
Udal talde politikoen iritzia
BALIO SORKUNTZA ETA EKONOMIA BERRIKUNTZA

Hezkuntza sailak karpak jarri ditu 
hala eskatu duten Haur Hezkun-
tzako eta Lehen Hezkuntzako zaz-
pi ikastetxeetan. Instalazio horien 
helburua da neska-mutikoek aire 
zabalean egiten dituzten jarduere-
tan pertsonen arteko tartea betetzen 
dela bermatu ahal izatea. Karpak 
jartzeko lan horien kostua 100.000 
euro izan da, eta udaleko hainbat 
arlo aritu dira jardun hori kudea-
tzen. Ikastetxeetan karpak jartzea 
inbertsioa izan da. Bada, gaiari lotu-
tako araudiari jarraikiz, hori egitea 
Eusko Jaurlaritzaren eskumena da, 
eta ez udalarena. Hala ere, jartzea 
erabaki du udalak; izan ere, Eusko 

Jaurlaritzak Udalaguntza izeneko 
dirulaguntzen deialdiaren bidez es-
kaini du udalek karpak alokatzeko 
gastuak %90ean estaltzeko aukera. 
Horregatik erabaki zuen gobernu 
taldeak izandako eskari guztiei 
arreta ematea. Horrez gain, 2021era-
ko aurrekontua duten obra guztiei 
ekitea ere erabaki zen. Obra horiek 
guztiek 423.500 euroko inbertsioa 
dakarte, hau da, azken urteetan 
ikastetxeetan egin den inbertsiorik 
handiena. Jarraian zerrendatutako 
ikastetxe hauetan jarri dira aipa-
tutako karpa horiek: Andra Mari, 
Geroa, Gobela, Larrañazubi, Romo, 
San Ignacio eta Zabala.

Alangoko gasolindegi zaharrean kul-
tur-areto berri bat sortzeko proiektua 
aurkeztu dugu EH Bildutik. Gaso-
lindegiak urteak daramatza inolako 
erabilerarik gabe, eta arriskua da 
Udalak gasolindegia botatzea eta lu-
xuzko etxebizitzak eraikitzea bertan. 
Gure ustez, aukera ona izan daiteke 
herriko artistentzat espazio berri bat 

sortzeko, are gehiago Udalak Torre-
ne itxi zuenetik. Proiektu honetan, 
gasolindegiko estetika mantenduko 
genuke eta bertan taberna, terraza, 
erakusketa-gela eta gradak sortuko 
genituzke, dena herriko artistek ku-
deatuta. Hitzaldiak, erakusketak eta 
arte ekimenak antolatu ahalko lirate-
ke bertan. Info getxo.ehbildu.eus

METROA LURPERATZEA GETXON

GETXON, HERRITARREKIKO ARRETA ETA 
GARDENTASUNA MINIMOETAN 

Uste dugu dagoeneko iritsi dela 
Getxotik igarotzen den tartean 
metroa lurperatzea planteatzeko 
unea. Herritarrak aspalditik ari 
dira hori eskatzen, baina orain 
arte inoiz ere ez da modu serioan 
landu eskaera hori. Bizilagunen 
bizi kalitatea hobetzeaz gain, 
Getxok berdegune handi bat 
irabaziko luke horrela, aisiarako 
espazio handiak izan ditzakee-

na. Aldi berean, gure herriaren 
bereizketa historiko bat hautsiko 
litzateke. Bada ordua akats his-
toriko hori zuzentzeko eta gaur 
egun metroko erreiek banandu-
tako alde biak bateratzeko. Hori 
dela eta, eskatu dugu aurrekon-
tuko partida zehatz bat bidera-
tzea lurperatzeari buruzko azter-
keta abiatzeko, baina EAJk uko 
egin dio. #esnatuGetxo

2021. urtea ere konplikatua izango 
da, baina hainbat mailatan garatze-
ko aukerak izango ditu Getxok, bai 
aurten, bai datozen urteetan: sozial-
ki, kulturalki, ekonomikoki...   Jada 
pairatzen ari garen ziurgabetasunak 
eta zailtasunak gorabehera, hazte-
ko eta aurrera egiteko aukerak ere 
izango ditu Getxok. Gure udalerri-
ko herritarrekiko konpromiso gisa 
aurkezten dugu Getxo ekonomia be-
rrikuntzaren eta balio sorkuntzaren 
erdigune bihurtzeko asmoa. Duela 
bi urteko gure hauteskunde pro-
graman Getxori buruz aritu ginen 
ideien, berrikuntzaren eta sorme-
naren laborategi gisa; merkataritzaz 
eta zerbitzu profesional aurreratuez; 
sorkuntzaz eta ekintzailetzaz, bai 
eta turismoaz eta aisiaz ere. “Getxon 
dagoen aparteko talentuaren garran-
tzia nabarmentzea, eta, horretarako, 
ikasteko eta sortzeko espazioak era-
tzea, ekintzaileei babesa emateko 
asmoz: elkarlanerako lan-zentroa 
(coworking) Algortan eta ur-lami-
narekin, nautikarekin eta itsasoaz 
gozatzeari lotutako jarduerekin zeri-
kusia duten enpresen mintegia Portu 

Zaharrean".
Beste behin ere, betetzen ari garen 
konpromisoei buruz ari gara. Kirol 
Portuan Getxo Itxas Hub jarri da, eta 
jada irekita dago itsasoari eta irris-
taketari lotutako gaietan dihardu-
ten pertsona ekintzaileentzako eta 
mikroenpresntzako izena emateko 

KULTUR-ARETO BERRIA ALANGOKO 
GASOLINDEGI ZAHARREAN

ERAKUNDEEN ARTEKO 
LANKIDETZA COVIDAREN AURKA

Behin eta berriz eskatu dugun 
arren Bidezabalgo eta udaletxeko 
herritarrei arreta emateko bule-
goak berrirekitzeko, 8 hilabete 
daramatzate itxita. Hala, aurrez au-
rreko arreta eskuratzeko aukerak 
mugatuak dira, noiz eta informa-
zioa inoiz baino beharrezkoagoa 
den garaiotan eta gizarte lagun-
tzak eskuratzeko bidea azkarra eta 
sinplea izan beharko litzatekee-
nean. Informazio argia eta gardena 

ematea ez da EAJ-PSE gobernuaren 
lehentasuna. Horren beste erakusle 
bat da alkatearen agenda publi-
koaren soiltasuna eta lausotasuna. 
Izan ere, badirudi “zerbait egiten 
ari dela, baina ezin jakin zehazki 
zer” dioela. Herritarrek merezi 
dute jakitea zertan igarotzen du-
ten denbora gobernuan daudenek. 
Gutxieneko gardentasuna, kontu-
ematea eta gobernu ona. Hala eska-
tzen jarraituko dugu. 944660290

epea. Izan ere, Getxo erreferente bi-
lakatuko da arlo horietan. Berrikun-
tza poloa, balioa ezartzekoa, Getxon 
enplegua sorrarazi eta inbertsioa 
erakarriko duten ekimenena.
Konpromisoa bete dugu, halaber, 
proiektu bat daukaten edo Getxoko 
jarduera ekonomikoan oraingo nahiz 

etorkizunerako proposamenak ezar-
tzeko lanean diharduten ekintzaileei 
eta mikroenpresei eskainitako pres-
takuntza, informazio, babes eta la-
guntza ekimenei dagokienez.
Baita turismoari eta aisiari lotutako 
enpresekiko ere; izan ere, horiek ere 
pandemiaren ondorio larriak paira-
tu dituzte. Bada, orpoz orpo ari gara 
haiekin lanean, jarduerari berreki-
tean ahalik eta egoerarik onenean 
egon daitezen.

Bestalde, merkataritzako, zerbi-
tzuetako eta ostalaritzako sektoreei 
emandako laguntzen konpromisoa 
ere bete dugu. Hilabete gogorrak 
izan dira, eta 2,5 milioi euro baino 
gehiago bideratu dira sektore horie-
tara, udal zerbitzu teknikoen babe-
saz eta laguntzaz gain. Konpromi-
soa, baita ere, beste arlo batzuetatik 
programak eta jarduketak ezartze-
ko, merkataritzaren sektoreari ere 
lagunduko diotenak. Horren adibide 
dira TAO berrikustea (eskaerari ja-
rraikiz) edo Manuel Gaintzako apar-
kalekua. Horiei esker, berriz ere bete 
du EAJk getxotarrei emandako hitza.

getxo.ehbildu.eus

