
Udal talde politikoen iritzia
GETXOREN ERALDAKETA AURRERA DOA

Arduratu egiten gaitu alkateak eta 
bere gobernu taldeak (EAJ eta PSE-
EE) autoen masiikazioa Azkorriko 
ingurune naturalean eragiten ari den 
hondatze arazo larri eta nabarme-
naren aurrean duten jarrerak. Den-
bora asko daramagu irtenbide bat 
eskatzen: anezka bat Ibarbengoatik, 
aforoak arautzea eta autoentzako 
disuasio neurriak ezartzea, garraio 
publiko gehiago jartzea... eta go-

bernuaren erantzuna? Egiturazko 
arazoa barik, arazo puntuala izango 
bailitzan entzungor egitea. Horixe 
da gure eremu naturalei ematen 
dieten garrantzia. Atsedenik gabe 
lanean jarraituko dugu herritarrei 
eta elkarteei jaramon egiteko Ge-
txoko espazio berdeen beharrizanei 
buruzko gaietan. Harremanetarako:   
elkarrekinpodemos@getxo.eus 688 
693 336.

Areetako geltoki plaza birmolda-
tzeko partaidetza prozesuaren lehe-
nengo fasea amaituta, PSE-EE alder-
diak eskerrak eman nahi dizkie parte 
hartu duten herritar guztiei. Datorren 
astean abiatuko da proiektuaren bi-
garren fasea, azaroan bozka gehien 
jaso dituen proposamenarekin amai-
tuko dena. Proiektu horrek Koalizio 
Gobernu honek hartutako konpro-
misoetako bat jarri du martxan, 2020-
2023 Legegintzaldi Planean jasoa eta 
gure hauteskunde programaren ar-
datzetako bat osatzen zuena, bai eta 
agintaldi honen hasieran lortutako 
gobernu akordioa ere. Horrez gain, 

proposamen hori 2020. urteko parte 
hartze izaerako aurrekontuak osa-
tzen dituzten herritarren eskarietako 
bat da. 
Hainbat prozesuren bidez egin izan 
da proiektu hau aurrera eramateko 
ahalegina. PSE-EEk ezberdinen ar-
teko topaketaren alde egiten du 
apustu, gobernuko formula eraginkor 
eta eraikitzaile gisa. Proiektu horrek 
argi erakusten du akordioak erdies-
teko borondatearen eta herritarren es-
kaerak entzutearen arteko uztartzeak, 
partaidetza prozesuen bidez islatuak, 
posible egiten duela hartutako kon-
promisoak betetzea.

Aurreko astean elektrizitatearen pre-
zioak marka guztiak hautsi zituen 
berriro ere, 208 €/MWh kopurura hel-
duz. Gaur argiaren prezioa orain dela 
urtebete baino 4 aldiz garestiagoa da, 
eta bitartean elektrikek etekinak pila-
tzen jarraitzen dute. Denon poltsiko-
tik aberasten ari dira, lotsagarria da. 
Oligopolio elektrikoak etekin ikara-
garriak ditu, eta gainera Europako 
funtsetatik 50.000 milioi euro gehia-
go jaso nahi dituzte. Eta aldi berean, 
elektrizitatearen prezioak gora egiten 
du modu etengabean.
Oligopolio elektrikoa ez da hauteskun-
deetara aurkezten, baina eurek erabaki-
tzen dute nola bizi behar dugun: euren 
etekinak ikutu barik denon baliabi-
deekin negozioa egiten jarraitzen dute, 
erakundeen pasibitatearen aurrean. 

Jendearen ekonomia ahuldu nahi dute, 
badakitelako prezioak igotzen badituz-
te inlazioak gora egingo duela, eta ho-
rrela jendea okerrago biziko dela.
EH Bildutik eskaera egin diegu era-
kunde ezberdinei neurriak hartzeko, 
lapurreta honi aurre egiteko: elektri-
ka horiek nazionalizatzeko, enpresa 
handiekin kontratuak apurtzeko... 
Getxon ere mozioa aurkeztu dugu 
norabide honetan, baina beste behin 
ere, EAJ-PP-PSE hirukoak atzera bota 
du. Badirudi enpresa erraldoi hauen 
interes berberak dituztela. 
Honi guztiari aurre egiteko, urriaren 
8an, ostirala, 22:00etan kalejira zara-
tatsuak egingo ditugu Villamonte eta 
Santa Eugeniako plazetatik abiatu-
ta. Animatu zaitez eta deskonektatu 
elektriketatik!

URRIAREN 8AN DESKONEKTATU  
ELEKTRIKETATIK!

AZKORRI BABESTEKO PLAN  
INTEGRALA 

AZKORRI BABESTU

AREETAKO ERDIGUNEA BIZIBERRITZEA

Azkorriko hondartzak eta inguruko 
eremuak gune natural horrez gozatu 
nahi duten herritarren presio handia 
jasaten du. Bada, espazio hori babes-
teko asmoz, Babes Plan Integrala aur-
keztu dugu, inguruaren gozamena 
eta horren beharrezkoa den kontser-
bazioa uztartzea ahalbidetzen duten 
14 proposamen batzen dituena. Hala, 
proposatu dugu Diliz eta Goienetxe 

estartak oinezkoentzako eta bizikle-
tentzako gune bihurtzea, Bizkaibus 
zerbitzuaren maiztasuna areagotzea, 
orain hutsik dagoen Telefonicako 
eraikinean 100 aparkaleku eta auto-
karabanen aparkalekua gaitzea, TAO 
ezartzea, Ibarbengoatik anezka bat 
jartzea eta biribilgunea kentzea. Ta-
malez, EAJ alderdiak proposamena-
ren aurka bozkatu du. #esnatuGetxo

Eusko Alderdi Jeltzaleko kideok gure 
hauteskunde programa aurkeztu ge-
nuenean konpromiso argi eta zehatzak 
hartu genituen herritarrekin, kasu ho-
netan Getxokoekin. Bagabiltza konpro-
miso horiek betetzen, berezko zaigula-
ko hauteskunde-aldi bakoitzean eta 126 
urteko gure historiaren eta gure dedi-
kazioaren muina delako.
“Gure ametsa Getxo sustatzen jarrai-
tzea da, eta zurea?” Jada bi urte baino 
gehixeago pasa dira Getxon EAJren eta 
Amaia Agirre alkatearen programaren 
lehenengo fasea abiatu zenetik. Getxo 
kohesioduna eta sozialki anitza aintzat 
hartzen duen programa; hiri-ingurune 
segurua, jasangarria eta ingurumena-
rekiko errespetua duena; eta mugikor-
tasun eta irisgarritasun arloetan errefe-
rente den Getxo. Horiexek dira ardatz 
nagusiak, eta hainbat proposamen eta 
proiektu eusten dituzte.
Horren adibide garbia da paperean ja-
sota dagoen konpromisoa: “Herritar 
guztien gozamenerako biziberritzea Areeta-
Romoko erdigunea. Pertsonak protagonista 
izango diren espazioa sortzea, horretarako 
plaza eta alboko kaleak birmoldatuz, lagun-
koiagoak eta irisgarriagoak izan daitezen: 

Areetako geltokiko plazarako proposamen 
berria”.
Dagoeneko abian den konpromisoa. 
Izan ere, egun batzuk barru iritsiko da 
proiektu honen diseinuaren bigarren 
fasea. Getxoko herritarrak aktiboki par-
te hartzen ari dira, bereziki Areeta eta 
Romokoak. Eusko Alderdi Jeltzaleak 

duela bi urteko entzunaldi aktiboan ja-
sotako eskaria da, udal hauteskundee-
tarako programa gauzatu aurretik. Eta 
orain benetan betetzeko prozesuan da-
goen konpromiso gisa ageri da, Zuga-
zarte etorbidean esku-hartzearena be-
zala, gurpil gaineko traikoa mantsotu 
eta zarata murrizteko helburuarekin.

Herritarrok proiektuok ezagutu di-
tugu eta ekarpenak egin dizkiegu. 
Asmo horiek Getxoren hiri-eraldake-
ta bultzatzen dute, funtsezko balioak 
oinarri hartuta: mugikortasuna, ja-
sangarritasuna, gizarte kohesioa eta 
Getxon bizi, lan egin eta gozatzeko 
aukera.


