
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, ILUSIOA ETA ETORKIZUNA

2022ko aurrekontuei osoko zuzen-
keta egiteaz gain, zeinaren bidez 
entzutean eta parte hartzean oinarri-
tutako aldez aurretiko negoziazioa 
eskatu baitugu, beste 56 zuzenketa 
aurkeztu ditugu Getxo berdea, atse-
gina eta kohesionatua izan dadin. 
Besteak beste, honako hauek dira 
gure proposamenak: Santa Euge-
nia birsortzea, beharrezkoa baita; 
Getxobus elektrikoa, auzo guztiak 

erdigunearekin lotuko dituena; Az-
korri-Andra Mari babestu eta kon-
tserbatzeko plan osoa; etxebizitza 
hutsak mugitzeko plana; eta “Altza 
Persiana” programa, merkataritza-lo-
kalen alokairua sustatzeko. Getxoko 
herritarrak erdigunean jartzen dituz-
ten eraldaketa sakonak behar ditugu.
Hemen dituzu eskuragarri gure zu-
zenketa guztiak: www.elkarrekinge-
txo.blogspot.com

Dirulaguntzen deialdia ebatzi da 
jada, eta Gizarte Kohesioko Arloak 
218.655 euro baino gehiago banatu 
ditu gure udalerriko 58 elkarte 
baino gehiagoren artean. Banatu-
tako zenbatekoa iazkoa baino % 47 
handiagoa da, hots, 104.000 euro 
gehiago eman dira. Izan ere, iaz era-
kunde bakoitzak batez bestean ja-
sotzen zuen zenbatekoa 2.319 euro 
zen; aurten, ostera, batez bestekoa 
4.765 eurokoa da, orain arte jasotzen 
zutenaren bikoitza baino gehiago, 
alegia. 

Laguntzak areagotu izanak ahal-

bidetuko du kalitate handiagoko 
proiektuak egitea, zeharkako begi-
rada izanik; halaber, aldi berean, el-
karteen arteko elkarlana sustatuko 
da, zeinek ikuspegi intersekziona-
lagoa txertatu baitiete proiektuei, 
ikuspuntu feministak, kulturarte-
koak eta aniztasun-inklusioa barne 
hartzen dituena. Gauzak horrela, 
asoziazionismoa bultzatuko dugu 
ere, erakundeak mantentzen dituen 
lerroa sendotuz. Hortaz, udal-talde 
sozialistako kideok uste dugu ge-
nituen helburuak lortu egin direla 
balorazio-irizpideak bateratuz eta 
aipatutako laguntzak elkartuz.

Urte bukaerarekin balantzea egiteko 

momentua heldu da eta oraingoan egi-

teko moduetan jarri nahi dugu arreta. 

Ereduen talka bizi dugu Getxon; izan 

ere, hartzen diren erabakiek jatorri eta 

interes ezberdinak dituzte. Urte hau 

ezaugarritu duten talka egoera batzuk 

aipatu nahi ditugu:

Udalak etxebizitzarako diren bi lur-

sail ditu eta horiekin zer egin erabaki-

tzeke dago. Bada, lursailak saldu eta 

salmenta librerako etxebizitzak erai-

kitzea da udal gobernuaren asmoa. 

Guk bestelakoa proposatzen dugu: 

orube horiek udal jabegoan manten-

tzea eta eraikitzekotan, alokairuzko 

etxebizitza publikoetarako bideratzea 

ehuneko ehunean. 900 etxebizitza 

huts baino gehiago daude herrian, 

mugiarazi ditzagun horiek gehiago 

eraiki beharrean.

Beste adibide bat Kultur Etxeko lan-

postuekin gertatu dena da: udal gober-

nuak azpikontratazioaren alde egin du 

berriro, langileen lan baldintzak kas-

kartzen direla jakin arren. Azpikontra-

tazioarekin bukatu behar dugu!

Azken gertakaria Eusko Jaurlaritza-

tik datorren lege berria da, “interes 

orokorreko proiektuei” dagokiena. 

Udalei autonomia kendu eta EAJren 

nagusitasuna aprobetxatuta haiek 

erabakiko dute zer egingo den eta 

non. Udalek erabakitzeko eskubidea 

galduko dute, eta zer esanik ez herri-

tarrek; hutsaren hurrena bihurtuko 

gara. Hau oso larria da.

Bizi eta lan baldintza duinen alde bo-

rrokatzen jarraituko dugu, badagoela-

ko egiteko beste modu bat. Aurrera!

URTE BERRIAK ZER EKARRIKO ZAINAREETAK APARKALEKUA BEHAR DU

GETXO BERDEA, ATSEGINA ETA 
KOHESIONATUA LORTZEKO ZUZENKETAK

GIZARTE-ELKARTEENTZAKO 
DIRULAGUNTZAK AREAGOTZEA

Argi dago aparkalekuari dagokionez 

arazo bat daukagula Getxon. Horren 

nabarmena da, ezen egindako inkesta 

guztiek islatzen baitute hori dela ge-

txoztar guztien kezka nagusia. EAJk 

ez ikusiarena egiten jarraitzen du. 

Beste behin, aparkalekuak kentzen ari 

da erruki barik eta alternatibak sortu 

barik. Oraingoan, ehun partzela baino 

gehiago kenduko dira:, 25 Zugatzarte 

etorbidearen eta Mesedeetako kalea-

ren inguruan, beste 55 desagertuko 

dira Kale Nagusiaren zati bat oinez-

koentzat bihurtuko delako, eta 25 par-

tzela kenduko dira Romoko Sarajevon. 

Ezin da aparkalekuak kentzen jarraitu 

inolako konponbiderik eman gabe. 

Esate baterako, proposatzen dugu 

gure taldeak jada aurkeztutako proiek-

tua aprobetxatzea, Kale Nagusiaren 

hasieran 91 partzelako aparkaleku bat 

egiteari buruzkoa. #esnatuGetxo

Hurrengo astean, Getxoko Udalba-
tzak, ia ziurtasun osoz, 118 milioi 
euro baino gehiagoko aurrekontua 
onetsiko du 2022. urterako. Ilusioa 
sortzen duten legegintzaldi-plane-
ko proiektuekin aurrera egiten duen 
aurrekontua. Hala nabarmendu du 
Amaia Aguirre alkateak aurrekontua-
ren aurkezpenean, eta azpimarratu 
du oso garrantzitsuak direla hainbat 
alderdi, besteak beste: gizarte-zer-
bitzuak; abangoardiako zein sorme-
neko ekonomien ekimenak; Getxoko 
etorkizuna, mugikortasuna nahiz 
etxebizitza zehaztuko dituen HAPOa; 
benetan berezia den Areetako erdi-
guneko berrikuntza; eta hondakinak 
zein energia berriztagarriak kudea-
tzeko estrategia berria.

Pandemiaren eraginak markatuta 
egoten jarraitzen badugu ere, Eusko 
Alderdi Jeltzaleko kideok uste dugu 
hizpide dugun aurrekontua ezinbes-
tekoa dela proposamenak behar be-
zala gauzatzeko eta bilakaera egokia 
izateko; izan ere, ekimen publikoa 
bultzatzen jarraitu beharra dago he-
rritarrok, Getxon bizi garen emakume 

eta gizon guztiok, eta Getxon lan 
egiten dutenek nahiz lan egin nahi 
dutenek bizimodu osoa izan deza-
gun, inklusiboa eta egoera zailagoan 
daudenekin solidarioa dena.

2022. urterako Getxoko udal-aurre-
kontuak pertsonak ditu helburu, 
agenda sozialaren, ekonomikoa-
ren eta ingurumenekoaren arteko 
oreka nabaria izaten baitute. Giza 
garapen jasangarria ere aipatzekoa 
da, eta hori da, hain zuzen ere, EAJ-
PNVren ekintzaren ardatz nagusia 
arlo guztietan, bai barne-garape-
nean, bai garapen instituzionalean 
zein sozialean. Getxon ere jarri 
dugu arreta, 118 milioi euroko pro-
posamena egin baitugu getxozta-
rren beharrizanei erantzungo die-
ten proiektuetan inbertitzeko. Hori 
guztia erabaki beharko du Udal-
batzak hurrengo astean, bai eta 
ilusioa eragiten digun aurrekon-
tu-proposamena onetsi ere, denok 
hartzen ditugun konpromisoekiko 
erantzukizuna eta zorroztasuna 
erakusten dituena. Getxo, zurekin 
abian!
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