
Udal talde politikoen iritzia
EKONOMIA BULTZATZEKO EREDU DA GETXO

Getxon jarduerak bultzatzen dituzten 
pertsonak eta enpresa txikiak nahiz 
erakundeak babestean sinesten dugu, 
aberastasun humanoa nahiz soziala 
eta enplegua ekartzen dutelako.
Izan ere, argi daukagu gure herriko 
kaleetan, saltokietan, ekintzailetza 
espazioetan, coworking guneetan eta 
abarretan lanean ari diren pertsonei 
nahiz enpresa txikiei esker garela 
hazi, bizi, lan egin eta gozatzeko nahi 
dugun Getxo hori. Azken inean, Ge-
txo eta bere kale eta plazak jardueraz 
betetako espazio aberats bihurtzen 
dituzten horiei esker.
Duela bi urte eta erdi hartu genuen 
konpromisoa argia izan zen: “Ge-
txo, balio sorkuntzaren eta ekonomia 
berrikuntzaren erdigune. Jarduera 
ekonomikoa bultzatuko du kirola-
ren, osasunaren, kulturaren, merka-
taritzaren, turismoaren eta zerbitzu 
profesional aurreratuen inguruan. 
Ekintzailetzaren eta gizarte berri-
kuntzaren aldeko apustu argia da, 
partaidetza eta kidetasuna indartu 
eta jasangarritasun ekonomikoa, so-
ziala eta ingurumenekoa sustatzeko 
helburua duena”.

Eta udal gobernuko EAJ taldea, Amaia 
Agirre alkatea buru duela, apustu hori 
betetzen ari da. Izan ere, ekonomiaren 
gain ondorio oso kaltegarriak izan 
dituen pandemia gogor bat bizi izan 
badugu ere, ahalik eta modurik ego-
kienean kudeatu dugu Getxon lan egi-

Pandemiak mahai gainean jarri du 
osasun mentalaren arloko preben-
tzioak duen garrantzia.  Uste dugu 
udalerri mailan askoz ere gehiago egin 
daitekeela, baina badirudi Gobernu 
Taldea ez dela iritzi berekoa. Izan ere, 
baztertu egin dute azken osoko bilku-
ran aurkeztu genuen proposamena. 
Horren bidez, udalerri nahiz erkidego 
mailako osasun mentaleko estrategia 
bat aldarrikatu genuen eta ildo horre-

tako ekintza guztiek estrategia global 
bati erantzuteko eskatu genuen, eta ez 
ekintza puntualei. Eutanasiaren Legea 
betetze aldera azken borondateen do-
kumentua sustatu eta ezagutarazteko 
gure mozioa ere ez zen onetsi. Tokiko 
erakundeek osasunaren promozioan 
eta prebentzioan nahiz eskubide eta 
betebeharren bermatzaile gisa duten 
rola aldarrikatzen dugu. www.elka-
rrekingetxo.blogspot.com

Alderdi Sozialista hauteskundeetara 
aurkeztu zenean, aitortu zuen aparka-
lekuen eskaintza zabaldu behar zela 
Getxoko auzoetan, eta Areetako zail-
tasunak nabarmendu zituen, bereziki 
Romokoak. Uste dugu konponbideak 
zeharkakoak izan behar direla, ikus-
pegi aldaketatik hasi eta mugikorta-
sun jasangarriaren alde lan eginda. 
Santa Ana eta Romoko guneak zabal-
tzearen eta emakidak berrikustearen 
alde gaude. Esate baterako, Mesedee-
tako aparkalekuan eta Santa Euge-
niako alokairukoetan nahiz Gobela-
koetan. 

Gobernuaren akordiotik eratorritako 
TAOri buruzko ordenantza berria 
indarrean sartzean gertatuko diren 
aldaketek ekarriko dituzten eraginak 
ebaluatu ahal izango ditugu. Espero 
dugu beste udalerri batzuetatik egu-
nero iristen diren ibilgailuen kopurua 
murrizten lagunduko duela. Hala, 
errotaziorako behar den plaza ko-
purua murriztuko da. Gainera, uste 
dugu garrantzitsua dela lurpeko par-
king berri bat eraikitzeko aukera 
aztertzea, belaunaldien arteko zentro 
berriaren obrak edo Santa Eugenia ka-
leko lurzatia aprobetxatuta.

Getxoko Udal gobernu taldeak anizta-
sun funtzionala duten pertsonei lagun-
tzeko zegoen gizarteratze zerbitzua 
kendu du. Uztailean zerbitzua ematen 
zuen enpresarekin zegoen kontratua 
amaitu zen, eta Udalak jakinarazi zuen 
ez zuela berriro lehiaketarako deialdia 
egiteko asmorik.
Gizarteratzeko zerbitzuak aniztasun 
funtzionala duten adingabeak hartzen 
zituen. Aspalditik, Udalak kontratatu-
tako profesional espezializatuek gizar-
teratze-zerbitzu bat eskaintzen zieten 
aniztasun funtzionala zuten adinga-
been familiei, aisia-eremuak gainditzen 
zituena, eta arreta pertsonalizatuaren 
alde lan egiten zuen, aniztasun funtzio-
nala zuten adingabeak integratzeko.
EAJren eta PSEren erabaki horrek zerbi-
tzurik gabe uzten ditu 14 familia getxoz-

tar, beren seme-alabek inklusio proze-
suan oztopo berriak aurkitzen dituztela 
ikusten ari baitira. Murrizketa horren 
ondorioz, Algorta eta Romoko gazte-
lekuen erabilera eta gozamena mugatu 
zaie aniztasun funtzionala duten gazteei.
Gazteria-zerbitzuen murrizketa berri 
baten aurrean gaude, gizarte-zerbitzue-
tan nola desagertzen den ikusten duen 
arlo baten aurrean. EH Bildukook uste 
dugu gazte hauek arreta berezia behar 
dutela, aurre egin behar dieten arazoak 
bereziak baitira eta EAJ eta PSE arreta 
hori ahultzen saiatzen baitira. Urriko 
Osoko Bilkuran, Mozioa aurkeztu ge-
nuen zerbitzu hau kendu ez zezaten 
eskatuaz… Baina gobernu-taldeak atze-
ra bota zigun agerian utziz berriro ere, 
daukaten kudeaketa sistema, ezintasu-
nean oinarritzen dela.

UDALAK MURRIZKETAK EGIN DITU 
GIZARTE ZERBITZUETAN

BIZIKLETEN ERABILERA ZUZENARI 
BURUZKO INFORMAZIO KANPAINA

OSASUN MENTALAREN  
ZAINTZAREN ALDE

APARKALEKUEN ARAZOAK  
HOBETZEKO LANEAN ARI GARA

Gure udalerrian bidegorriak jartzen ari 
diren arren, badirudi bizikleten erabil-
tzaile batzuek ez dituztela horiek modu 
egokian erabiltzeko arauak ezagutzen. 
Egunero ikusten dugu txirrindulariek 
ez dutela gorri dauden semaforoak eta, 
batez ere, zebrabideak errespetatzeko 
betebeharra ezagutzen. Leku horietan 
oinezkoek jarraitzen dute lehentasuna 
izaten, batzuetan ahaztu arren. Hori 

dela eta, araudi berri bat onetsi arte, 
uste dugu bizikleten eta bidegorrien 
erabilera zuzenari buruzko oinarriz-
ko kanpaina bat egin behar dela. Eta, 
gainera, errepideetan eta bidegorrietan 
zirkulatzeko arauei buruz sasoi batean 
Getxon ematen ziren gazteei zuzen-
dutako bide heziketako ikastaroak 
berreskuratu beharko genituzke. #es-
natuGetxo

ten jarraitzeko apustua egin dutenen-
tzako babesa. Laguntza ekonomikoko 
programak, jarduera sustatzekoak, 
hala behar izan dutenei eta behar 
izaten jarraitzen dutenei laguntza eta 
prestakuntza ematekoak. Udaleko tal-
de politiko guztiak GETXO EKINEZ 

2021 proiektuaren bueltan batzea lor-
tu genuen. Eta bertan aurreikusitako 
ekintza eta neurriei esker nahiz GE-
TXOLANeko ekimenei eta jardunari 
esker, ekonomia bultzatzeko eredu 
izaten dugu, izaten jarraitzen du Ge-
txok.
Beste arrakasta bat GetxoExpress 
PROn, ikus-entzunezko sektorean 
esperientzia duten pertsonei zuzen-
dutako jardunaldia.
Getxo Itsas Hub, Kirol Portuan koka-
tutako kirol nautikoen ekintzailetza 
zentroa, 18 ekimen berritzailek osa-
tua. Gainera, Bizkaiko Foru Aldun-
diaren 83.000€ jasotzen ditu.
Getxo Meeting, Getxoko enpresen 
eta ekintzaileen artean sinergiak eta 
lankidetza sortzeko programa inda-
rrez dator bueltan.
Hor daude, halaber, dinamiza-
zio ekonomikorako 203.600€ baino 
gehiagoko laguntzak, Getxoko 26 
enpresa eta 8 elkartetarako 6 diru-
laguntza ildorekin. Enpresa eta el-
karte horiek eragile aktiboak dira, 
Getxolanekin eta udalarekin batera, 
Getxon ekonomia bultzatzeari dago-
kionez. Ekinez Egina Getxon!
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