
Udal talde politikoen iritzia
MUGIKORTASUNA ETA SEGURTASUNA, GURE KONPROMISOA GETXON

Udal gobernuak 2020-2023rako Diru-
laguntzen Plana aurkeztu du, pan-
demiaren errealitate sozialari gutxi 
egokitzen zaion plan kontinuista. 
Elkarrekin Getxokook beste plan bat 
negoziatzeko eskatu dugu, gure he-
rritarren gizarte-premiak muin na-
gusitzat hartuko dituen plana, Uda-
lerriko kolektiboen erreibindikazioei 
egokiro erantzuteko. Gure asmoa 
errealitateak eraikitzea denez, zuzen-
ketak aurkeztu ditugu plan hori ho-

betu eta zenbait sektorerako (kultura, 
lehen sektorea...) laguntzak sartzeko;  
horiek zeharo beharrezkoak dira ber-
dintasunaren aldeko borrokan aritu, 
klima-aldaketara egokitzu, gazteak 
jokotik eta bullyingetik babestu, 
ekonomia suspertu eta Covid19aren 
krisiarekin hezkuntza eta teknologia 
alorrean areagotu den krisi latzari au-
rre egiteko. Laguntza publikoen plan 
errealista eta zeharo soziala behar da. 
Telefonoa: 944660290.

Getxok aurrekontu-inbertsio handia 
egin du udal elkarteentzako diru-la-
guntzen arloan. Izan ere, gure Udale-
rriaren garapen sozial eta kulturale-
rako funtsezko eginkizuna betetzen 
dute elkarte horiek. Getxon egiten 
diren ekimen, jarduera eta ekitaldi 
asko ezin izango lirateke gauzatu 
haien sustapen eta partaidetza barik.
PSE-EEren ustez, beharrezkoa da 
ildo horretatik jarraitzea, eta, ho-
rrez gain, elkartzeko, elkarrekin 
gogoeta egiteko eta kezkak, ardu-
rak eta esperientziak partekatzeko 
espazioak ematea; izan ere, elkar-
teen jardun onak eta elkarteen eta 

toki-administrazioaren arteko bata-
sunak aberastu egiten du gure he-
rritarren bizikidetza, eta demokra-
zia parte-hartzaileari doakion giroa 
bermatzen du.
Lanean jarraituko dugu gure era-
kundeen lana ikusarazten laguntze 
aldera, haiek protagonista diren es-
pazioen bidez.
Gure babesa eta aintzatespena ema-
ten diegu hirugarren sektoreko era-
kunde eta elkarte horiei guztiei, es-
parru guztiak jorratuz egunez egun 
lan egiten baitute gizarte arloan 
kohesionatuagoa izango den Udale-
rria erdieste aldera.

Romoko Nagusien Etxeari utzitako 
espazioa, Getxoberrik "manifesta-
zioen deialdiak" publikatzeari uko 
egin ostean: urriaren 1ean Pertsona 

Nagusien Nazioarteko Eguna alda-
rrikatuko da, eta Romoko hainbat 
eragilek jarduerak antolatu dituzte 
egun honen harira. 19:00etatik aurre-
ra ekimen ugari izango ditugu Santa 
Eugenia plazan: hitzaldi laburrak, 
abesbatzaren ikuskizuna, Nagusien 
Etxea eraistearen kontrako manifes-
tazioa... Deialdiak hainbat talderen 
babesa du: Nagusien Etxea, Auzo 
Elkartea, pentsionisten platformak, 
Itzubaltzeta Gaztetxea eta abar.
Antolatzaileek egun hau aprobetxa-
tuko dute pertsona nagusien aldeko 
politikak eta programak exijitzeko 
erakundeei. Gauzak horrela, per-

tsona nagusiek bizi dituzten arazoei 
ikusgarritasuna emango diete: pen-
tsioak, erresidentzien egoerak, osa-
sun-zentroetako lehenengo arretan 
bizi duten egoera... Osasun-krisiak 
argiago utzi du ezinbestekoa dela 
osasungintzan inbertsioa areago-
tzea. Izan ere, Osakidetzan bizi du-
gun egoera ez da pandemiarekin 
sortu, aurretik egindako murriz-
keten ondorioa da. Eta gauza bera 
erresidentzien pribatizazioekin eta 
abar.
Eta noski, argi eta ozen oihukatuko 
da "Nagusien Etxearen eraisketari 

ez!". Jardueretan osasun-krisiaren 
arauak errespetatuko dira eta anto-
lakuntzatik dei egin diete herritarrei 
txaleko horiak eramateko. Animatu 
eta parte hartu!

URRIAREN 1EAN ALDARRIKAPEN 
EGUNA ROMON

EAJK MIRAMAR KALEAREKIN 
DUEN UTZIKERIA

DIRU-LAGUNTZEN PLAN ERREALISTA 
ETA SOZIAL BATEN ALDE

DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA, 

HIRUGARREN SEKTOREARI LAGUNTZEKO TRESNA

Neguriko Miramar kalea erabat aban-
donatuta dago. Inguruko bizilagunek 
urteak daramatzate hainbat kontu 
salatzen: asfaltoa altxatuta dagoela, 
arratoiak erakartzen dituzten zabo-
rrak pilatzen, ari direla, eta badagoela 
aspaldidanik bistarik ez duen begira-
toki bat, nahiz eta 2019an Udalak esan 
zuhaitzei adaburuak kenduko zitzaiz-
kiela. Promesa hori eginda dago, bai, 
baina ez da inoiz gauzatzen. Gobernu-

taldearen utzikeriaren erakusgarri dira, 
besteak beste, arrakalez beterik dagoen 
asfaltoa eta Ereagako hondartzara 
sartzeko bideak, haien egoera txarra 
dela-eta bertatik igarotzea ia ezinezkoa 
baita. EAJri gogorarazi nahi diogu ara-
zo horiek konpondu egingo liratekeela 
jarduketa sinple eta txiki batzuk eginez, 
hala nola zuhaitzei adaburuak moztuz, 
asfaltoa eta bideak txukunduz eta kalea 
garbituz. #despiertagetxo

COVID-19ak eragin duen pandemiak, 
nolabait, premiazkoa eta garrantzizkoa 
den arloa arretaz begiratzera behartzen 
gaitu, nahiz eta ikuspegi eta errealitate 
zabalago eta globalago bat azpima-
rratzeko beharrezkoa den ikuspegiari 
eusten jarraitzen dugun.
Hain zuzen ere, egun hauetan, Mugikor-
tasunaren Europako Astea ospatzen edo 
oroitzen aritu gara, eta osasun-segurta-
suna bermatzeko beharrezko mugak eta 
neurriak bere gain hartu behar izan badi-
tugu ere, Getxoko herritarrekin hainbat 
ekimen landu ahal izan ditugu. Eta, batez 
ere, mugikortasuna, halako moldez non 
gure bizimodua eta garraiatzeko bitarte-
koak albiste eta gogoeta bilakarazi baiti-
tugu, bai erakundeentzat, bai Getxon bizi 
edo lan egiten dugun guztiontzat.
Duela urtebete pasatxo, Getxoko EAJk 
eta Amaia Agirre Muñoak gidatutako 
taldeak Getxoko herritarrei egindako 
proposamenean, lehenengo puntu bat 
agertzen zen, oso konpromiso argia 
adierazten zuena: “Getxo, ametsetako hi-
ria eta ilusio handien sorlekua da... Getxo, 
erreferentziagunea da zenbait alorretan, hots, 
bizi-kalitatean, etengabeko hobekuntzako 
proiektuekin loturik dauden ekipamenduetan, 

zerbitzuetan, irisgarritasunean, parkeetan, 
plazetan, pasealekuetan, hondartzetan, kirol-
espazioetan, bidegorrietan..., eta hori guztia 
partaidetza eta iraunkortasun irizpideak eta 
jokabideak oinarri hartuz”. Eta puntu ho-
rretan bertan, irisgarritasun- eta mugi-
kortasun-konpromisoa azpimarratzen 
genuen: “Pertsonek denbora eta energia 
aurreztea eta Getxon modu seguruan mugitu 
ahal izatea bultzatzea; horretarako, mugikor-

tasun iraunkorrerako eredu berri bat propo-
satuko dugu: Gaintzako eta Romo-Areetako 
aparkalekuak eraikitzea eta Ibarbengoa ire-
kitzea; baita bidegorri sare zabala eratzea eta 
TAO sistema berri bat abian jartzea ere”.
Konpromiso horiek betetzen ari dira zen-
bait alderditan, eta etorkizun hurbilean 
markatzen ari dira beste alderdi batzue-
tan; adibidez, azpimarratzeko modukoak 
dira egun martxan dagoen Ibarbengoako 

disuasio-aparkaleku, edo abiadura or-
duko 30 kilometrora mugatzea gure 
udalerriko kale eta errepideetan, Mu-
gikortasun Iraunkorraren Plana egia 
bihurtuz eta pertsonen beharrak eta 
garraio jasangarriagoa lehenetsiz, hala 
nola bizikleta bidezko garraioa; gainera, 
garraio mota horrek (bizikleta bidezko 
garraioak) segurtasun handiagoa du 
eta zarata gutxiago eta kutsadura gu-
txiago eragiten du. Europako Mugikor-
tasunaren Astean, Getxon 25 kilometro 
bidegorri baino gehiago ditugula go-
goratu ahal izan dugu; horrek guztiak 
joan-etorri osasungarri eta iraunkorrak 
gauzatzea ahalbidetzen digu.
Badakigu COVID-19ak eragin duen 
pandemiaren ondorengoek behar-
tu egingo dituztela erakunde eta 
entitate guztiak, enpresetan eta fa-
milietan gertatzen ari den bezala, 
beren proiektuak, inbertsioak eta 
gastuak lehenestera; baina, pan-
demiaren eraginak gorabehera, 
mugikortasuna, iraunkortasuna, 
irisgarritasuna eta pertsonen se-
gurtasuna Eusko Alderdi Jeltzaleak 
Getxorako eta Getxorekiko dituen 
konpromiso hagitz argiak dira.


