
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, HERRITARRENTZAKO HIRI JASANGARRI BAT

Aste honetan, Bozeramaileen Ba-
tzordean aho batez onartu dugu  
LGTBIfobiaren aurkako Nazioarte-
ko Eguna, maiatzaren 17a, ospatzeko 
adierazpen instituzional bat. Nola-
koak garen eta nor maite behar dugun 
inposatzen digun araurik gabeko hiri 
bat nahi dugu, nortasun indibiduala 
errespetatzen duen hiri bat. Indarke-
riarik gabeko hiri bat nahi dugu, aniz-
tasuna gure udalerriarentzako aban-
taila sozial gisa hartuko duena. 
Pandemiak eragindako krisi honetan, 
pertsona asko sufritzen ari dira, baita 
LGTBI kolektiboko pertsona batzuk 
ere, prebentzio-neurrien ondorioz ba-

kardadea, estutasuna, estresa eta isola-
mendua bizi izan dituztenak. Gainera, 
jarduera etetetik eratorritako ondorio 
ekonomiko eta sozialek gehiago era-
gingo diete pertsona zaurgarrienei eta 
ezarritako arau soziala gehien hausten 
dutenei. Hala, egoera hori LGTBI ko-
lektiboko pertsonen gain eragin be-
rezia izaten ari da hainbat alderditan: 
enplegua, osasuna, baliabideetarako 
sarbidea, etab. 
Udal-gobernuak pertsona guztien 
eskubideak bermatzen dituzten po-
litikak bultzatzen jarraituko du, gure 
helburua Getxo berdinzaleago, justua-
go eta sozialago bat eraikitzea baita.

BABES DITZAGUN TOKIKO  
ELKARTEAK

TOKIKO EREMUAN LGTBI POLITIKA 
PUBLIKOEN ALDE

ZENBAT TXERTO IPINI DIRA 
GETXON JARRITAKO KARPETAN?

Getxoko udalerria mugikortasun 
jasangarriaren erreferentzia izan 
dadin nahi dugu, pertsonentzat eta 
ingurumenarentzat are atseginagoa 
den hiri bat. Hori idatzi zuen aste-
lehenean Amaia Aguirre Muñoak, 
Getxoko alkateak. Izan ere, kon-
promiso hori hartu zuten EAJ-PNV 
alderdiak eta Amaia Aguirreren 
lantaldeak duela bi urte Getxon: 
“Getxo bizi-kalitatearen erreferentea 
izan dadin nahi dugu, zeinak au-
rrera egingo duen ekipamenduak, 
zerbitzuak, parkeak, plazak, pasea-
lekuak, hondartzak, kirol-espazioak 
eta bidegorriak etengabe hobetzeko 
proiektuen bidez. Hori guztia par-
te-hartzea eta jasangarritasuna bul-
tzatuz. Konpromisoa: Herritarrek 
denbora eta energia aurreztearen 
alde eta Getxon segurtasunez mu-
gitzearen alde lan egitea. Horreta-
rako, mugikortasun jasangarriaren 
eredu berri bat proposatuko dugu: 
Gainzako eta Romo-Areetako apar-
kalekuak eraikitzea eta Ibarbengoa-
koa zabaltzea, baita bidegorri-sarea 
zabaltzea eta TAO sistema berri bat 
ezartzea ere”.

tik Regoyoseko bidegurutzeraino 
doana, eta eragina izango duena 
mugikortasun jasangarrian eta se-
gurtasunean. 
Getxoko EAJ-PNVren hauteskunde-
programan, halaber, gaur egun da-
goeneko ezarrita dauden jarduketak 
eta proiektuak barne hartu ziren, 
hala nola Getxo 30 km orduko uda-
lerria izatea, TAO hobetzea eta herri-
tarren ekarpenen bidez araututako 
aparkaleku-sistema bat ezartzea. 
Ekarpen horiek 2022an ezarriko 
den TAO berrian jaso dira.  Portu 
Zaharreko oztopo arkitektonikoak 
kentzeaz ere ari gara, Genaratxu 
pasealeku berrituari edo Usategiko 
bigarren igogailuari esker. Eta, nola 
ez, Manuel Gainza aparkalekuari 
buruz ere ari gara, auzotarrentzako 
alokairuko eta txandakako plazekin, 
oso balorazio ona jasotzen ari dena. 
Airearen kalitatea hobetzea, kutsa-
dura akustikoa murriztea, osasu-
naren eta mugikortasun jasanga-
rriaren alde lan egitea eta Getxoko 
herritarren segurtasuna handitzea. 
Konpromiso horiek ere bete egiten 
ditugu.

Hortaz, konpromisoak betetzeari 
buruz ari gara beste behin. Lan dis-
kretu eta etengabea eginez eta eran-
tzukizuna eta zorroztasuna oinarri 
hartuta. Azken proposamena Zu-

gatzarteren eraldaketa da, Areeta, 
Zugatzarte eta Algorta etorbideak 
urbanistikoki eraldatzeko helburua 
duena. Iradokizunak jasotzeko pro-
posamen ireki bat da, Bizkaia Zubi-

Getxon hutsik dauden udal-erai-
kin asko ditugu, baina EAJ alder-
diak ez die inolako erabilerarik 
eman nahi, gure alderdiak eta 
hainbat elkartek proposamen 
ugari aurkeztu ditugun arren. Ho-
rren adibide da Itxas Egurra hai-
zea elkartea. Euskal Herriko itsas 
kultura sustatzen duen elkarte bat 
da, ontzi tradizionalak zaharbe-
rritu eta mantentzen dituena, bai 

eta nabigatzeko modu tradiziona-
lak berreskuratu eta zabaldu ere, 
eta bere lana gauzatzeko lokal bat 
eskatu du. Kasu honetan, Aiboa 
Institutuaren edukiontziak era-
biltzeko proposamena egin dute. 
Babes ditzagun tokiko elkarte ho-
riek, eta, era berean, eman diezaie-
gun funtzio bat aspalditik aban-
donatuta dauden eraikin horiei.  
#esnatugetxo

Orain dela bi hilabete Getxoko Udalak 
hainbat karpa jarri zituen gure herrian, 
teorian txertaketa "masiboetarako". Bi 
hilabetera hiru karpa horiek kendu 
ditu Udalak (Areetan, Andra Marin 
eta Algortan egon dira), eta udal itu-
rrien arabera, horrek 130.000 euroko 
kostua izan du, Udalak ordainduta ge-
txoztar guztion poltsikoetatik.
EH Bildutik hainbat galdera erregis-
tratuko ditugu, jakiteko benetan Ge-
txon ezarritako karpa horietan zenbat 
txerto jarri dituzten. Hainbat auzoki-
dek salatu duten bezala, getxoztarren 
gehiengoa BECera deitu dituzte bertan 
txertoak jartzera, herrian bertan ho-
rretarako hiru espazio prest genituen 
arren. Zergatik ez dira erabili karpak, 
horretarako jarri baziren? Beharrez-
koak ziren benetan? Argi dago koordi-

nazio falta itzela egon dela Osakidetza 
eta Getxoko Udalaren artean.
Ez da zilegi horrela xahutzea denon 
diru publikoa. Hori dela eta, EH Bildu-
tik eskatu dugu txertaketa-kanpaina 
honen datuak publikoki kaleratzea: 
karpa bakoitzean zenbat txerto jarri 
diren, jarri den txerto bakoitzak zer 
nolako kostua sortu duen eta abar. 
Datuak lortzen baditugu eta zifrak 
horren baxuak direla egiaztatzen ba-
dugu, ardurak eskatuko ditugu Ge-
txoko Udalean edo Osakidetzako zu-
zendaritzan.

Krisi ekonomiko larria pairatzen ari 
gara. Ez da onargarria auzokide guz-
tion dirua horrela xahutzea. Beste 
behin ere, euren kudeaketa negarga-
rriaren adibide argi bat.

Astelehenenean, LGTBIfobiaren aur-
kako eguna ospatu zen. Egun horre-
tan, Munduko Osasun Erakundeak 
homosexualtasuna gaixotasuntzat 
hartzeari utzi zion eguna ospatzen 
da. 1990eko maiatzaren 17an gertatu 
zen hori. Ordutik, LGTBI eskubi-
deen aldeko bide luze eta mingarria 
egin dugu. Baina tokiko esparrutik, 
2021ean gauden honetan, Getxoko 
Udalak bere konpromisoa mugatu 

du eta urtean kolektibo horien esku-
bideak ikusarazteko bi egun baino 
ez ditu ospatuko. Elkarrekin Getxok 
eskerrak eman nahi dizkie LGTBI 
kolektiboei, haien aldarrikapenei, la-
nari eta ahaleginari esker lortu diren 
eskubideengatik. Guk haien borroka 
babesten jarraituko dugu udalak 
LGTBI arloko politika publiko espe-
zifikoak ezar ditzan tokiko eremuan. 
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