
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, KIROL-ERANTZUKIZUNAREN ERREFERENTZIA BAITA ORAIN ERE

Udaletxeko Herritarren Arreta-
rako Bulegoak ateak itxi zituenetik 
—oraindik ez dakigu itxiera hori 
behin betikoa izango den ala ez—, 
egiaztatu dugu murrizketak egi-
ten ari direla baita diru-bilketari 
buruzko gaien inguruan herrita-
rrei arreta emateko zerbitzuan ere. 
Askok jotzen du udalarengana ar-
tatuak izango direnaren esperoan, 
baina, askotan, langile faltagatik, 

telefono-deiak ez du erantzunik ja-
sotzen. Horrez gain, Andra Mariko 
bulegoa itxi egin da, eta udal-gestio 
guztiak bi espaziotan zentralizatu 
dira; non, langileek ezin dioten es-
kaerari erantzun eta pertsona ba-
koitzari merezi duen patxadarekin 
erantzun. Getxoko herritarrek ka-
litatezko arreta izateko langile eta 
bulego gehiago eskatzen jarraituko 
dugu. Kontaktua: 944660290.

Hezkuntza ezinbesteko motorra 
dugu gizartea eraldatzeko. Gure 
lehentasuna hezkuntza-eskubidea 
bermatzea da. Horretarako, ingurune 
seguruak sustatzeko neurriak hartu 
ditugu, eskola denona delako: ikas-
leena, familiena, ikastetxeena eta ad-
ministrazio publikoena. 
Krisialdi honen aurrean, non pande-
miaren ondorioz hezkuntza-arrakala 
handitu egin den, udal-gobernua 
ikastetxeen eskutik lan egiten ari da, 
gure eskumenen esparruan betiere: 
udal-espazioak lagatzeko, ikaste-
txeetako garbiketa eta desinfekzioa 
areagotzeko, sarrerak eta irteerak 

kontrolatzeko…
Gainera, Adikzioen Prebentzio Zerbi-
tzuak hainbat eskola-tailer jarri ditu 
abian, lehen eta bigarren hezkuntzako 
hainbat mailetako ikasleei zuzendu-
takoak, baita urteko azken hiruhile-
koan eskainiko den Familia Eskola 
ere. Tailer horietan pandemia-egoeran 
garrantzitsuak diren gaiak jorratuko 
dira, hala nola hezkuntza emozionala, 
bullying-a, sare sozialen erabilera, jo-
koa, alkohola eta beste droga batzuk. 
Era berean, gizarte-larrialdiko pres-
tazioen eskaera osoari erantzuteko 
kreditua gaitu da, hezkuntza-arloko 
gastuetarako direnak barne.

Getxoko EH Bildutik gure herrian 
mugikortasuna hobetzeko plana egin 
dugu, 20 neurri baino gehiagorekin. 
Gure proposamena argia da: herriaren 
erdigunean oinezkoei protagonismo 
handiagoa eman nahi diegu. Bidegorri-
sareari benetako bultzada eman nahi 
diogu. Getxoko inguru natural eta ber-

degune guztiak babestu nahi ditugu. 
Besteak beste, Getxoko “eraztun-ber-
dea” sortzea proposatzen dugu, Azko-
rritik Larrañazubira (Mimenaga ere be-
rreskuratuz) eta Galeatik Zugatzartera 
(parkea handituz).
Bidegorri-sareari dagokionez, ez dugu 

partxe gehiagorik nahi. Algortako goi-
ko eta beheko aldea lotzea proposatzen 
dugu, Andra Mari lotzea Maidagan ka-
letik, Errotatxun bidegorria sortu Beran-
gorekin lotura egiteko, Bilbora joateko 

bidegorriari lehentasuna ematea era-
kunde ezberdinetan, eta abar. Horrez 
gain, bizikletak erosi edo konpontzeko 
dirulaguntzak ematea nahi dugu, Ge-
txobizi sistema hobetzea, aparkaleku 
gehiago ezartzea eta abar.
Garraio publikoaren arloan, gure pro-
posamen nagusia honakoa da: “Getxo-

busa” sortzea Getxoko auzo ezberdinak 
lotuz, batik bat Andra Mari, Oikosa edo 
Fadura bezalako guneak.
Aparkalekuen kudeaketa Getxon ne-

gargarria izaten ari da, horren adibide 
dira hutsik dauden Ibarbengoa edo San 
Nikolas. Azken horretan alokairu siste-
ma merkea eta hilabetekoa sortzea pro-
posatzen dugu, eta Romon, Gobelaurre 
azpian aparkalekua sortzeko aukera az-
tertzea proposatzen dugu, beti ere par-
kea errespetatuz.

GETXON MUGIKORTASUNA HOBETZEKO
20 PROPOSAMEN

ZUGAZARTEKO BIDEGORRIA 
BEREHALA EZABATU

GETXON KALITATEZKO ARRETA-ZERBITZUA 

BEHAR DUGU HERRITARRENTZAT

COVID-19 LEHENTASUNAK: HEZKUNTZA

Gobernu-taldeak Zugazarteko 
etorbidean jarri duen bidegorria 
berehala kentzeko eskatzen du PP 
alderdiak. Gure alderdiak, baita 
auzotarrek ere, hilabeteak dara-
matzagu EAJk hausnartu eta bide-
gorria kendu dezan eskatzen. Utz 
diezaiotela esperimentuak egitea-
ri. Nahikoa probaldi izan dugu 
dagoeneko, eta argi eta garbi ikusi 
da bidegorria eraginkorra ez dela 

eta nekez erabiltzen dela. Hutsik 
dagoen errai bat da, non, gainera, 
azkenaldian istripuak gertatzen 
ari diren. Hori guztia dela eta, 
inolako zalantzarik gabe baieztatu 
dezakegu errai hori ezabatzeko es-
kaera jendetsua dela. Hala ere, zo-
ritxarrez, iraileko osoko bilkuran 
eskaera hori aurkeztu genuenean, 
EAJk ezezkoa eman zuen beste 
behin ere. #esnatugetxo

Aisialdi osasungarria, jarduera isi-
koa eta kirol-praktika dira EAJ-PNVk 
Getxon dituen jarduera-ardatzak, ez 
soilik legegintzaldi berri honetan, 
baita gure herriaren arestiko histo-
rian edo azkenaldiko ibilbidean ere. 
Hala azpimarratu dugu hauteskun-
de-programaren konpromiso honetan: 
“Getxo, Bizkaiko Badiako kirolaren 
hiria”. Aisialdi osasungarrirako, jar-
duera isikorako eta kirola praktika-
tzeko espazio publikoak, hala nola 
etorkizuneko Fadurako parkea, zeina 
Thinking Fadura prozesu parte-har-
tzailearen bidez diseinatua izan den. 
Oinarri-kirola, kirol-jarduerak eta 
adin guztietarako ariketa isikoa dira 
gure funtsezko konpromisoa. Izan 
ere, kirola eta jarduera isikoa denon 
bizi-garapenerako ezinbesteko balia-
bideak direla uste dugu. Horren bidez, 
hainbat balioren transmisioan hezten 
dira herritarrak, hala nola errespetua, 
elkartasuna, koniantza eta talde-lana. 
Gizarte-kohesio eta integrazio eredu 
horrek parte hartzea sustatzen du uda-
lerriaren bizitzan, alde batetik, eta lan-
kidetza, bestetik, getxotarren artean 
ohitura osasungarriak eta ongizatea 

bultzatzen dituzten eragileekin”.
Horren adibide argia da, esaterako, Ge-
txo Kirolakek eta Getxo Lagunkoiak 
antolatu duten kalean ariketa isikoa 

egiteko programa, 60 urtetik gorako 
nagusiei zuzendutakoa, covid-19aren 
ondoriozko ziurgabetasun-egoera go-
rabehera eskaini egin dena. Baita Getxo 

Oinez, 1000 pausu baietz ekimena ere. 
Edo Getxo Kirolakek aire zabalean ki-
rola eta jarduera isikoa egiteko dau-
kan eskaintza zabala, hainbat moda-
litatetan banatutakoa, zeina Getxoko 
kirol-kluben laguntza baliotsuarekin 
egiten den. Azken horiek buru-bela-
rri ari dira lanean haurren, gazteen 
eta nagusien segurtasuna bermatze-
ko. Aire zabaleko jarduera isikoak 
eta kirolak eragin oso positiboa dute 
udaberri honetan koninamendu lu-
zea egin behar izan dugunon osasun 
isikoan eta psikologikoan. 
Horrez gain, covid-19aren bilakaera-
ren ziurgabetasuna aintzat hartuz, 
Getxo Kirolakek online klaseak es-
kaintzeko programa bat aurreikusi 
du, entrenamendu pertsonalizatue-
kin eta etxean ariketa isikoa egiteko 
azalpen-bideoekin, egungo egoera 
zailak txarrera egin eta pertsonen 
arteko interakzioa murrizteko neu-
rriak hartu behar izanez gero baliatu 
ditzagun. Hortaz, erantzukizunez 
eta zorroztasunez jokatu dugu, Ge-
txoko herritarren ongizatea zaintze-
ko eta haien osasuna ahalik eta on-
doen bermatzeko.


