
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, GUZTION ARTEAN AURRERA GOAZ

Gizarte Kohesioko Arlotik 2021. 
urteko dirulaguntzen oina-
rriak bateratu ditugu. Helburua 
proiektuen ikuspuntu intersek-
zionala garatzea da horretarako 
ikuspuntu feministak, kultu-
rarteko ikuspuntuak eta anizta-
sunen inklusioa bateratuz, eta, 
aldi berean,gure udalerriko era-
kunde ezberdinen elkarlana eta 
harremana sustatuz. Indargu-
nea sendotuz eta, aldi berean, 
gizarte kohesio handiagoa sor-
tuko duten garrantzi handiago-
ko proiektuak inantzatuz aso-
ziazionismoa bultzatzen saiatu 
gara. Horretarako beste urte 

batzuetan baino kreditu handia-
goa daukagu, deialdia bi linea-
tan sinpliikatu da, justiikazioa 
eta proiektuen egikaritza-epeak 
erraztu dira eta baloraziorako 
irizpide bateratuak ezarri dira. 
Zahartze aktiboa, adikzioen pre-
bentzioa, emozioen kudeaketa 
edo balioetan oinarritutako he-
ziketa bezalako ekintzarako arlo 
berriak gehitu dira, besteak bes-
te. PSE-EEtik beharrezko jotzen 
dugu partekatutako balioen frui-
tu diren zeharkako ikuspuntu 
guztiak bateratuko dituen Gizar-
te Kohesioko Arlorako deialdi 
bateratu bat egotea.

HOBEKUNTZAK ESKOLETAKO  
PLAZAN

NAHIERAKO AURREKONTU  
PARTE-HARTZAILEAK

USATEGIKO KAFETEGIA, AHAZTUTA

BERTAKO KOMUNITATE AKTIBO, SOLIDARIO 
ETA BARNERATZAILE BATERAKO OINARRIAK

Ipotxen plaza bezala ezagunagoa 
den Eskoletako Plaza, Areetan 
dagoena, Getxotarren elkargune 
eta erreferentzia puntua da. 
Hala ere, askotan gatazka-eremu 
bilakatzen da. Adibidez, bizila-
gunentzako, merkatarientzako 
eta erabiltzaileentzako arazo 
bihurtu dira nerabeen arteko 
baloi-jolasak. Guztiokin bat da-
torren plaza onuragarriago eta 

eragozpen gabeko bat sortu nahi 
dugu.  Horretarako, umeengan-
dik gertu edan eta erre egiten den 
tabernako terrazatik aldentzeko 
asmoarekin zabuak tokiz alda-
tzea proposatzen dugu; kafetegi 
inguruan mahai eta itzalkinak 
kokatzea; loreontzi gehiagorekin 
gune berdeak sortu eta estalitako 
gunean eserlekuak instalatzea. 
#esnatugetxo

Argazki hau ez duzu Getxoko tu-
rismo eskuorrietan ikusiko. Usate-
giko kafetegiak urteak daramatza 
ahaztuta, Udal Gobernuaren ku-
deaketa negargarriaren ondorioz. 
Bere egoera okerrera doa egunez 
egun, eta, beraz, konponketa lanak 
ere gero eta garestiagoak izango 

dira. Lotsagarria da udal baliabide 
bat horrela uztea: herriko langabetu 
edo ekintzaileek baliabide hau apro-
betxatzeko aukera izan beharko lu-
kete. Zoritxarrez, zerrenda luzeegia 
da: San Martin eraikina (Getxolan 
zaharra), malakateak, Galeako go-
torlekua, Alangoko gasolindegia... 

Lehenengo fasean bozkatu izan 
ahal ziren proposamenen auke-
raketarako irizpide lauso batzuen 
ondoren, 2022ko aurrekontu par-
te-hartzaileen 2. fasera heldu gara. 
Hain izan dira hutsal eta ezerezak 
emandako azalpenak, non Go-
bernu Taldeak erosoki moldatu 
ditzakeen 8 proiektu inalistak 
bere programarekin bat letozkeen 
proiektuetara.  Gainera, oposi-

ziotik, aukeraketaren inguruko 
informazioa eskatu dugu. Zer 
bozkatzen den galdetzen dugu: 
herritarren proposamen gogokoe-
nak edo Gobernu Taldearenak? 
Benetan al da prozedura hau 
herritarren parte-hartzearen be-
netako isla edo Gobernu Taldeak 
nahi dituen proiektuen balioeste 
bat da soilik? Harremanetarako: 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Badira bi urte EAJ-PNVek eta gure 
proposamenaren buru den Amaia 
Agirre Muñoak horrela hasten zen 
hauteskunde-programa aurkeztu 
genuela: “Gure ametsa Getxo susta-
tzen jarraitzea da, eta zurea? Getxoren 
etorkizunarentzat proiektu onena landu 
dugu, Getxoko gizarte osoari entzun os-
tean: merkatariei, ekintzaileei, elkarteei, 
gazteei, nagusiei… Euzko Alderdi Jel-
tzaleko emakumeek eta gizonek Getxo-
ren alde egiten dugu; hori baita Getxo 
itxaropentsu bat lortzeko gure konpro-
misoa eta zure proiektua; hartara, Ge-
txo hazteko, bizitzeko, lan egiteko eta 
gozatzeko udalerri onenetako bat izan 
dadin”.
Hiritarrekin, Getxoko emakume eta 
gizonekin eta bertako gizarte, kul-
tura, kirol eta bestelako arloetako 
eragileekin izan dugun etengabeko 
elkarlanarentzat baliozkotasuna 
izaten jarraitzen duen aurkezpen-
gutuna zen hura.  Sektore ezberdi-
nek proposatutako eta Getxorentzat 
beharrezkoak diren proiektu ezber-
dinetan aurrera egiten laguntzen 
digun entzute-lana. Horren adibide 
da aurrekontu parte-hartzaileen bi-

bat eragilerentzako laguntzak eta 
dirulaguntzak bideratzeko azpi-
marratzen duela entzun da. Azken 
urteak zailak izan dira (eta izaten 
ari dira) eta arlo soziokulturaletik, 
kirol arlotik eta arlo ekonomikotik  
estu ari gara elkarlanean eragile, 
elkarte eta talde ezberdinekin, ahal 
den modu onenean eta guztion ar-
tean, Getxo aurrerantz abiaraziko 
duten beharrizanei erantzuna ema-
teko borondatearekin. Entzute eta 
elkargune horien fruitu izan dira 
Getxo Ekinez eta Covid-19ak kalte-
tutako enpresei bideratutako milioi 
bat euroko laguntzak; merkatariek 
eta ostalariek mahairatutako eska-
kizunei eta hobekuntzei erantzuna 
ematen dieten Getxo Bono bidezko 
650.000 euroak; edo  Getxon dau-
kagun talentu kultural handia go-
raipatzen duten 40 proiektuk ja-
soko dituzten kultura sorkuntzara 
bideratutako laguntzak. 
Konpromisoak aurkeztu eta bete-
tzea erantzukizun eta zorroztasu-
naren berme dira. Eta EAJ-PNVren 
betetako konpromisoak aurkezten 
ditugu.

garren fasea; fase hori dagoeneko 
martxan dago eta aukera izango 
dugu 2022. urteko aurrekontu par-
te-hartzaileko 1.000.000 euro nola 
inbertitzen diren lehenesteko eta 
gure iritzia emateko. Gure web-

orrian www.getxo.eus edo horreta-
rako egindako inprimakien bidez 
ekainaren 24ra arte baloratu eta 
lehenetsi daitezkeen 8 ekimen eta 
proposamen interesgarrirekin.
EAJ-PNVren udal-gobernuak hain-

elkarrekinpodemos@getxo.eus
www.getxo.eus

