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2020. URTE BERRIA: ERRONKA HANDIAK

ITXAROPENERAKO GARAI BERRI 
BAT

TOKIKO BIDEGABEKERIAK 
GETXON

Neguriko Leioako etorbidean bizi 
diren auzokideek denbora luze da-
ramate ibilgailuak astiroago ibiltze-
ra behartzeko neurriak eskatzen. 
Gobernu-taldeak eskaera horri en-
tzuteko eta irtenbide bat bilatzeko 
garaia dela uste dugu. PP alderdiak 
oinezkoentzako pasabide goratuak 
jartzeko proposamena egin du, ho-
rrela, gutxienez, kalea zeharkatzea 
ez dadin oinezkoentzako arrisku-

tsua izan. 
Noranzko bikoitzeko kale estu bat 
da, eta ibilgailuak oso azkar igaro-
tzen dira bertatik; batez ere gauez, 
ikusgaitasuna, gainera, oso eskasa 
denean. Horrek arrisku handia da-
kar kalea zeharkatzen duten oinez-
koentzat, gutxi ere ez direnak, izan 
ere, kale horren inguruan haurren-
tzako parke bat, klub soziala eta pa-
rrokia bat daude, egoiliarrez gain.

Abenduan, EAJk oposizioari gezurra 
esateaz gain, Getxoko Aquariumeko 
langileei ere gezurra esaten diela sala-
tu genuen. Urriaz geroztik azalpenak 
eta inplikazioa eskatu dizkiote alkate 
berriari, baina, mespretxua eta engai-
nua baino ez dute jaso; izan ere, EAJk 
ez du sekula egia esan nahi izan, ezta 
ixteko proposamena aurkeztu zue-
nean ere. Horrelako bidegabekeriak 
auzotarrekin ere gertatzen dira, Sarri-

kobason gertatu den bezala. Urteak 
daramatzate erortzeko zorian dau-
den eraikinak konpontzeko zain, eta, 
proiektua onartzear dagoenean, EAJ-
PSE alderdiek prozesua hiru urte atze-
ratu duen alegazio bat onartu dute. Ez 
dute ulertzen herritarrek honako hau 
behar dutela: interes politikoen ordez, 
aurrera egiteko beharra erdigunean 
jartzea. Harremanetarako: elkarrekin-
podemos@getxo.eus

PENTSIO, LAN ETA BIZI-BALDINTZA 
DUINEN ALDE

LEIOAKO ETORBIDERAKO 
PASABIDE GORATUAK

Pentsionistek 100 astelehen baino 
gehiago bete dituzte protesta egiten, 
pentsio duinak aldarrikatzeko asmoz. 
Abenduko osoko bilkuran Getxoko 
Pentsionisten Elkarteak mozio bat 
aurkeztu zuen, honakoa proposatuz: 
gutxieneko 1.080 euroko pentsioa, 
gutxieneko soldata igotzea, langile 
arteko soldata 1.200 eurokoa izatea, 
lan-erreforma deuseztatzea, genero-
arrakalarekin amaitzea... Proposamen 
egingarri eta bidezkoa, baina zoritxa-
rrez EAJ-PP-PSE hirukoteak atzera 

bota zuen. 
“Pentsionisten alde” daudela esaten 
dute EAJk eta PSEk, baina konpromiso 
zehatzak hartzerako orduan, argi eta 
garbi erakusten dute benetan ez dutela 
inolako asmorik pentsio duinak ber-

matzeko eta pentsionisten aldarrika-
penak aintzat hartzeko. Getxoko osoko 

bilkura horren islada izan zen.
Baina nahiz eta EAJk, PSEk edo PPk 
kontra egin, pentsionistek argi adiera-
zi dute euren borrokak ez duela etenik 
izango. Urte hasiera honetan mugarri 
garrantzitsu bat izango dugu gainera: 
urtarrilaren 30ean greba orokorra egi-
tera deitu du Euskal Herriko gehiengo 
sindikalak, mugimendu feministak, 
pentsionistek eta hainbat eragile sozia-
lek. Aldarria oso garbia da: pentsio, lan 
eta bizi-baldintza duinak eskuratzea. 
Egoeraren larritasuna argi adierazten 
duen datu bat besterik ez: urtea hasi 
zenetik, dagoeneko, sei langile hil dira 
Euskal Herrian.
Getxoko EH Bilduk bat egingo du 
greba orokorrarekin, Udalari jardun 
instituzionala eteteko eskatzen dio eta 
auzokideei mobilizazioetan parte har-
tzeko deia egiten die. 

Erronka interesgarriak, kasu batzue-
tan handinahiak, beste batzuetan 
pragmatikoagoak, baina, betiere, fun-
tsezko helburu bat dutenak: etengabe 
hobetzen jarraitzea eta getxoztarrei 
kalitate oneneko zerbitzuak eskain-
tzea. Onetsitako aurrekontuarekin 
hasi dugu urte berria: Getxoko Uda-
leko gobernu-taldearen proposa-
men-ardatzak dagoeneko integratuta 
dauzkagu eta, beraz, dena ondo lotuta 
daukagu EAJ-PNVk eta PSE-EEk era-
tutako gobernu-plana lantzeko. Plan 
horretan Getxoko biztanleekin hartu-
tako konpromisoak jaso dira, zeinak 
datozen ekitaldietan beteko ditugun.
2020. urtean erronka handiak izango 
ditugu, arlo ugaritan banatutakoak: 
politika sozialak, kalitatezko oinarriz-
ko zerbitzuak, administrazioaren mo-
dernizazioa, sustapen ekonomikoa, 
aisialdia, kirola, ingurumena, euskara 
eta parte-hartzearen eta gardentasu-
naren kontsolidazioa eta aurrerapena. 
Onetsitako aurrekontuaren ardatz es-
trategikoak dira horiek, Getxoko biz-
tanleen beharrizanetan eta eskarietan 
zentratuta daudenak.

Erronka horiei 
aurre egiteko, 
2020. urtean 
105.250.000 € 
baino gehiago-
ko aurrekontua 
izango dugu, 
EAJ-PNV eta 
PSE alderdien 
arteko akor-
dioari esker eta 
g o b e r n u - t a l -
deak onartuta-
ko beste talde 
batzuen propo-
samenei esker. 
Udalaren zorra 
murriztea au-
rreikusi dugu, 
zorra erabat 
kitatzeko hel-
buruarekin. Era 
berean, zorroztasuna eta erantzuki-
zuna gure funtsezko balioak izango 
dira desazelerazio posible baterako 
prest egongo den aurrekontu bat ixte-
ko. Diru-sarrerak indartu egingo dira, 
gastuen oreka mantenduz, eta egoera 

ekonomiko zai-
letan Getxoko 
oinarrizko zer-
bitzuei aurre 
egitea ahalbide-
tuko duen udal-
aurrezkia man-
tenduz. Hori 
guztia Getxon 
bizi, lan egin eta 
gozatzen dugu-
non onerako.
2020ak erronka 
handiak ekarri-
ko dizkio Ge-
txori, ildo horre-
tatik, EAJk eta 
haren ordezkari 
gorenak, Amaia 
Aguirrek, hona-
ko alor hauetan 
zentratu dituzte 

inbertsioak: Manuel Gainza aparka-
lekua, mendi-hegalak eta ezpondak 
egonkortzea, eta Getxo erreferentzia 
izaten jarraitzea ahalbidetuko duten 
birjartze-obren proiektuak. Horrez 
gain, nabarmentzekoak dira kultu-

rara nahiz kirolera bideratutako ia 
9 milioi euroak, udal-egoitzarako 5 
milioi euroak eta Musika Eskolarako 
2,8 milioi euroak.  Parte-hartze izae-
rako aurrekontuetara bideratutako 
aurrekontuari dagokionez, milioi bat 
euro erabiliko dira Areetako plazan, 
Portu Zaharreko zabalgunean, hau-
rrentzako parkeen estalkietan eta bi-
zikleten aparkalekuetan. Hori guztia 
getxoztarrek egindako proposamenei 
jarraiki. 
Ezin dugu ahaztu ezta ere 2020ko 
erronka nagusia, legegintzaldi oso-
rako erronka ere badena: etxebizitza-
politika.  1.000.000 € baliatuko dira 
Getxon Babes Oizialeko Etxebizitzak 
merkaturatzeko (dagoeneko hasita 
dauden sustapenekin) eta alokairua 
ordaintzeko dirulaguntzen bitartez 
gazteen emantzipazioa sustatzeko.
2020an erronka handiak izango ditu-
gu, baita EAJ-PNV alderdiak betiko 
erantzukizunarekin, zorroztasunare-
kin eta, batez ere, herritarrei lagun-
tzeko prestasunarekin betetzen ja-
rraituko dituen konpromiso handiak 
ere.

Urte berri bat hasi dugu, non aurrera-
pauso handi bat eman dugun. Gobernu 
berri bat eratu dugu, koaliziozkoa eta 
progresista; hala, gure itxaropenak egia 
bihurtu ditugu. Horrela, bide berri bati 
ekin diogu, zeinetan modu aktiboan 
parte hartuko dugun, Getxon egin du-
gun bezala. Horretarako, aniztasuna 
izan behar da gure lanaren oinarria, ad-
ministrazio publikoen artean indarrak 
batu behar ditugu berdintasunaren 
alde, justizia sozialaren alde eta enple-
gu eta lan eskubideen alde. Trantsizio 
ekologikoaren bidez garapen jasan-
garrirako eta berrikuntzarako eredu 
berriak sustatu behar ditugu, klima al-

daketari aurre egiteko, eta dibertsitatea, 
politika publikoak eta eskubide sozia-
lak sustatzeko. Gure gizarteak erronka 
askori egin beharko dio aurre, pertsona 
desberdinen artean elkarrizketarako 
espazioak bultzatzeko eta nahi dugun 
gizarte hori lortzeko bidean aurrera egi-
teko; hain zuzen ere, alderdi sozialistak 
hainbat udalerritan, esaterako, Getxon, 
egin izan duen moduan. Desberdintzen 
gaituena alde batera utzi eta batzen gai-
tuen hori azpimarratzeko abiapuntua 
izango den garai bati ekiteko erantzu-
kizuna daukagu. Borondateak batuz, 
aurrera egingo duen gizarte bat susta-
tzeko aukera daukagu.
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