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TURISMO  
JASANGARRIA??

ZURE AHOTSA IZAN 
NAHI DUGU

Azken osoko bilkuran Alderdi Popu-
larrak getxotar guztiak eta, bereziki, 
algortarrak zur eta lur utzi zituen, 
Portu Zaharretik Arrigunaga hon-
dartzara doan kostaldeko pasealeku 
bat eraikitzea defendatzen zuen pro-
posamen batekin. Adierazi zutenaren 
arabera, oinezkoentzako eta bizi-
kletentzako konexio hori oso erabil-
garria izango litzateke “eta paisaia 
aldetik balio handia izango luke”. Al-
derdi sozialistak betidanik defenditu 
izan du Getxoko turismoa eta horrek 
tokiko saltokietan eman ditzakeen 
fruituak. Baina ez edozein preziotan. 
Gure ustez, sektore turistikoaren sus-
tapena eta babesa guztiz bateragarria 
da ingurumenarekin eta natura-in-
gurunearen zaintzarekin. Gainera, 
esku hartu nahi duten eremuak Kos-
taldeko Legearen, Getxoko HAPOren 
eta Kostaldeko Lurralde Plan Sekto-
rialaren legezko babesa dauka, izan 
ere, babes bereziko zona gisa sailka-
tuta dago. PP alderdiko ordezkariek 
gure lurraldea, gure lurra, mugarik 
gabeko aprobetxamendurako eremu 
gisa ikusten dute. Ez dute ingurume-
narekiko inolako errespeturik erakus-
ten, eta ez dakite ezta Kantarepe non 
dagoen ere. Ez litzateke harritzekoa 
izango euren hurrengo proposamena 
Azkorrin beste “Algarrobico” bat 
eraikitzea izatea.

Sektore publikoko kontratazioari 
buruzko lege berria indarrean sartu 
da. Ondorioz, kontratazio-mahaietan 
ordezkaritza politikoa egon behar den 
edo ez erabakiko da Getxoko Uda-
lean. Legeak bi aukera ematen ditu: 
ordezkaritza egotea —kide guztien 
herenaren mugarekin— edo ez ego-
tea. GUK-ek kontratazio-mahaietan 
ordezkaritzarik ez egotea proposatu 
du, izan ere, kontratazio-mahaietan 
egiten den lana erabat teknikoa da: 
ez da erabakitzen zer lizitatzen den, 
ezta nola lizitatzen den ere, aitzitik, 

aurkeztutako proposamenak tekniko-
ki eta juridikoki baloratzera mugatzen 
dira mahaiak. Horrenbestez, kargu 
hautetsiek kontratazio-mahaietan par-
te hartzeak ez dauka zentzurik, izan 
ere, hautetsiek ez dituzte kargu horiek 
betetzen aditu juridikoak edota tekni-
koak izateagatik, baizik eta herritarrak 
ordezkatzeko. Gure ustez, ordezkaritza 
hori zer eta nola zehazteko uneetan era-
bili behar da: zer lizitatuko dugun eta 
nola egingo dugun erabakitzeko; zehar-
kako kudeaketa gisa sektore pribatura 
zer eramango dugun erabakitzeko, eta 

zuzeneko kudeaketaren bidez, hau 
da, gure langile eta baliabide pro-
pioekin zer eskainiko dugun eraba-
kitzeko. Zehazki, pleguetan klausula 
eta irizpide sozialak ezartzeko balia-
tu behar dugu ordezkaritza, hauek 
sustatzeko: emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna, lan egonkor-
tasuna, lan baldintza duinak, in-
gurumena, hirigintza jasangarria 
eta kolektibo behartsuen inklusioa, 
estatu sozial baten funtsezko balioak 
hobeto zaintzeko. Harremanetarako: 
guk@getxo.eus / 944660290

Zalantzarik gabe, EAJ-PNV alderdiak 
konpromiso nabarmena dauka Getxo- 
ko haur eta gazteen hezkuntzarekin. 
Horretarako,  ikastetxe eta ikastolekin 
elkarlanean aritzen da interes handi- 
ko jarduera eta programak eskaintze-
ko, besteak beste: antzerkia, igerike-
ta, ibilbide ekologikoak, Agenda XXI, 
euskararen sustapena, multikirolak, 
bertsolaritza… Baita, ikastetxe eta ek-
ipamendu publikoetan ikasteko gelak 
erabilgarri jartzeko ere. Horrez gain, 
hezkuntzaren unibertsaltasunaren 
printzipioarekiko konpromisoa ere 
agerikoa da, kohesio sozialaren alde-
ko apustuari lotuta, 150.000 euroko 
diru-laguntzen programa baten bidez 
gauzatzen dena. 
Sare publikoko eta itunpeko sare-
ko ikastola eta ikastetxe ugari daude 

Gobelako kiroldegian zegoen li-
burutegiak behin betiko itxi zi-
tuen ateak martxoan, eta Romoko 
Kultur Etxe berrira lekualdatu da. 
Horren ondorioz, bertan zegoen 
gela, lehen liburuz beteta egoten 
zena, erabat hutsik gelditu da, eta 
momentuz ez da gela horrentzako 
etorkizunerako inolako jarduera-
rik aurreikusi. 
Bestalde, argi dago Getxon ikaste-
ko gelak falta direla, izan ere, au-
zotar asko inguruko udalerrietako 
lokal eta geletara joan behar iza-
ten dira ikasi ahal izateko. Horiek 
horrela, PP alderdiak zera propo-
satzen du: liburutegi zaharreko 
instalazioak gure gazteentzako 

Argi daukagu 
zuek, getxotarrok, 
lehen eskutik eza- 
gutzen duzuela 
zein eraberrit-
ze-lan behar 
dituen zuen in-
guruak, eta zuek 
izango duzuela, 
ziur aski, kexa, iradokizun eta ekar-
pen mordoa. Azken finean, Getxoren 
taupada zarete. Zuon ahotsa izan 
nahi dugu. Jar zaitezte gurekin harre-
manetan: herritarrak@getxo.eus Twi-
tter: @CsGetxo, Facebook: Cs Getxo. 
Tfno: 944660291. Zain gaituzue. 

gure udalerrian, eta udalaren laguntza 
jasotzen dute eskaintzen dituzten jar-
dueren kalitatea mantentzeko. Udalar-
en eskumenetako bat Getxoko ikastola 
eta ikastetxe publikoak kontserbatu eta 
mantentzea da. Eskumen hori ikaste- 
txeen beharrizanak eta udaleko arlo des-
berdinen nahiz bestelako erakundeen 
lana koordinatuz lantzen da. EAJ-PNV 
osatzen duten emakume eta gizonen 
konpromiso nabarmena da.
Hezkuntzarekiko konpromiso horren 
isla da, besteak beste, joan den apir-
ileko osoko bilkuran onetsi zen eraba-
kia. Horren bidez, Getxoko ikastetxe 
publiko eta pribatuek jolastokiak estali 
ahal izango dituzte, ikasleen baldintzak 
hobetu ahal izateko. Horretarako, hiri- 
antolamenduko plan orokorra aldatu 
egin da, sabaiaren koefizientea kontuan 

hartzeko moduari dagokionez. Alda-
keta horren bidez, Getxoko ikastetxeen 
beharrizanei erantzun nahi diegu, ze-
hazki, gure herriko eguraldia kontuan 
hartuta, jolastokiak estaltzeko aukera 
izan dezaten, hartara, beharrizan hori 
ez dezan sabaiaren koefizientea dela-
ko hirigintza-parametro batek mugatu. 
Konpromiso hori EAJ-PNV, PSE eta PP 

alderdien babesari esker onetsi da, 
izan ere, EH Bildu eta Ciudadanos ab-
stenitu egin ziren, eta GUK Getxo era-
bakiaren aurka agertu zen, ikastetxe 
itunduen inguruan daukan ikuspegi 
kritikoa oinarri. Horiek guztiak Ge- 
txoko ikastetxe eta ikastola guztietako 
jolastokiak estaltzearen alde ez ager- 
tzeko justifikazio arraroak dira.

ikasgela gisa erabiltzea. Azterketa 
garaia bertan da, eta gela horrek da-

goeneko erabiltzeko prest dauden 
ehun toki inguru ditu.

Getxoztarrak egitasmoa aurkeztu 
dugu helburu argi batekin: tokiko 
merkataritza laguntzea. 
Proposatzen duguna fidelizatzeko eta 
ordaintzeko txartela da, Getxoztarrak 
izenekoa. Horrela erosketa zikloa era-
gin dezakegu herrian. Getxotarrok 
txartela erosita tokiko merkatariei 
babesa adieraziko genieke eta horiek 
eskaintzen dituzten deskontuak atxi-
kitutako dendetan erosteko diru bi-
hurtuko litzateke. 
Merkatariek atxikitzeko konpromiso 
batzuk hartu beharko lituzkete: lan-

gileen lan baldintzak bermatu, 
merkataritza jasangarria bultza-
tu, ingurugiroa zaindu eta abar. 
Horixe da dinamika, erraza. 
Gure ustez udalak sustatzaile eta 
babesle papera bete behar du eta 
prozesua abian jarri urte beteren 
buruan errealitate izateko.
Aurkeztu dugun proiektua mer-
katariekin eta alderdi politikoe-
kin partekatzen ari gara, denoi 
dagokigu tokiko merkataritza 
indartzea, horrek ematen baitie 
bizitza gure kaleei. 


