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SEN ONA NAHASITA

Bizilagunen kexek etenik ez dutela eta 
gobernu taldea erakusten ari den axo-
lagabekeria ikusita, Neguriko Atxeko-
landeta kalean abiadura-murriztaileak 
jartzeko eskatu dugu. Izan ere, auto eta 
motoak abiadura handian ibiltzen dira 
bertatik. 
Irteerarik ez duen kalea da, baina, aldi 
berean, hainbat etxebizitzetarako sarbi-

dea ere bada. Hala, traiko handia sor-
tu ohi da bertan. Horrez gain, kalearen 
amaiera, Begiratoki izenez ezaguna, 
gazteak bildu ohi diren lekua da. Bizi-
lagunak 2018az geroztik kexa hau aur-
kezten ari dira, baina ez zaie konponbi-
de egokirik eman. Espero dugu oraingo 
honetan gobernu taldeak bizilagunen 
eskaera hau betetzea.

Aurten, lehenengo aldiz eta arra-
zoi argirik gabe, zuzenketak onartu 
dizkigute oposizioko talde GUZ-
TIEI. Hori bai, “lehentasunak” zi-
rela esanez justifikatu nahi izan 
zutenean jakin genuen sen ona 
nahasita dabilela gobernu talde 
honetan. Izan ere, Elkarrekin Po-

demosi bost proposamen onartu 

zizkiguten (138.000 eurotan), hila-
beteetan zehar bilkuretan baztertu 

egin dituztenak esanez EZ zutela 
uste beharrezko neurriak zirenik, 
edo jada aurrera eramaten ari zi-
rela. Hori dela eta, ondorioztatu 
dugu gobernuaren lehentasunak 
hiletik hilera aldatzen direla edo, 
bestela, adarra jotzen ari zaizkigu-
la. Hala eta guztiz ere, adi egongo 
gara ikusteko ea onartutakoa bete-
tzen duten. Harremanetarako:elka-
rrekinpodemos@getxo.eus

HERRIA ERAIKITZEN, PNV ETA 
PSEREN OZTOPOEN GAINETIK

ABIADURA-MURRIZTAILEAK  
ATXEKOLANDETARAKO

Joan den azaroaren 29an 2020rako 
udal aurrekontuei buruzko ezohi-
ko udalbatza egin zen, eta EAJk eta 

PSEk denbora gehiago eman zuten 

oposizioa erasotzen (bereziki EH 
Bildu), beren proposamenak azaltzen 
baino, nahiz eta Gobernu Taldean 
egon.
EH Bilduk hainbat zuzenketa aur-
keztu zizkion EAJ-PSEren proiek-
tuari, eta berriro ere euren “rodilloa” 
aplikatu zuten, zuzenketak onar ez 
zitezen. Tokiko merkataritza bultza-

tzeko hainbat ekimen (“getxoztarra” 
txartela sortzea, belaunaldien arteko 
transmisioa bultzatzeko laguntza-le-
rroa...), San Martingo eraikina erabe-
rritzea (Behargintza zaharra) bertan 
Emakumeen Etxea sortzeko, hain-
bat gizarte-laguntza, (gazteentzako 
alokairurako bigarren lerroa, saka-

banaketaren ondorioz sortzen diren 
gastuei aurre egiteko laguntzak...), 
ludopatiaren aurkako plana, herriko 
auzo ezberdinak lotzeko autobusa, 
kirol talde eta elkarte ezberdinei la-

guntzak handitzea…

Proposamen guztiak atzera bota zi-
tuzten, lau ezik: Villamonteko tune-

la hobetzea, txakurren aisialdirako 
parkea sortzea, emakumezkoen ki-

rolerako diru laguntzen lerroa sor-
tzea, eta herriko enpresentzako diru 
laguntzak ematea.
Horietako gehienek PNV-PSEren 
gehiengoa pasatu ez bazuten ere, pre-
sioa egiten jarraituko dugu auzoetan 
hobekuntzak lortzeko eta herriak 

dituen arazoei irtenbidea emateko, 
azkenean euren burua mantentzera 
behartuta ikusi duten emantzipazio-
rako laguntzekin egin dugun bezala.

Kulturarekin eta kirolarekin lotuta-
ko proposamenak, jarduera sozialak 
nahiz elkartasunarekin lotutakoak, 
proposamen bereziak dituzten sal-
tokiak... Hori guztia eta askoz ere 
gehiago daukagu Getxon bizitzeko, 
hazteko, lan egiteko eta urte osoan 
zehar gozatzeko. Baina bereziki 
orain, Gabonetako topaketa eta festak 
prestatzen ari garen honetan.
Getxoko kaleak bereziki eder daude 
duela zenbait egunetatik hona, txikie-
nen nahiz nagusien gustukoak diren 
koloreekin, formekin eta Gabonetako 
argiekin. Proposamen horren bidez, 
udal gobernuak ahalik eta gehien ba-
besten ditu saltokietan eskaintza za-
bala eta anitza prestatu duten Getxo-
ko merkatariak. Izan ere, ziur horrek 
getxotarren interesa erakarriko duela. 
Argiak, Gabonetako giroa, GetxOpa-
rietako sorpresak, musika, erakus-
leihoen eta kaleen apainketa... Guz-
tia Getxon bizi garenoi eta lan egiten 
dugunoi zuzenduta, bai eta Getxok 
eskaintzen duen guztiaz gozatzeko 
asmoz gure kale eta plazetara gertu-
ratzen diren guztiei ere.

Gabon sasoia ate joka dugun honetan, 
eskolako oporrekin eta familiarekin 
zein lagunekin eta lankideekin goza-
tzeko hainbat momentu izan ohi dira. 
Muxikebarriko egitarauari esker kul-
turaz gozatzeko aukera daukagu; izan 
ere, antzerkia, musika, dantza eta ope-
ra ere eskaintzen ditu, eta arreta be-
rezia jartzen du eskaintza euskaldun 
eta berritzailean. Umeentzako tailer 
bereziak egongo dira Romoko RKEn 
eta Villamonten. Eta, nola ez, GETXO-
LANDIA izango dugu Areetan. Eta 

Getxoko elkarte, erakunde eta kolek-
tiboek egunotan Getxoko kaleetan an-
tolatu eta aurrera eramaten dituzten 
jarduera sozial eta kulturalak ere bai, 
noski.
Kirol eskaintza ere badugu, Gabon sa-
soian ere Getxon bizi, gozatu eta ospa-
tzeko. Hainbat modalitateko 13 kirol 
campus dauzkagu opor sasoi berezi 
baterako. Eta nola ahaztu Getxoko ki-
rol espazio eta kluben proposamenak; 
izan ere, gozatzeko jarduera isikoa 
ere barne hartzen du aisia osasunga-

rriak.
Gabonak Getxon bizi, gozatu eta 
ospatzeko eskura ditugu tabernak, 
kafetegiak, jatetxeak eta kalitate han-
diko espazio eta produktuak eskain-
tzen dituzten denetariko ostalaritza-
establezimenduak. Bada, horietan 
guztietan beti hartuko dituzte asmo-
rik onenarekin sasoi honetan ugariak 
izan ohi diren familiarteko, laneko 
edo lagunarteko topaketa horiek.
Gabonak Getxon ospatu eta gozatu 
ahal izatea luxua da, eta Getxon bizi 
garenok eta lan egiten dugunok as-
ko-asko baloratzen dugu. Eta lanean 
jarraituko dugu eskaintzarik onena 
izaten jarraitzeko kulturan, kirolean, 
aisian, merkataritzan, ostalaritzan, 
apainketan (Gabonetakoan ere bai) 
edo Getxoko zerbitzu eta ekimen 
onetan sakontzeko edozein propo-
samenetan. Getxoko EAJko kideok 
berretsi egiten dugu getxotarrekiko 
dugun konpromisoa. Getxon bizi-
tzen, gozatzen eta ospatzen jarraitu-
ko dugu, eta elkar topatuko dugunez, 
guztioi ZORIONAK ETA EGUBERRI 
ZORIONTSUA opa nahi dizuegu!

Udal aurrekontua funtsezko dokumen-
tua da, plangintzarako tresna da eta. 
Hala, udalaren ekintzak diseinatu eta 
kudeaketa arintzea ahalbidetzen du. 
PSE-EEk 2020rako aurrekontua onestea-

ren balioa nabarmendu nahi du. 2016az 
geroztik ez da halakorik gertatu, eta hori 
baino lehen 2011n gertatu zen azkenen-
goz. Bada, garrantzitsua izango litzateke 
urtero aurrekontu bat onetsi ahal izatea. 
Getxoko herritarrek gutxitan ematen 
diote gehiengo absolutua alderdi bakar 
bati; horrenbestez, ezberdinen arteko 
akordioak lortzea ezinbestekoa da gure 
udalerriak aurrera egin dezan nahi ba-
dugu. PSE-EE alderdiak gobernuan ego-

teko eta adostasunerako bokazioa du. 
Koalizio-gobernu baten parte izateak 
elkarrizketa jarraituak izatea dakar, eta 
aurrera egiteko adostasunak bilatzera 
behartzen gaitu. 
Aurrekontu hori bi alderdiren adostasu-
naren isla da, herritarren partaidetzare-
na eta aniztasun politikoarena; izan ere, 
oposizioko alderdiek aurkeztutako zu-
zenketen % 23 hartzen du barne.
Aurrekontu horri esker HAPO berria-
ren idazketa amaitu ahal izango dugu, 
etxebizitza eskuragarri eta irisgarrietan 
inbertitu, udal zerbitzu eta azpiegiturak 
hobetu eta gizarte kohesioaren bueltan 
lanean jarraitu.


