
GETXO HERRIGINTZAN

BADATOR KANPAINAURREA!

ORMAZAN ERAIKITZEA EZ DA KONPONBIDEA 

AZKEN TXANPA

LUDOTEKA HOBETZE-
KO ESKATZEN DUGU 

Geroz eta gutxiago falta da hu-
rrengo udal hauteskundeeta-
rako. Egun batean udal honetako 
alderdi guztiek norbere burua 
azaldu behar izango dugu. Bakoi-
tza bere balantzea egitea pentsa-
tzen egongo da, batzuk besteak 
baino positiboagoak izango di-
relarik ziurrekin ere.  Sozialistak 
gobernu gisa egin dugun kudea-
ketarekin pozik gaude. Gobernu 
Taldeko kideekin izaera sozia-
leko zenbait gai hitzartu ditugu, 
hauek besteak beste: eskola ma-
terialerako laguntzak edo diru-
laguntzak, Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergaren (OHZ) diru-la-
guntzak eta partida ekonomiko 
garrantzitsua gure gazteen eman-
tzipaziorako. Baina dudarik gabe, 
guztiz pozik gaude etxebizitza-
ren gaiarekin. Pedro Jauregi sail-
buruordeak dioen bezala “etxe-
bizitza salgaia izatetik haratago 
doa”. Funtzio soziala bete behar 
du. Horretan ari gara lanean. 
Udalak hitzarmena sinatu zuen 
Eusko Jaurlaritzarekin BOE arau-
bidean alokairuko 136 etxebizi-
tza eraikitzeko prozesua hasteko. 
4.838.755€. Batzuen ustez udal 
ondarea zuzentasunez inbertitu 
da kasu honetan.

Hori adierazi genuen Ormaza 42.1 
exekuzio unitatearen aldaketa ha-
sieran udalbatzan kontra bozkatu 
genuenean. Orotara, 275 etxebizitza 
eraikiko omen dituzte gazteok Getxon 
bizi dugun etxebizitza arazoari irten-
bidea emateko aitzakiarekin. Kurio-
soa da baina, gehienak libreak izango 
direla, zehazki 150, 50 tasatu eta babes 
ofizialeko 75. Oraindik ez dakigu zein 
erregimenetan joango diren azken 
horiek, alokairuzkoak izango diren 
edo ez. Gure galderak hauexek dira: 
zenbat gaztek eros dezake etxebizitza 

Udalaren ohiko kudeaketak eraginak 
izan ditu Getxoko EAJak kanpainau-
rrea hasi duelako. Lehenik eta behin, 
Hondakinen Foroa bezalako espa-
zioak desaktibatu dituzte, eta ho-
rietan talde politiko guztiak gaude 
eraginpeko kolektiboekin batera, eta 
horrez gain, hileroko informazio ba-
tzordeen edukia ere kendu egin dute 
kanpainaurrea dela eta. Gai horiek 
hilabete hauetan onetsi beharko li-
rateke osoko bilkuran, eta egin gabe 
geratzen ari dira, egoera ezjakinean: 
ordenantzak eguneratzea, finantza-

Mozio bat erregistratu dugu udal ludo-
teka kopurua gehitzeko helburuarekin. 
Azterketa baten bitartez udaleko zein 
eraikin bideragarria den jakitea nahi 
dugu beste ludoteka bateko instala-
zioak kokatzeko, eta hala, udalerria-
rentzako guztizko plaza eskuragarriak 
gehitu egingo lirateke. Badakigulako 
Getxon ludoteka bakarra egonik es-
kainitako plaza kopuruak ez duela 
betetzen bizilagunek egindako eskari 
kopurua. Gure ustez gobernu talde ho-
nek lan egin behar du zerbitzua gehi-
tzeko eta herritarrentzako eskuragarria 
izan dadin lortzeko. Helbide elektro-
nikoa: herritarrak@getxo.eus libre berri bat gure herrian? Zenbat gaz-

tek eros dezake etxebizitza tasatu bat 

zio organoak sortzea Punta Begoña 
bezalako obra publikoetarako, etab. 
Eta bestalde, tratua eta informazio pu-
blikoa eskuratzea zailago izaten da. 
Hori guztia argitasunez ikusten dena 
geroz eta bistarago dagoenean, hau da, 
alderdiaren kanpainaurre hutsa dela. 
Gure taldearentzat arduragabetasuna 
adierazten du, baina ziurrenik EAJ eta 
antzeko alderdientzako ohiko jokaera 
da, 40 urte baino gehiago baitaramate 
boterean eta ez die gehiegi axola orain-
dik 6 hilabete faltatzea legegintzaldia 
bukatzeko. Ez da bateragarria garden-

tasuna, kudeaketa ona eta ardura 
saltzea horrelako interesen arabera-
ko dinamikak gertatzen direnean. 
Bizilagunen erreklamazioak ere ez 
dituzte erantzungo edo kanpainara-
ko erabiliko dira? Ikusirik Gobernu 
Taldeak udatik izan duen funtzio-
namendua ez dugu uste estilo hori 
hobetuko dutenik eta gainbehera 
zuzenduko dutenik. GUKen gogor 
jarraituko dugu lanean, ardura guz-
tiarekin, eta hala, kanpainaurrearen 
ondorioz ez dugu inolaz  ere gure 
lana murriztuko.

gure herrian? Hori erabakitzen dute-
nek gure auzoko kaleak zapaltzen al 
dituzte? Konponbidea saltzen digute,  
konponbide errealik ekarri gabe gure 
herriko gazteriari. Bestalde, zonaldea 
osatzen duten baserri guztien gorde-
tzea ezinbestekotzat jotzen dugu, ja-
beek mantendu ahal izatea. Auzokide 
asko dira urteak daramatzatenak eu-
ren etxeak mantendu ezinik, birgaitu 
ezinik. Horrek aditzera ematen du 
zer-nolako begirunea dion gobernuak 
gure ondare arkitektoniko eta kultu-
ralari.

Udal talde politikoen iritzia

Azaroan gaude, eta Getxoko Euzko 
Alderdi Jeltzalean lanean jarraitzen 
dugu bizilagunekin hartutako kon-
promisoak lortzeko bidean.  Baina 
horrez gain, etorkizuneko proiek-
tuak eta proposamenak ilusioare-
kin eta dedikazioarekin jorratzen 
ditugu baita ere. EAJ-PNV orain 
dela 123 urte sortu zen, eta urte 
horietan guztietan herriaren alde 
lanean egon gara, herrialdea erai-
kitzeko lana egin dugu, betiere oi-
narrizko balioa udalean lan egitea 
izan delarik.
Katea ez da eten. Amaia Agirre 
Muñoa gure etxeetara iritsi da, eta 
getxotarrekin duen bere lehenengo 
konpromisoak honako 3 lehentasu-
nak ditu: ekonomia eta enplegu au-

kera berriak; Getxo bizitzeko, haz-
teko eta gozatzeko; eta zerbitzuen 
bikaintasuna: auzoak sustatuz. EAJ-

PNVko Getxorako alkategaia per-
tsonek, lantaldeek eta proiektuek 
osatzen duten katearen katebegi 

berria da, eta kate horrek Getxoko 
bizilagunen babesa eta konfiantza 
du, gure herria kudeatzen eta ho-
betzen jarraitzeko hain zuzen ere. 
Ardura, zehaztasuna, zintzotasuna 
eta emandako hitza betetzea Amaia 
Agirre Muñoaren Euzko Alderdi 
Jeltzalearen balioak dira. Balio ho-
riek izango dira proiektu berrien oi-
narria, Getxo bizia ametsa lortzeko, 
pertsonek bizitzako proiektuak ga-
ratu ahal dituzten lekua. Abangoar-
dian dagoen Getxo, bere DNAn kul-
tura, aniztasuna, hizkuntza, kirola, 
ingurumenarekiko konpromisoa, 
berdintasuna, eta bereziki etorki-
zun zirraragarria dituena.
Gure ametsa Getxo sustatzen jarrai-
tzea baita.

“NEGURIKO ESTAZIOA” AISIALDI ZENTRORAKO PROPOSAMENA

Eta gainera, kanpoko plaza berreskuratu 
eta “La Cantina” errespetatuko da.
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