
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, ENTZUTE AKTIBOA

Migrazioen harrerarako eta arre-
ta emateko Getxoko bulego berria 
inauguratu dugu aste honetan. 
Azken 20 urteetan gure hiriko 
gizartearen osaera nabarmen 
aldatu da. Munduko beste toki 

batzue-
tan jaio-
t a k o e n 
e h u n e -
koa bost 

puntu igo da, guztien % 11 iza-
tera heldu delarik. Aniztasuna 
herri moduan aberasten gaituen 
errealitate bat da, gure udale-
rriarentzako abantaila bat da eta 
modu proaktiboan jokatu behar 

da gizarte bateratua eta inklusi-
boa lortzeko. Bulego berri hau 
etorkinak jasotzen dituzten gizar-
teek dituzten oinarrizko erronke-
tako bati erantzuna ematen dion 
tresna bat da. Bulego honen bidez 
harrera kudeatuko da, etorkinen 
gizarte inklusioa bermatzeko. 
PSE-EEtik Harrera Bulego berri 
honen irekierak duen garrantzia 
nabarmendu nahi dugu, harrera 
bulego hau gure hauteskundeeta-
ko konpromisoaren 20-23 Legeal-
diko Planaren 10 puntuetako bat 
delako, Getxo izatea nahi dugun 
hiriaren 10 ardatzetako bat iza-
teaz gain.

HARTUTAKO KONPROMISOAK 
BETETZEA

BOLUE BERRESKURATU, GURE  
BIODIBERTSITATEA ZAINDU

MUNDU GUZTIAK EZ DITU ZUEN 
SOLDATAK

HARRERARAKO UDAL BULEGO 
BERRIA 

Gure gobernu taldeari ahoa 
betetzen zaio parte-hartze izae-
rako aurrekontuez hitz egiten 
duenean. Hala ere, herritarrek 
maiz errepikatutako eskaerak 
behin eta berriro alde batera 
nola uzten diren ikusten dugu. 
Hori gertatzen da, adibidez, 
edukiontzien pedalaren instala-
zioarekin edo Areetako geltoki 
plazako berrikuntza lanekin. 

Azken hori 2018ko eta 2020ko 
aurrekontuetarako aukeratu 
izan zen, baina gaur egun orain-
dik errealitate bat izan gabe ja-
rraitzen du. Horregatik guztia-
gatik, hurrengo osoko bilkuran 
Gobernu taldeak gutxienez par-
te-hartze izaerako aurrekontu 
hauetan onartutakoa betetzeko 
eskatuko dugu.
#esnatugetxo

Ikasturte politikoa amaitzear da-
goen honetan, imajinatzen dugu 
Udal Gobernuak lasaitasunez har-
tuko dituela oporrak, etxerako lanak 
eginda uztearen sentsazioarekin. 
Izan ere, azken osoko bilkuran euren 
soldatak blindatzea onartu zuten: al-
katearena (83.000€), bozeramaileak 
(70.000€), aholkulariak (57.000€), zi-

negotzi liberatuak (55.000€)...
Hori bai, Udalak hiru urte behar 
izan ditu 2018 eta 2019 urteetako 
gazteen emantzipaziorako diru-la-
guntzak kaleratzeko, eta oraindik 
ez ditu 2020. urtekoak kaleratu.  
Hemen garrantzitsuena politika-
rien soldatak blidantzea da, ez bes-
terik. Lehentasun kontua da.

Bolueko hezegunea, euskal kos-
taldeko ur gezako bakarra, desa-
gertzeko arriskuan dago bere on-
doan gertatzen ari den lokatz eta 
sedimentuen metatzeagatik. Gar-
biketaren erantzukizuna URA-
rena eta Foru Aldundiarena da, 
baina irizpide ezberdinen ondo-
rioz 3 urteko atzerapena darama. 
Badakigu Udalak ur erreserba 
berreskuratzeko borondatea era-

kutsi duela, baina ez du inolako 
eskakizun formalik egin. Horre-
gatik, Batzar Nagusietako Elka-
rrekin Bizkaiako gure kideekin 
batera, erakunde erantzuleei es-
katu diegu lanari ekiteko eta he-
zegunea eta bere biodibertsitatea 
babesteko beranduegi izan au-
rretik adostasun batera heltzeko. 
Harremanetarako: 944660290 el-
karrekinpodemos@getxo.eus

Duela bi urteko maiatzean, Getxoko 
herritarrekin hartu genuen konpro-
misoaren hastapenetan, Euzko Al-
derdi Jeltzaleak – Partido Nacionalista 
Vascok eta Amaia Aguirrek zuzendu-
tako taldeak herritarrei aurkeztutako 
hauteskunde programa horrela has-
ten zen:  “Gure ametsa Getxo susta-
tzen jarraitzea da, eta zurea? Getxo-
rentzako proiekturik onena prestatu 
dugu, Getxoko gizarte osoari entzun 
ostean: merkatariei, ekintzaileei, el-
karteei, kirol taldeei, gazteei, nagu-
siei…
Entzute aktiboa, parte-hartzea, gar-
dentasuna, gobernu irekia... Herrita-
rrei erantzunak ematen dizkion go-
bernatzeko modu aurrerakoi baten 
adibideak dira. Eta adibide zehatz 
eta nabarmenez gabiltza: duela egun 
gutxi Villamonten garatutako Getxo 
Txukun programak 200.000 euroko 
aurrekontua izango duela baieztatu 
zen. Hala, “Getxo Txukun” izeneko 
partaidetza prozesuaren bidez he-
rritarrek emandako iradokizunei eta 
proposamenei erantzun eman zaie 
Getxoko Udaletik. “Auzoz auzo, ka-
lez kale. Barrio a barrio, calle a ca-

rako aurrekontuen miloi bat euroak. 
2022ko parte-hartze izaerako aurre-
kontuen bidez, Getxoko biztanleek 
guztiontzako proiektu interesgarriak 
direnetara bideratzea aukeratu du-
ten miloi bat euro: Getxoko parke bat 
estaltzea, kostaldeko pasealekuak 
hobetzea,berraktibazio soziokultura-
lerako programa berezia martxan jar-
tzea, bide publikoen ibilbidea egitea 
eta kontzientzia feminista indartzeko 
ekintzak.
Gure hauteskunde programako kon-
promiso estrategikoa hurrengo hau 
izan zen azken hauteskundeetan: 
"Getxo, gardentasunaren eta partai-
detzaaren eredu. Herritar guztien 
partaidetza eta udal administrazioak 
gardentasunez kudeatzea bultzatzen 
da, eta herritarrei arreta ona eta era-
ginkorra ematea. Gobernu Irekiaren 
alde egiten dugu apustu, hau da, 
ekintza publikoko eredu konprome-
titu eta arduratsuaren alde, eta horren 
bidez, herritarrekin harreman hobea 
eta hurbilekoagoa izatea lortu nahi 
dugu. Printzipio etikoak erantsi di-
tugu: kudeaketa arduratsua, zorroz-
tasuna, zintzotasuna eta errespetua”.

lle”. 200.000 euroek Villamonte-He-
zetasuna inguruetako segurtasuna, 
irisgarritasuna eta argiztapena ho-
betzeko beharrei erantzungo diete, 
bertako herritarrek egindako ekarpe-
nei eta Getxoko Udalak beraien eska-

kizunei prestatutako arretari esker.
Herritarren parte-hartzeari eran-
tzuna ematen zaiola frogatzen duen 
aurrekontuaren eta inbertsioaren 
beste adibide argi bat daukagu. 
Zehazki, 2022ko parte-hartze izae-


