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BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO KOSTALDEKO PASEALEKUA  
PORTU ZAHARRETIK ARRIGUNAGARA

GETXO KIROLAKEKO MONITOREEKIN GORABEHERAK

GETXOK ARRISKUAN JARRAITZEN DU… PLAN OROKOR BERRI BAT ORAIN!

ETXEBIZITZAREN ESKUBIDEAN 
AURRERA EGINEZ

HMJPean EGITEN  
DUGU EKARPENA

Eskerrik asko, Romo eta Getxo, Romo 
Kultur Etxeari bere lehen asteetan egin 
diozuen harrera zoragarriagatik; api-
rilaren 9an hasi zen, eta pixkanaka hasi 
da gainerako espazioak eta zerbitzuak 
abian jartzen. Benetan hunkigarriak 
izan diren erreakzio ugari jaso ditugu 
ekipamendu sozial eta kultural honi 
dagokionez; izan ere, gure herriko eta 
bereziki Romo auzoko erakunde zein 
pertsonei apurka-apurka jarduerak eta 
lokalak eskaintzen ari dizkie. Dago-
eneko erabiltzen ari diren zerbitzuak, 
erabiltzaileek oso ondo baloratu dituz-
tenak, honako hauek dira: Getxoko li-
burutegirik handiena instalazio eta tek- 
nologia modernoenekin; Gaztelekua; 
lehen mailako entsegu-gelak; Eus-
kaltegia; Kultur Etxeko tailerretarako 
gelak edo jarduera ugari gauzatzeko 

Zalantza barik, PSE-EE (PSOE) al-
derdia azkenaldian nabarmenki 
zentratu da etxebizitzak eskura- 
tzeko zailtasunean, bereziki Getxo 
udalerrian, 35 urtetik beherako 
herritarrek alde egiten baitute in-
guruko udalerrietara, exodo ma-
sibo batean. Gai horri heltzeko 
mugarri garrantzitsuenetako bat 
2015. urtean izan zen, Etxebizi- 
tzaren Euskal Legea onetsi zenean, 
zeinetan jasota geratu zen herri-
tar guztiek dutela etxebizitza bat 
izateko eskubidea. Xede horrekin, 
araudi bat egin dugu, hutsik dau-
den pisuak merkaturatzen direla 
bermatzeko hainbat neurri hartzen 
dituena barne, betiere etxebizitza 
horien jabeekin elkarlanean eta 
eurekin akordioan; hori guztia be-
hartsuei etxebizitza bat bermatzeko 
xedez.
Horren harira, Getxoko Udalak az-
terlan bat jarri du abian, zeinaren 
bidez jakin nahi duen udalerriko 
zenbat etxebizitza dauden erabili 
barik eta zeintzuk diren okupatuta 
ez egoteko arrazoiak; era berean, 
egoera horrek dakartzan desaban-
tailen gaineko informazio-kanpaina 
jarri du martxan. Lortzen diren 
emaitzekin aurrerapausoak egingo 
dira denontzat zuzena eta bidezkoa 
den konponbidea lortze aldera.

Getxon pasealeku bikain bat dauka-
gu kostaldean zehar, Arrigunagako 
hondartzatik Sopelako mugaraino 
doana, eta handik Uribe Kostan zehar 
jarraitzen duena. Pasealekua, ordea, 
aurkako noranzkoan eteten da, ez 
dagoelako konexiorik kostaldean ze-
har hondartza horren eta Portu Zaha-
rraren artean. Bada, hori da Alderdi 
Popularreko kideok osoko bilkuran 
proposatu duguna: bizikleta eta oi-
nezkoentzako pasabide bat egitea 
itsaslabarraren azpialdetik, Portu Za-
harra eta Arrigunaga lotzen dituena. 
Horrela, pasealeku bat egin ahalko da 
Getxoko itsasertz guztitik; ikuspegi 
zoragarria eskainiko luke, eta paisaia 
aldetik balio handia izango luke.

Getxo Kirolakeko azken zuzendaritza- 
batzordean bi gauza gertatu ziren. 
Alde batetik, kirol-ikastaroetako mo-
nitoreen gaia jorratu zen, greban 
baitaude euren lan-baldintzengatik 
protestatzeko. Zenbait galdera egin 
ziren argitzeko ea Getxo Kirolakeko 
presidentea bitartekari gisa arituko 
den egoera konpontze aldera, eta be-
rak argi eta garbi utzi zuen ez daukala 
inolako erantzukizunik eta enpresako 
langileen arteko arazoa dela. Gau-
zak horrela, EAJ eta PSE alderdiek 
euren proposamenean ABSTENITU 

2009an oraindik ere indarrean da-
goen HAPOa iraungi egin zen, 
eta orain arte ezer gutxi egin du 
Udal-gobernuak berrikusketari eki-
teko. Aste bi eskas jakin izan ge-
nuen HAPOaren berrikusketaren 
idazketa esleitu dutela, lehen urra- 
tsa Getxok HAPO berria erdiesteko. 
Baina oraindik ere, hirigintza plan 
berria egin arte, orain arteko arris-
kuari aurre egin beharko diogu ge-
txoztarrok; izan ere, EAJ-k 2001ean 
idatzitako HAPOa gauzatzen jarrai 
dezake; espazio berdeak zementoz 

Hiri mugikortasun jasangarriaren 
planaren fase honetan, ekarpenak 
egin ditzakete taldeek. Etxeko lanak 
egin ditugu eta udalerrian mugikor-
tasunari dagokionez dauden arazoei 
heltzeko neurriak proposatu ditugu. 
Gobelaurren aparkaleku bat egitearen 
aldeko apustua egiten dugu, Romo eta 
Areetan aparkatzeko dauden arazoak 
konponduko bailituzke. Halaber, bizi-
kleta udalerri arteko garraiobide gisa 
sustatzea nahi dugu, baita emakume-
entzako “puntu beltzak” diren tokie-
tan segurtasuna indartzea ere. Hemen 
dituzue eskuragai: http://euskadi.
ciudadanos-cs.org/category/getxo/. 
Herritarrak lehenbizi dira. 944660291

xedez Getxoko elkarte zein erakundeei 
lagatako aretoak. Horrela, pixkanaka- 
pixkanaka gaitzen joango dira gainera-
ko zerbitzuak eta espazioak, baita plaza 
ere, zeinetan egoteko tokiak, atseden-
lekuak eta zabuak egongo diren, hango 
obrak azken fasean baitaude. 
Eusko Alderdi Jeltzaleak Romoren 
alde egindako apustuaren erakusga- 
rri da RKEa, baita honako hauek ere: 
Romo oinezkoentzat egiteko proze-
suak, edukiontziak lurperatzea, ume 
zein gazteentzako egindako aisia- na-
hiz jolas-parkeak, aisiarako espazio-
etan gauzatutako hobekuntzak, eta 
Gobela ibaiko obrak. Planteamendu 
horiek presente egon dira gure hautes- 
kunde-programetan, Getxoko eta 
bereziki Romoko herritarrekiko gure 
konpromisoetan. Beste behin ere bete 

egin ditugu konpromiso horiek eta, 
oraingo honetan, Romo suspertze-
ko plana bete dugu; hala, Getxon 
dagokion mailara eta tokira era-
man dugu auzoa, Romo auzo ga- 
rrantzitsua delako ere bai, bertan bizi 
eta gozatzen baitugu.
Romon egindako jarduketen adieraz-
pen eta erreferente nagusia da RKEa; 
Getxoko arkitektoek diseinatu dute, 

ziren, ikastaroak irailera arte luzatzea-
ri buruzkoan, eta, ondorioz, ikastaroak 
etengo dira maiatzetik aurrera. Bestalde, 
presidenteari eskatu genion emandako 
epaiaren gaineko azalpenak emateko; 
duela zenbait hilabete salatu genuen epai 
hori, adierazi baitzuen Getxo Kirolak 
plangintza estrategikoaren arduraduna-
ren kontratua deuseza dela eta, horren-
bestez, ezeztatu beharra dagoela. Hori 
dela eta, galdetu genuen ea noiz emango 
zuten agindu judiziala, duela 2 hilabe-
te ezagutzen baitute epaia eta errekur- 
tsorik ez jartzea erabaki zutelako. Bada, 

betetzen, eta 8.000 etxebizitza inguru  
(gehienak libreak) eraikitzen. Momen-
tuz berrikuspenak 4 urteko aldia izan-
go du, 2 urtez luzatzeko aukeraz. Be-
raz, 2022 baino lehen ez dugu Getxon 
HAPO berria izango, eta bitarte horre-
tan 2007an Getxoko jendarteak gelditu 
zuen plana erabat burutzeko arriskua 
egongo da.  
Gure aldetik lanean jarraituko dugu 
plan berrian Andra Mari desklasifika-
tu dadin eta ingurunearekiko jasanga-
rritasuna bermatu dadin. Era berean, 
herri-kontsulta galdatuko dugu herri-

bere harrokeria berriz ere geratu zen 
agerian esan zuenean legegintzaldi 
honen azken eguna ere erabiliko zue-
la horretarako. Hau da, eurentzat ez 
da nahikoa guk berriz salatu izana 
eta epaitegietan irabazi. Are gehiago, 
indarrean izan nahi dute ahal duten 
beste, arduratsuak izan ordez hon-
damendi hau ahalik arinen konpon- 
tzeko. Berriz ere argi geratu da zelan 
funtzionatzen duen EAJk: gardenta-
suna, kudeaketa ona eta erantzukizu-
na saltzen ditu baina guzti hori ezin 
liteke urrunago egon errealitatetik. 

5.500 m2 ditu eta belaunaldi desber-
dinetakoei eskainitako esparrua da, 
irisgarria, energetikoki eraginkor-
ra, balio anitzekoa eta berritzailea. 
RKEa, Romo Kultur Etxea, Romo 
eta Getxoko herritarren espazioa 
da jada, eta oso aurkikuntza bere-
zia izaten ari da eurentzat. Eskerrik 
asko, Romo, zuen gogoengatik eta 
babesagatik.

tarrak izan daitezen plan berria be-
rretsi edo errefusatuko dutenak.


