabe askok uste baitu berdegunerako 
"materia organikoa" dela.  

• Bizikletak espaloietan eta oinezkoen eremuetan ibiltzea. Zein araudi 
betetzen dute?  

• Espaloiak oinezkoentzat dira, ez skate edo bizikletarako.  
• Ondoren, hitzez hitz emango ditut Getxoko Trafikoaren, Usarioen eta 

Segurtasunaren Hiri Bideetan Udal Ordenantzaren zenbait artikulu.    25.4 
– Ezin zirkulatuko da ez galtzadan ez espaloietan patinak, monopatinak 
edo antzeko tramankuluak erabilita, Udalak horietarako seinalatutako 
lekuetan erabilita. Eskuz ekarriko dira horiek eta zoru gainean behin ere 
arrodatu gabe.    28.1. art.*Oinezkoentzako esparruak dira bide 
publikoaren eremuak, oinezkoak zirkulatzeko erreserbatuak eta gainetik 
jasoak edo beste modu batera mugatuak daudenak. Udal agintaritzak 
aginduta, haietan debekatua dago ibilgailuak guztiak edo batzuk bakarrik, 
zirkulatzea edo eta aparkatzea.    28.2. art. 2.- 5 urtetik gorakoek kirol mota 
guztian egitea debekatua daukate, hala nola baloi jokoan aritzea, eta 
bizikletaz, irristailuz edo patinez, monopatinez eta holakoez ibiltzea, 
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Udalak horretarako paratutako tokietan ez bada.    30.2. art.* 2. Zikloan 
edo txirrinduan dabiltzanek, 5 urtetik beherakoak ez badira, edo bi 
gurpileko ziklomotorean edo motor-bizikletan, oinezkoentzako esparruetan 
oinez edo urratsez urrats ibili beharra daukate.     Noiz betearaziko dira 
arau horiek Algortako Metroko plazan, Basagoiti Pasealekuan eta 
udalerriko espaloietan? Batzuetan, badirudi uztailaren 31ko Txirrindulari 
Memoriala doala, daramaten abiadura ikusita.    Aipaturiko artikulu horiek 
Getxoko etxe eta lokal guztietako postontzietara banatzea gomendatuko 
nuke, jakitun egon dadin herri osoa.    Ez nago bizikleta erabiltzearen 
aurka, alderantziz baizik. Oso ondo iruditzen zati bizikleta gehiago 
erabiltzea, baina behar bezala erabilita. Kaleetatik ibiltzea arriskutsua bada 
– eta bada-, beharbada trafikoa zuzentzeko mehelinak jarri beharko dira, 
Bilbon Castaños kalean erabilitakoen antzekoak.       
  

  
  
7.3. Bide-segurtasuna eta gaizki aparkaturiko ibilgailuak (3)  

  
• Merkataritzak lagunduta, kontserbatorioko gurasoen ibilgailuek 

espaloietan aparkatzen dute. Merkantzia kamioiek / udalekoek ahal duten 
tokian, zerbitzuak ez direlako batere irisgarriak. Kezka bakarra plaza 
jendez betetzea da. Ez da kalitatea, eta tabernak irekitzen jarraitzen dute, 
ez denda egonkorrak.  

• Bide-segurtasuna= bizikletak espaloietatik kentzea. Segurtasuna= 
txakurrak nahitaez lotuta eraman beharra eta establezimenduetan sartzea 
debekatzea •  Abiadura muga oinezkoen kaleetan. Polizia gehiago, ez 
estatikoak.  

  
7.4 Aparkaturiko ibilgailuen kontrola (2)  

  
• Gustatuko litzaidake Algortako etorbideko erreiaren gaia hobetzea Torren 

eta Amezti kaleen artean. Suposatzen da zamalanetarako erreia dela 
*aparkatzea debekatuta seinalea duena* eta arratsaldeetan eta asteburuetan 
aparkaleku publiko bihurtzen da.   

• Aparkaturiko ibilgailuen eta horien zirkulazioa Jolaseta Klubaren inguruan 
hobetzea gustatuko litzaidake, edo *kontrola ezartzea*. Espaloiak, 
oinezkoen pasaguneak eta aparkatzea debekatuta adierazten duten 
seinaleak dituzten kaleak erabiltzen dira ibilgailuak lotsa gabe 
APARKATZEKO. Kale horietan kontrola jartzea eskatzen dut.  
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7.5. Merkataritzaren eta ostalaritzaren kontrola (2)  

  
• Txinatarren supermerkatuen itxiera orduak kontrolatzea. Ordu txikietan 

zabalik egoten dira, eta adin guztietako pertsonei saltzen diete alkohola!!! 
Getxo ez dadila ghetto bihurtu!!!  

• Tabernetan porruak erretzea gehiago kontrolatzea (terrazak) umeen eta 
biloben aurrean, espaloietan bizkor doazen bizikletak kontrolatzea.  /  

  
7.6. Txakurren kontrola (4)  

  
• Txakur arriskutsuak, muturrekorik gabe eta solte.  
• Kontrol handiagoa edo isun gehiago txakurren gorozkiengatik.  
• Isunak solte dauden txakurrengatik.  
• Parkeak zaintzea txakurrak jarlekuetan eseri ez daitezen, etab., osasun 

arazoengatik.   
  
7.7. Kontrolari buruzko beste proposamen batzuk (2)  

• Pintadak eta propagandak debekatzeko araudia. Zehapenak ezartzea. Adib.: 
Gobelako kiroldegia eta Kaiko pasealekuko farolak.  

• Identifikazio zk.rik gabeko garajeetako plakak;  
  
7.8. Beste batzuk (1)  

  
•  Udaltzaingo gutxiago eta poztasun gehiago.  
  

  
  

8. KOMUNIKAZIO, HERRITARREN ARRETA, GARDENTASUN ETA 

HERRITARREN PARTAIDETZAREN SAILA (2)  

  
8.1 Partaidetza (1)  

  

•  Eremu guztietan, gozatzera nahiz boluntario gisa parte hartzera bultzatzea 
herritarrak.  
  
8.2. Komunikazioa (1)  
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• Udaleko paperezko komunikazio guztiak (Getxoberri, Agenda, Inprimaki 
guztiak...) paper birziklatuan egin.  
  

 
  

• Usategui, Benta, Getxoko Batzokia, Maitena eta laster Aixerrota (Cubita) 
Itxita! (eta San Nikolas plazako kaka hori zer? Eta zer gertatzen da La 
Galeako gotorlekuarekin. Hori protesta da, ez proposamena.  

  

10. LEHIARIK EZ (21)  
  

• Bumping diskoteka Algortan (2)  
• Diskoteka bat (2)  
• Autobusak hobetzea (2).   
• Diru gehiago ikastetxeentzat (ordenagailuak, etab.), material teknologikoa 

(2).   
• Autobusen zuzeneko konexioak Donostiara Getxotik.    
• Usategui jatetxea irekitzea, toki enblematikoa.  
• Maidagan, Benta, probaleku, eta abarrerako autobusen maiztasun 

handiagoaren falta sumatzen dut. Batzuetan, ordu erdi ere itxaron behar 
izan da Bilbotik datozen autobusetan.  

• Ikastetxeentzako dirua inbertitzea.  
• Toki gehiagotara iristen diren metro gehiago.  
• Osasunerako diru gehiago inbertitu beharko da.  
• Autobus-zerbitzuak frekuentzia handiagorekin jartzea.  
• Kars zirkuituak.  
• Metro gehiago, autobus gehiago.  
• Hobetuko nuen zerbitzu ba metroen zerbitzuak izango ziren. Gau osoan 

jarriko nituzke metroak horrela gazteek festetara joan nahi badute ez dute 
arazorik izango. Eta gainera enplegu gehiago egongo zen.  

• Arteako zentro komertzialean denda gehiago ipintzea.   
• Algortako Portu Zaharra poteo gune bihurtzen da eguraldi ederrarekin. 

Ondorioz, edalontzi, katilu, plater txiki eta janari hondakinak bertan behera 
uzten dira usoen poztasunerako. Proposamena: tabernariek garesti dezaten 
pixka bat zerbitzua (adib. 20 zentimo plater, katiku...bakoitzeko) eta itzuli 
tresneria bueltatzerakoan.  

9 .  BESTE   (1)   
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• "Panpako belarra" espezie inbaditzailearen hedapenari aurre egitea; izan 
ere, eremu osoak jaten ari da espezie hori, gure herriko *zelaiak, baso 
moztuak, amildegiak*. Arazo larria da, gure ekosistemen paisaiari eta 
biodibertsitateari eragiten diena. Getxok, udalerri gisa, gutxienez balio 
ekologiko handieneko eremuetatik desagerrarazteko erabaki estrukturalak 
hartuko beharko lituzke, Azkorri adibidez, Andra Mariko landa-eremua, La 
Galea, amildegiak eta hondartzak. Uribe Kosta osoa eta erreka ukitzen 
dituen arazoa denez, beste udalerri batzuekin eta Aldundiarekin koordinatu 
beharko litzateke, estrategia komunean. Ez dakit zein izan litezkeen 
irtenbide teknikoak, baina uste dut boluntario lanak antolatu daitezkeela 
landare horien kontrola hobetzeko, lur pribatuen jabeei informazioa eman, 
etab. Zenbat eta denbora gehiago itxaron, orduan eta arazo larriagoa izango 
da etorkizunean.  
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