
Udal talde politikoen iritzia

Badakigu getxotarren ardura na-
gusietako bat aparkalekuak direla. 
Bada, arazoa ahal den neurrian arin-
tzeko asmoz, aparkalekuak sortzeaz 
gain, hiri-autobusen bi linea mar-
txan jartzea proposatzen dugu. Bi 
ibilbide zirkular izango lituzkeen 
zerbitzu horrek udalerriko auzo 
guztien erdiguneak lotuko lituzke, 
bai eta kiroldegiak, hondartzak eta 
metroaren eta Bizkaibusen geltokiak 
ere. Tarifa murriztua izango luke, 
eta doaneko zerbitzua 12 urtetik 
beherakoentzat. Gainera, Creditran-
sekin bateragarria izango litzateke. 
Hori guztia erabilera bultzatzeko 
eta garraio publikoa sustatzeko as-
moz. #EsnatuGetxo

Eskerrak eman behar ditugu; izan ere, 
Getxon dauden kirol modalitate guztie-
tako klubek eta eragileek (asko eta asko 
dira) lan eredugarria egiten dihardute.
Lan horren bidez, kirol ohiturak eta 
praktikak getxotarren bizitzan arrunt 
bihurtzea lortzen dute, umezarotik ha-
sita. Bizitza osasungarria, arlo fisikoan 
nahiz sozialean. Izan ere, kirol klubeta-
ko zuzendaritza eta eragileen, entrena-
menduetan lan egiten dutenen, jardue-
retan parte hartzen dutenen eta ekitaldi 
guztietako zaletuen lanari eta konpro-
misoari esker, gure talde eta klubak 
lorpen handiak eskuratzen dabiltza. 
Zorionak pertsona, klub eta kirol talde 
horiei guztiei arduragatik, motibazioa-
gatik, taldeko lanagatik, elkarbizitzaga-
tik eta esfortzuaren eta elkarbanatzea-
ren garrantzia sustatu eta irabaztea beti 
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Itsasadarreko bidegorria, Bilbo 
eta Getxo lotuko dituena, duela 
bi hamarkada baino gehiago 
sortu zen eskaera bat da. Bada, 
sozialistok, Getxoko Udaletik 
bultzatzeaz gain (non bizikleta-
sarea handia den), Bilboko uda-
letik ere bultzatu dugu. Bilbo 
eta Getxo itsasadarreko erre-
pidearen bidez lotuko dituen 
proiektu honi esker aurrerapen 
nabarmena izango da mugikor-
tasun jasangarriaren arloan, 
bereziki bizikletaren erabile-
rari dagokionez. Familia giroan 
kirola egitea ahalbidetuko du, 
auzoen arteko mugikortasun 
seguruari bide emango dio eta 
motordun ibilgailuen erabilera 
murriztuko du garraiobide ez 
kutsatzaileen mesedetan. Por-
tuak jada laga zizkien errepi-
deko zatiak Bilbori eta Getxori, 
eta inplikatutako udalek eskatu 
diote Sustapen Ministerioari 
itsasadarreko bidegorria egika-
ritzeko. Erakundeen arteko lan-
kidetza funtsezkoa da Bilbo eta 
Getxo arteko bizikleta-ardatza 
egi bihurtzeko. Kontuan izan 
behar da aspalditik eskatutako 
proiektua dela.

Getxoberrin udal taldeok iritzia ema-
teko aurreko espazioan, “oso deiga-
rria” iruditu zitzaigun zerbait ikusi 
genuen. Izan ere, EAJk erabaki zuen 
bere espazioa hauteskundeetako 
panel bihurtzea, propaganda egite-
ko helburu garbiarekin. Udaleko 
idazkariak egun batzuk lehenago 
talde GUZTIEI bidali zizkigun hau-
teskunde-batzordearen jarraibideei 
erreparatuz gero, argi dago espazio 
hori ezin dela inola ere erabili kan-
paina egiteko leloen bidez, lorpenak 
aipatuz eta botoa eskatuz. Bada, EAJk 

Zutabe hau idazten 
duen eskua Ciuda-
danos Getxo udal 
taldearena da, baina 
erredaktatu duena 
ni naiz, taldeko zi-
negotzia, Santiago 
Sainz. Zuei, Getxo-
ri, jakinarazten dizuet ez naizela 
egongo hurrengo udal hauteskun-
deetan. Bihotzez diot niretzat oho-
rea izan dela zuek ordezkatzea, 
zuei entzutea eta, nola ez, lagun-
tzea. Neurria eman izana espero 
dut. Eskerrik asko guztiagatik.  
@Sainz_Robles.

erabaki zuen argibide horiei entzungor 
egitea eta bere hauteskunde-propagan-
darako gune propioa egitea getxotar 
guztien diruarekin ordaintzen den udal 
komunikabide publikoan. Ondo da-
kizuen moduan, zehapen bat jasotzen 
badute ere, kaltea jada eginda dago, 
eta publizitatea banatuta. Hori dela 
eta, publikoki salatu nahi izan genuen, 
politikoki zein dagokion hauteskunde 
batzordean, halako eskandalurik erre-
pikatu ez dadin. Izan ere, hori egin du-
tenak diru publikoa ondo kudeatzeaz 
harro omen dauden berberak dira. Uste 

Getxoberriko zenbaki honetan, gure 
asmoa azken lau urteetako balan-
tzea egitea izan da. Izan ere, oposi-
zioan egon garen arren, hobekuntza 
ugari lortu ditugu: alokairurako 
diru-laguntzak, etxebizitza hutsen 
errolda… Era berean, Udal Gober-
nuak Getxo Antzokiarekin egindako 
kudeaketa eskasa salatu dugu, eta 
bat egin dugu Romoko Nagusien 
Etxeko eta Tosuko aldarrikapene-
kin, besteak beste. 
Baina ezin dugu pasatzen utzi EAJk 
aurreko Getxoberrian egin duena. 

ez dela posible ulertzeagatik.
Eskerrik asko eta zorionak asteburu hone-
tan Getxoko kirol-mailaren adibide izan 
direnei; esate baterako, Getxo Errugbiko 
gizonezkoen taldeari, Ohorezko A mai-
lara igotzeko play off fasean dihardu eta. 
Futboleko Arenas taldeak, bestalde, 2.B 
mailan mantentzea lortu du, eta beste 
horrenbeste egin du belar gaineko hoc-
keyko Jolasetak. Klub bereko patinen 
gaineko hockey taldeak, berriz, igoera 
lortu du. Getxo IW waterpoloko ema-
kumezkoen zein gizonezkoen taldeen 
egoera ere azpimarratzekoa da.
Emaitzak askotarikoak izan dira, eta 
hala izaten jarraituko dute, baina ga-
rrantzitsuena egindako ibilbidea da. 
Zorionak Getxoko kirolari, oro har. Ziur 
hurrengo denboraldia ere oso berezia 
izango dela!

dugu gaur egungo alkatearen zein 
Amaia Aguirreren jarrera guztiz gai-
tzesgarria dela, kargu publikodunak 
eta Getxoberriren arduradun nagu-
siak direla aprobetxatzen dutelako 
getxotar guztien diruaren erabilera 
interesatua eta alderdikaria egiteko. 
Hala, Getxoko alkatetzarako beren 
hautagaia bultzatuz, kargu publiko-
dun gisa beren jarduna gidatu behar 
duen neutraltasun printzipioa urra-
tzen dute. Nahikoa da, ez erabili gehiago 
komunikabide publikoak batzoki pribatu 
bat bailiran! 

Beste behin ere, EAJk udal zerbi-
tzuak erabili ditu bere interesetara-
ko, denok ordaintzen ditugun balia-
bideak diren arren. Aldez aurretik, 
Udaletik ohartarazi ziguten ezin ge-
nuela Getxoberrin gure alderdiaren 
aldeko kanpainarik egin. Guk agin-
datukoa bete genuen. Baina EAJ izan 
da, gobernuan dagoen taldea alegia, 
alderdikeria egin duena inolako lo-
tsarik gabe. 
Zoritxarrez, Getxoberrin gertatu dena 
ez da salbuespena. Azken urteetan 
behin eta berriro gertatu dira horre-

lako kasuak, eta azken aldian are-
goatu dira, EAJ saiatzen ari delako 
bere alkategaia ezagutzera ematen 
udal zerbitzuen bitartez. Horren 
adibide dugu Korrikan ere gertatu 
zena: Udalak ordaindutako kilome-
troan, EAJk bere propaganda egin 
zuen bere alkategaiarekin, denok 
ordaindutakoa izan arren.
Getxoberrin ikusi genuen bezala, 
“herrigintzan” da EAJren leloa, 
baina askoz egokiagoa izango litza-
teke EAJrentzat “batzokigintzan” 
erabiltzea. 


