
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, BESTE MOTA BATEKO UDA, ETA AKTIBOA

Azken bi hamarkadetan zehar 
Espainian, Euskadin eta Getxon 
ere eraldaketa sozial handia ger-
tatu da, gure herrialdean izan 
diren migrazio-mugimenduen 
ondorioz. Horrek Getxo gero eta 
hiri anitzagoa bihurtu du. Hala, 
gurean 100 bizilagunetik 11 
munduko beste lekuren batean 
jaioak dira. Bada, aipatu dugun 
ehuneko zenbateko horri hemen 
jaio direnak baina beste jato-
rri kultural bat dutenak gehitu 
behar zaizkio.
Hiri mestizoa gara eta errealitate 
honek aberastu egiten gaitu. Ad-
ministrazio publikoaren eta udal 

honen ardura da aniztasuna po-
litika publiko berritzaileen bi-
dez kudeatzea, konplexutasun 
soziala abantaila bihur dadin 
gure erkidegoarentzat, modu 
kohesionatuan eta inklusiboan 
haz dadin.
Harrera askotariko gizarte inklu-
siboak eraikitzeko prozesuaren 
lehen fasea da. Hori dela eta, 
Harrerari buruzko Udal Diag-
nostikoa egin dugu. Diagnosti-
ko horretan, pertsona eta gizar-
te-erakunde askok parte hartu 
dute, eta hurrengo ekitaldian 
Harrera-Plana abian jartzeko oi-
narria izango da.

ZUGAZARTEKO BIDEGORRIARI EZ

COVIDAREN AURKAKO  TXERTOAK 
DANONTAT IZATEA NAHI DUGU

MANIPULAZIOA AURREKONTU 
PARTE-HARTZAILEEN EMAITZETAN

GETXO HARRERA-HIRIA

Udalak 1,4 milioi euroko kredi-
tua onartu du Zugazarte ingurua 
eraberritzeko. Hala eta guztiz 
ere, PPn uste dugu Getxok beste 
lehentasun batzuk dituela, hala 
nola merkatariei eta getxoztarrei 
laguntzea. EAJ-PNVk ez du ikusi 
nahi bizilagunak bidegorriaren 
aurka daudenik: ez da beharrez-
koa, eta ia inork ez du erabiltzen, 
beste bat dagoelako paraleloan. 

30 aparkaleku kenduko dira, 
auzotarren eskari handienetako 
bat aparkaleku gehiago izatea 
den arren. Bidegorria dagoene-
tik hainbat istripu izan dira txi-
rrindulariekin. Gainera, inguru 
horretan 43 garaje-irteera daude 
eta horietan benetako arris-
ku-egoerak sortuko dira. EAJ-
PNV, entzun zure bizilagunei!  
#esnatugetxo

Getxoko EH Bildutik salatu nahi 
dugu PNV-PSEren Udal Gobernuak 
aurrekontu parte-hartzaileen emai-
tzak manipulatu dituela. Azken as-
teetan Udalak 955 ekarpen jaso ditu 
644 getxoztarren eskutik. Behin pro-
zesuaren lehenengo fasea amaituta, 
Udalak bigarren fasera igaro diren 
8 proiektuak aukeratu ditu (teorian 
bozkatuenak izan direnak).
Zoritxarrez, EH Bildutik egiaztatu 
ahal izan dugunez, PNVk eta PSEk 
herritarren iritzia manipulatu eta 
emaitzak aldatu dituzte. Horretarako, 
Udal Gobernuak hainbat aitzakia 
erabili du: proiektu batzuek ez dutela 
"interes orokorra" bilatzen (betiere 
euren ustez, noski), beste proiektu ba-
tzuk martxan daudela jada... Argudio 
horiek erabilita, herritarrek egindako 

hainbat ekarpen atzera bota dituzte: 
Bizkaiko Zubiko plazaren lurzorua 
aldatzea, komun publikoak ezartzea, 
Usategiko parkea hobetzea edota 
Alangoko gasolindegi zaharrarentzat 
erabilera berriak bilatzea.
Proposamen bozkatuena, 72 botore-
kin, "dispertsioak sortutako gastuei au-
rre egiteko laguntzak berreskuratzea" 
izan da, baina PNVk eta PSEk ere baz-
tertu egin dute bigarren fasetik. Boto 
bakarra izan duten proposamenak bai 
sartu dituzte, ordea, adibidez wiia jar-
tzea Getxoko lau plazetan. Lotsagarria.
Hau da herritarren parte-hartzea sus-
tatzea PNV eta PSErentzat: auzokideei 
ekarpenak eskatu eta ondoren emai-
tzak nahi duten moduan manipula-
tzea. Euren trikimailuak salatzen ja-
rraituko dugu! Info getxo.ehbildu.eus

Joan den ostegunean Getxoko Udalba-
tzak COVIDaren aurkako txertoen 
patenteak askatzearen aldeko mozioa 
onartu zuen. Egun batzuk lehenago, 
Amnesty Internationalek, Oxfam In-
termonek edo Mugarik Gabeko Medi-
kuek sustatutako nazioarteko kanpaina 
handi baten ondoren, elkarrizketa hau 
Europako Parlamentuan plazaratu zen. 
Pozten gara herritarren ekimen hau 
hain urrun iritsi delako eta egunetik 

egunera gertuago gaudelako herrita-
rren osasunerako eskubidea erres-
petatzetik, industria farmazeutikoko 
enpresa erraldoi gutxi batzuen interesei 
aurre eginez. Benetan pozik gaude  
Getxo eta Euskadi norabide berean ari 
direlako eta gogoratzen dugu garaipen 
sozial handiak behetik hasita lortzen 
direla. Ez dezagun itxaropena galdu eta 
lan egin dezagun taldean. Kontaktua:  
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Getxoko, Bizkaiko eta Euskadiko 
egoera, pixkanaka-pixkanaka, ho-
bera doa COVID19aren pandemiari 
dagokionez, eta badirudi itxaropen-
argi hori ikusten ari garela jada. Osa-
sun-egoera horrek, oraindik ere, osa-
sun publikoan berme-neurri batzuk 
mantentzera behartzen gaitu, baina 
getxoztar guztien lankidetzari, txer-
toei eta Osakidetzaren lanari esker, 
haur eta gazteentzat bestelako uda 
aktiboa izateko aukera izango dugu. 
Hiri-udalekuak, ehun plaza baino 
gehiago, uztailean egingo direnak 
Geroa Ikastolan, San Ignacio Ikas-
tetxean eta Romo Ikastetxean. Haur 
eta gazteentzako hiri-udalekuak, 
elkartzeko eta sozializatzeko jar-
duera antolatua eta osasun-bermeak 
izango dituena. Gazteleku zerbi-
tzuekin edo ziklo honetan martxo-
tik uztailera arte gazteentzat eskain-
tzen diren tailer eta ikastaroekin ere 
hala gertatzen da. Eta jakina, geuren 
erreferentzia nabarmena den letren 
terrazak bezalako ekimenekin ere 
antzera.
Getxo Kirolaken eskutik ere laster 
hasiko dira udako denboraldirako 

nean aurrera egiteko itxaropena eta 
ilusioa partekatzen duten proposa-
menekin. Halaber, 2021eko ekainera 
iritsita, orain dela bi urte eskaini 
genuen oinarrizko konpromisoa 
sakontzeko EAJ-PNVren lana azpi-
marratzen jarraitzen dugu: Getxo 
ilusionagarria lortzea, hazteko, bi-
zitzeko, lan egiteko eta gozatzeko 
udalerri onenetakoa izango dena.

prestatutako jarduerak. Pandemiari 
dagokionez, osasun-egoera gero eta 
hobea da, eta horren ildotik, Fadura 
eta Gobelako instalazioetan ordute-
gia luzatu egin ahal izango da, ireki-
tzeko eta ixteko ohiko ordutegietara 
bueltatuko direlarik zerbitzu horiek. 
Eta hurrengo albiste positiboa da 
uda honetan 1.000 plaza eskainiko 
direla haur eta gazteentzat. Hau-

rrentzako aisialdi eta kirol anitzeko 
ikastaroak, Grand Slam ikastaroak, 
tenisean, padelean edo igeriketan 
aritzeko. Eta, hori gutxi balitz, Ge-
txo Kirolaken lankidetza itzelarekin 
Getxoko kirol-klubek antolatutako 
beste hainbat eta hainbat jarduera.
Getxok beste mota bateko uda plan-
teatzen du, aktiboa, COVIDA19aren 
pandemiari dagokionez garaipe-

getxo.ehbildu.eus
elkarrekinpodemos@getxo.eus

