Udal talde politikoen iritzia
JAIETAN ERE, EZ BETI DA EZ
Itxas Argiak antolatutako paellatxapelketa izango da asteburu honetan, Santa Anako jaiak ere bertan dira dagoeneko, San Inazioak
laster datoz eta ondoren Portu
Zaharreko zein Mesedeetako auzoko jaiak izango ditugu, azken
horiek gutariko gehienok oporretatik bueltan gaudenean. Kirol-, aisialdi-, jai- zein kultura-jarduerak
egiteko sasoia da orain, baita udaz,
oporrez, aisialdiaz, lagunez eta familiaz gozatzeko ere; funtsean, Getxoko kaleetan, hondartzetan zein
pasealekuetan denbora asko egoteko eta jai-giroa izateko unea da.
Udako eguraldian jarrera lasaiagoa
izaten dugu gure jardueretan eta
gizarte-harremanetan;
alabaina,

udan zein jai-giroan, EZ BETI DA
EZ.
Emakume eta gizonezkoen arteko
berdintasunak nahiz pertsonen arteko errespetuak oinarrizko balioak
izan behar dute, udan ere bai. Ez
dago justifikaziorik inolako errespetu-faltarik egiteko; izan ere, edozein
ordutan, ekitalditan zein topaketan,
aurreko fasean zein unean bertan,
EZ BETI DA EZ. Getxon erreferente
izan gara eta orain ere bagara berdintasunaren alde egindako lanagatik, eta emakumezkoen eta gizonen
arteko errespetu zein bizikidetzan
ere eredu izan nahi dugu. Getxok
lanean jarraitzen du “emakumeak
espazio publikoan askatasunez ibil
daitezen eta hori libre erabil deza-

HAPO
BERRIKUSTEA
HAPOko berrikusketak hiru fase
izan ditu: “Aurreko ikerketak”,
“Aurreaurrerapena” eta III. fasea
edo “Aurrerapena”, 2015. urtean
amaitu zena. Herritarren partehartze handia egon zen eta irismen zein eduki desberdinak lortu ziren; halaber, zenbait taldek
eta elkartek osatutako lantaldeak
funtsezko eginkizuna izan zuen.
Orain, Aurrerapena jasotzen duen
agiria jendaurrean erakutsi beharra dago. Hainbat informazio- eta
prestakuntza-hitzaldiren bitartez,
eta planoak nahiz zenbait material
erakutsiz, getxoztarrek urrira arte
iradokizunak eta alternatibak proposatzeko dauzkaten aukerak argi
eta modu ulergarrian azaldu nahi
zaizkie herritarrei. Plan orokorra
funtsezko tresna da, lurzorua, bere
erabilerak, okupazioa eta eraiki
beharreko
etxebizitza-kopurua
nahiz eraikigarritasuna sailkatzen
dituena; 10-12 urteko indarraldia
du eta izan nahi dugun Getxo diseinatzen du. Eskuragarri dauden
aukerak zuzenean ezagutzera eta
zure iritzia osatzera animatzen
zaitugu; hala, iritzi propioarekin,
saihestuko duzu bertsio sinpliikatzaileak eta interpretazio interesdunak edo demagogikoak zalantzan jartzea.

JAIAK
DESPOLITIZATZEA
Beste urte batez, beharrezkoa den
hurrengo urteetan egingo dugun
bezala, Getxoko Ciudadanos Udal
Taldeak testu bat aurkeztu dio
Udalbatzari, jende guztia barne
hartzen duten herri-jaiak lortze aldera. Auzo bakoitzeko herri-jaietan
mezu politikorik ez egotea nahi
dugu jai-esparruan egon beharreko
giroa izateko, dibertsio-giroa, hain
zuzen ere. Gure ustez, sasoia da
udalak ulertzeko hainbat iritzi politiko desberdin daudela gizartean
eta, guzion onurarako, jai-giro osasuntsua lortzearen alde egin behar
dela lan. @CsGetxo

ten, nahi beste kaletik
lasai ibili daitezen,
eta sexu-harremanak norekin, noiz
eta nola izan nahi
dituzten
erabaki
dezaten. Hitz batez,
emakumeen
nahia
erabat
errespetatzen duen gizartea
lortzeko”.
Getxoko
Udaleko agente eta
estamentu guztiek
jarraitzen dute arau
hori eta, noski, une
honetan gogorarazi
nahi dugu hauxe azpimarratze aldera: EZ
BETI DA EZ.

JAI ZORIONTSUAK GUZTIOI
Luzaroan espero izan dugun uda
heldu da azkenik. Atseden hartzeko, bidaiatzeko eta gure udalerriko
auzoetan egiten diren jai ugariez
gozatzeko sasoia da. Denok gozatzeko jaiak izango ditugu. Eta
denok diogu hala izan behar duelako. Beste urte batez, giro despolitizatuan ospatu nahi ditugu gure
jaiak, zeinetan errespetua nagusitu
behar den eta ez den inolako jarrera
matxista edo biolentorik onartu behar. Lanean jarraituko dugu irailean
ikasturte politiko berriari ekiteko
xedez, indar gehiagorekin eta ideia
berriekin. Zuon txangoez gozatu!
Eta geratzen zaretenoi... Getxotik
ikusiko dugu elkar!

EPAILEAK ALKATEARENGANDIK BABESTEN DITU HERRITARRAK
Epaile batek berretsi behar izan du
alkateak epez kanpo eta zaratari
buruzko legea urratuz emandako
obra-baimena. Ibarbengoako aparkalekua egiten ari den enpresak
baimena eskatu zuen gauez obrak
egin ahal izateko. Zioa: Metro Bilbaok ez zion egunez obrak egiten
utzi materialak katenariara jausteko
arriskua dela eta. Enpresak egindako eskaeran ohartarazi zuen gaueko
obretan gauez baimendutako zaraten gehienezko mailak gaindituko
zirela. Uztailaren 1ean (igandea)

Tosuko baserri eta etxebizitzetatik metro gutxira dagoen arroka zulatu zuen
udal-baimenik gabe. Hala, 5 gauren
ostean Udaltzaingoak batez besteko 107 dezibelio erregistratu zituen.
Udaleko arauaren arabera ezin dira
40 dezibelioak gainditu. Etxeak 4 egunez mugitzen egon ondoren, Imanol
Landa alkateak gauez obrak egiteko
baimena eman zuen; hortaz, ez zuen
bete teknikari batek Udaltzaingoarekin
kontsultatzeko egindako ohartarazpena eta, horrez gain, ez ikusiarena egin
zion enpresaren abisuari. Epaileak uste

Erasorik gabeko
jai zoriontsuak
nahi ditugu!

du alkateak ez dituela herritarren
eskubideak babestu eta adierazi du
alkateak Florentino Pérez handikiaren enpresari, Geocisa y Dragadosi,
eman dizkiola baimenak atzera eraginez. Gaiaren larritasuna dela-eta,
bertan behera utzi zituen lanak eta
kautelaz eten zuen alkatearen ebazpena, Hirigintzako zinegotziak sinatutakoa. Alkateak izandako ezohiko
jokabideari buruzko azalpenak nahi
ditugu; bitartean, auzotarren elkarteak eta kolektiboak erabakitzen ari
dira ea prebarikazioko kasua den.

