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GETXO SMART TURISMOA DA

GETXOKO ONENA: GIZA KAPITALA

GETXOKO AQUARIUMA EZ ITXI

Jada ohikoa da Bidezabal eta Salsi-
duko arrapala mekanikoak apurtuta 
ikustea. Arrapala horiek herritarrei 
zerbitzua eman beharrean, buruhaus-
teak ematen dizkiete eta ezintasuna 
sortzen diete, gehienetan erabili ezin 
direlako. Premiazko jarduketa-proto-
kolo bat izan beharko genuke, baten 
bat apurtuz gero berehala konpondu 
dadin.

Askotan euriagatik, zikinkeriaga-
tik eta eguraldi txarragatik apurtzen 
dira. Hori dela eta, PPko kideok pre-
miazko konponketa-neurriak ez ezik, 
arrapalak babesteko estalkiak jartzea 
ere nahi dugu. Gai hau oso larria dela 
deritzogu, horregatik aurkeztuko di-
tugu eskaera horiek osoko bilkuran. 
Eztabaida irekita dago. Ikusteke dago 
nork hartuko duen erabakia.

Ostiral honetan, hilak 31, Getxo 
Aquariuma itxiko da. Ehunka mila 
lagun joan gara bertara, eta berari 
esker gure ikasleek itsasoa errespe-
tatzen ikasi dute. Barne- zein hiri-
ekosistemei buruzko ingurumen-
gela bat dugu, baina ez dago ezer 
gure udalerriaren identiikazio-ikur 
den kostaldeko ekosistemaren berri 
emateko eta kontzientzia sortzeko. 
Akuarioa ezaugarri ezin hobeak di-

tuen ingurumen-gela bihurtzeko 
proposamena aurkeztu dugu, eta 
hori guztia oso kostu txikian, zeina 
Getxo udalerriak sobera ordaindu 
ahalko lukeen. Alabaina, EAJk eta 
PSE-EEk aspaldi erabaki zuten gure 
poltsikoko milioi euro bat baino 
gehiagoko kostua izan zuen akua-
rioa kentzea eta lantalde osoa kale-
ratzea. Eta gehiengo osoa dute... / 
Harremanetarako: 944660290

“GETXO CENTRAL” BAT  
POSIBLE DA?

ARRAPALEK ONDO FUNTZIONATZEKO 
PREMIAZKO NEURRIAK

Datozen hilabeetan aldaketa kli-
matikoaren kontrako lege berri bat 
bozkatuko da Espainiako Kongre-
suan. Horren arabera, 50.000 biztan-
le baino gehiagoko herri guztietan 
"Madrid central" moduko bat eza-
rri beharko da. Hau da, Getxon ere, 
auto pribatuaren erabilerari mugak 

ipini beharko dizkiogu herriaren er-
digunean, eta oinezko eta bestelako 
garraiobideei lehentasuna eman.
Baina EAJk eta PSEk kudeatzen di-
tuzten erakundeak beste norabide 
batean lanean ari dira. Horren adi-
bide argia da urte hasieran Aldun-
diak aurkeztu zuen Getxo eta Sestao 
arteko tunela. Azpiegitura horrek 
400 milioi euroko kostua izango 
du (eraikuntza-enpresek eta promo-
torek negozio borobila egingo dute 
gainkostuarekin), eta gainera Ar-

taza parkean eragin zuzena izango 
du, sarbidea bertatik izango baitu. 
Horrez gain inork gutxik erabiltzen 
duen Supersur errepidea ere luza-
tuko dute. 1080 euroko gutxieneko 
pentsioa bermatzeko ez ei dago di-
rurik; hori bai, kotxez 10 minutuko 
bidaia arintzeko badirudi aurre-
kontua soberan dugula. Lehentasun 
kontua baino ez da.
Zenbat eta errepide gehiago erabili, 
orduan eta kotxe gehiago egongo da 
errepidean. Ez du inolako zentzurik 
urtean behin "kotxerik gabeko egu-
na" antolatzeak, gainontzeko 364 
egunetan autoaren erabilera bultza-
tzen badugu. Aldaketa-klimatikoari 
aurre egiteko beharrezkoa da denon 

konpromisoa. Has gaitezen benetan 
neurriak hartzen beranduegi izan 
baino lehen.

Getxok munduko bi agertokitan har-
tu du parte gure udalerriko eskaintza 
turistikoarekin: FITUR azokan eta 
Düsseldorf BOOT 2020ko Itsas Are-
toan. Getxoko turismo-sustapeneko 
ibilbidean erreferente garrantzitsu 
bihurtu gara Euskadin, bai Getxok 
oso eskaintza zabala eta ona izatea-
gatik ondareari, naturari, kulturari 
eta kirolari dagokienez, bai Olatua 
izeneko gurutzaontzien terminala 
izateagatik, zeinaren bidez Euskadin 
itsaso bidez sartzeko ate bihurtu bai-
kara.
Getxoko EAJ/PNVk eta Amaia Agui-
rre alkateak duela hilabete batzuk 
adierazi zuten hartutako konpromi-
soari esker Getxo bizi-kalitatezko 
erreferentzia gisa nabarmentzen dela, 
eta aurrera egiten jarraitzen duela, 
hala nola honako hauek barne har-
tzen dituzten proiektuen bidez: eki-
pamenduak, zerbitzuak, irisgarrita-
suna, parkeak, plazak, pasealekuak, 
kirol-espazioak, bidegorriak, etab. 
Azken inean, berrikuntzaren eta 
oparotasunaren sinonimo da, hazte-
ko, bizitzeko, lan egiteko eta gozatze-

ko udalerri onenetako bat baita.
Bisitatzen gaituzten pertsonek go-
zatu ahal izateko, garrantzitsua da 
gu ezagutzea, baita Getxon egun 
batzuetan turismo egiteko dauden 
aukera ugari eta zoragarriak ere. 
Udal-gobernuaren helburu da Getxo 
udalerrira datozen turistek, dauden 
proposamenak ezagutu ondoren eta 
gure inguruak eskaintzen dien guz-
tiaz gozatzeko asmoarekin, gure 
herrian egin ohi duten batez beste-
ko egonaldia areagotzea, eta horrek 
eragina izatea kalitatezko hotel-es-
kaintzan, tokiko merkataritzan zein 
ostalaritzan, eta Getxoko pertsona 
ekintzaileek proposatzen dizkieten 
aisialdiko ekimenetan.
FITUR nazioarteko turismo-azoka 
nagusienetako bat da, eta bertan, 
besteak beste, DEAPIE: IBILBIDE 
AUTOGIDATUAK GETXON proiek-
tua aurkeztu da. Hala, Getxo uda-
lerriko ondarea eta paisaia zehar-
katzen dituzten ibilbide kulturalak 
erakutsi dira gure udalerria eta ber-
tako jendea ezagutarazteko. Proiektu 
hori Getxoko Udalak aurkeztu du 

Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, 
eta berrikuntzako zein smart turis-
moaren (turismo adimendunaren) 
adibide da. Kirol, arte, kultura, arki-

tektura eta naturako ondarearen ga-
rrantzia nabarmendu da, eta FITUR 
azokan Getxok kalitate turistikoaren 
Q ziurtagiria lortu du. Horrela, be-
rriz ere egiaztatu da oizialki turistei 
eta bisitariei eskainitako produktu 
eta zerbitzuen kalitatea; izan ere, 
Getxok bikain bat lortu du: 1000 
puntutik 971.
Getxoko turismoko berrikuntza 
eta kalitatea presente egon dira 
ere azken egunotan Düsseldorfen, 
zeinaren itsas aretoa munduko ga-
rrantzitsuena baita. Getxok aur-
keztu ditu bai gurutzaontzietarako 
turismo-aukerak, bai Getxoko Kirol 
Portuko itsas turismoko aukera na-
barmenak. Ekimen hori Eusko Al-
derdi Jeltzaleak gure herritarrekin 
hartu duen konpromisoaren ba-
rruan sartzen da, Abra eta ur-xafla 
bultzatzeko, aisialdi-, kirol- eta en-
presa-garapeneko espazio gisa, bai-
ta itsasoari lotutako ikaskuntzako 
espazio gisa ere.
Getxo smart turismoko (turismo adi-
menduko) laborategia da, berrikun-
tzarako eta balioa sortzeko.

Gazteria Arloko Wanted programa 
ideiak sustatzeko eta gazteei ideia 
horiek martxan jartzen laguntzeko 
espazioa da, eta 10 urte bete ditu 
jada.  
Hamar urte hauetan gazte-ekimen 
asko garatu eta sendotu dira, Getxo 
talentuz josita dagoelako. Talentu 
horri bultzada, orientazioa, inantza-
ketaren bilaketa, laguntza teknikoa 
eta gertuko laguntza gehitzen badiz-
kiogu, arrakasta bermatuta dago. 
Gazteak zaindu eta bultzatu behar 
ditugun giza kapital garrantzitsua 
dira, gure herrian batez ere; izan ere, 
hainbat arrazoi direla bide, hala nola 

etxebizitzen prezio garestiengatik eta 
lan-eskaintza faltagatik, gazte askok 
Getxotik joan behar izaten dute be-
ren bizi-proiektua garatze aldera. 
EAJk eta PSE-EEk osatutako gober-
nu-taldea lanean ari da honako gai 
hauetan: ekimen ekintzaileen babe-
sean; HAPO berriaren idazketan; 
eta alokairu sozialerako etxebizitza 
berrien plangintzan, berdintasu-
nean nahiz jasangarritasunean oi-
narritutako Getxoko bizitza sozial, 
ekonomiko eta kulturala aberasten 
lagunduko duten neurrien bidez 
herritarren parte-hartzea sustatze-
ko.


