
Udal talde politikoen iritzia
GETXO DINAMIKOA IZATEKO KONPROMISOA

SEGURTASUN GEHIAGO UMEEN JOLAS PARKEETAN

UDALAREN EGOITZA ETA PERTSONEN ZAINTZA

JAR DEZAGUN KONPOST-GUNE BAT GURE BIZITZAN

FAMILIEI ZUZENDUTAKO 

LAGUNTZAK

TUTORETZAPEKO 
APARTAMENDUAK

“Getxotarrekin ditugun konpromi-
so nagusienak jarduera ekonomikoa 
eta aberastasuna gehitzea, kohesioa 
eta justizia soziala sustatzea eta bizi 
kalitatean erreferentzia garela be-
rrestea dira beste batzuen artean, 
udalerri ekintzailea izan nahi dugu-
lako, berritzailea, dinamikoa eta so-
lidarioa. Getxo bizia, Euskadin erro-
tua, gure nortasunean eta kulturan, 
eta munduari irekita dagoena, non 
guztiok harro sentitzen garen”.
Horixe da EAJ-PNVek 2015ean hartu 
zuen konpromisoa, eta horren alde 
lan egiten jarraitzen dugu. Aurreko 
astean Getxon Euskadiko sektore 
turistikoa egon zen ATRAEk (Euska-
diko Agentzia Turistiko Hartzaileen 
Elkarteak) eta udaleko Sustapen 

Getxoko familiek beste urte batez ere 
150.000 euroko diru-laguntza jasoko 
dute beraien seme-alaben eskolara-
tze prozesuan sortutako gastuak or-
daindu ahal izateko. Iraileko osoko 
bilkuran erabaki genuen laguntza 
horri baliabide ekonomiko gehiago 
zuzentzea, eta udaleko talde sozialis-
tak udalbatzak bultzatutako gobernu 
akordioari egindako eskakizunetako 
bat izan zen hori hain zuzen ere, so-
zialistek kalitatezko hezkuntza uni-
bertsala nahi dugulako gizarte ber-
dintasunezkoagoa, autonomoa eta 
kritikoa dena, eta desberdintasunak 
konpentsatzen dituena lortzeko. 
Nahiz eta deialdi honetan etxebi-
zitzaren katastro balioa kontuan 
hartzen den irizpide erabakigarri 
gisa, gure proposamena hauxe da: 
pixkanaka kontuan hartzea estanda-
rizatutako familia errenta gaitasun 
ekonomiko irizpide gisa, eta hala, 
laguntzak gehien behar dituzten fa-
miliei zuzenduko dira eta haiengana 
iritsiko dira. 
Diru-laguntzak Haur Hezkuntzako, 
bigarren zikloko eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako ikasleei bide-
ratuta daude. 
Eskaintzak aurkezteko epea irekita 
dago oraindik, eta urriaren 26an bu-
katuko da.

Ostiralean, hilaren 28an, udalaren 
egoitzako Zuzendaritza Batzordean 
Udal Taldeak (PNV-PSE/EE) bost 
lanpostu kentzea proposatu zigun, 
klinika laguntzaileen bost plaza hain 
zuzen ere. Proposamena aurrera atera 
zen PPren abstentzioari esker,eta hala, 
adinekoentzako baliabideak murriztu 
zituzten enplegua suntsituz eta lana 
prekarioago egin zuten, gainerako 
laguntzaileen lana gehitu egingo de-
lako. Ondorioz, erabiltzaileek jasoko 
duten zerbitzua okerragoa izango da. 
Plazak suntsitzea eta ondorioz zain-

PP alderdiak osoko bilkuran aurkez-
tutako mozioek adierazten dituzte 
bizilagunen beharrak eta eskariak. 
Hala, aurreko asteazkenean gainerako 
alderdiei proposamen bat aurkeztu 
genien, bizilagunek gai berari buruz 
egindako askotariko erreklamazioe-
tan oinarrituta: segurtasun gehiago 
umeen jolas parkeetan. Gure ekime-
naren bitartez jolas parke horietako 
perimetroan hesiak jartzea proposatu 
genuen, bereziki errepideetatik hurbil 
daudenetan, horri esker leku horie-
tan jolasten duten umeak seguruago 
egongo liratekeelako. Zoritxarrez 
gainerako alderdiek politika lehenetsi 
dute getxotarren ongizatearen aurre-
tik, eta mozioa ukatu egin zen.

Osoko bilkuran mozioa aurkeztu ge-
nuen tutoretzapeko apartamenduen 
tasa arautzailea eguneratzeko eta ego-
kitzeko, eta hala, bidezkoagoa izateko. 
DSBEren eredua erabiltzea ere propo-
satu genuen gaur egungo pentsioen 
erreferentzia sistema erabili ordez. Ho-
rrekin erabiltzaile batzuen erosteko 
ahalmena gehituko litzateke. Ez zen 
onetsi Gobernu Taldea abstenitu egin 
zelako, CSek eta GUKek alde bozka-
tu zuten eta EH-BILDUk eta PPek 
kontra. Gertatutakoa gorabehera, tasa 
eguneratzeko lanean jarraituko dugu. 
Tfnoa: 944660291 Twitter: @CsGetxo 
Helbide elektronikoa: herritarrak@
Getxo.eus FB: Cs Getxo

Ekonomikorako Atalak antolatutako 
jardunaldian, eta ekimenak antolatzen 
dituzten agentziek ezagutu egin gin-
tuzten; helburua agentzia horiek Ge-
txoren alde egitea da kongresu eta era-
kusketak antolatzean, hiri turismoa 
sustatzeko oinarrizko sektorea baita. 
Getxo dinamikoa eta munduari ireki-
takoa lortzeko bidean, diseinu grai-
koan estatu mailako eta nazioarteko 
erreferentzia izan gara Serafalaris-en 
VII. edizioan; foro horretan sektoreko 
aditu ospetsuenek parte hartu zuten.
Egun hauetan, gainera, artearen eta 
irristatze kirolen erreferentzia gara, 
Getxo, sormena, eta jarduera isikoa 
eta kirola sustatzeko ekimenak guz-
tiak ere. EL RESPIRADERO Getxoar-
teren ekimenari esker arte eszeniko 

tzak murriztea etorkizun ez hain hur-
bila kontuan hartuz gauzatu zen.Hala, 
beraien arabera, plazak murriztu egingo 
dira eraikinaren edukierara egokitzeko, 
logela indibidual gehiago jarriko baiti-
tuzte eta pertsonen zaintzan “lan egin 
ahal izango dute”. 25 ohe kenduko dira. 
Egia dena da ez dela egokituko udale-
rriaren errealitatera, baliabideak ez bai-
tira proportzionalak biztanleria kontuan 
hartuz, bizilagunen heren batek hiruro-
gei urte baino gehiago baititu eta etxe 
guztien % 20 bakarrik bizi diren ema-
kume eta gizon adindunenak baitira. 

Aurreikuspenen arabera, ez da plaza 
nahikorik egongo gure nagusientzat. 
Gobernu Talde honek gainera egoi-
tzako baliabideak zentralizatu ditu, 
eta hala, auzoetatik urrundu ditu oso 
beharrezkoak diren zenbait zerbitzu, 
besteak beste Eguneko Zentroa eta/
edo Eguneko Arreta Zerbitzua, I. mai-
lako menpekotasuna duten pertso-
nei zuzendutakoa. GUKeko kideok 
DUINTASUNEZ ZAHARTZEKO 
BEHARREZKO BALIABIDEAK 
DITUZTEN AUZOAK EGOTEKO 
LAN EGINGO DUGU.

garaikideen abangoardian gaude, 
eta Ocean Tech Bootcamp (Bilbo-
rekin, Donibane Lohitzunerekin 
eta Hoseegorrekin batera antola-
tutakoa) itsasoarekin, irristaketa 
kirolekin eta ur-kirolekin lotutako 
esperientziak trukatzea sustatzeko 
ekimena da.
Jarduera eta ekimen berritzaile ho-
riek guztiak gure udalerrian anto-
latzen ditugu, arreta berezia jarriz 
gure identitateari eta nortasunari. 
Gure herriarekin dugun konpromiso 
horren adibide dira Ondareari bu-
ruzko Europako Jardunaldiak. Hala, 
ONDAREA, EMAKUMEEN HE-
RENTZIA lemapean urrian Getxon 
antolatu diren jardunaldiak dira ho-
riek.

Ikasturte berriaren hasieran hondakinen 
arloan ditugun proposamenak mahai 
gainean jarri ditugu beste behin:
1.Kontzientziazio  kanpaina eraginkor 
bat abian jartzea herritarrek organikoa-
ren gaikako bilketak dakartzan onuren 
berri izan dezaten.
2. Organikoaren gaikako bilketan parte 
hartzen duten herritarrak saritzea haien 
zarama tasan hobariak ezarriz.
3. Getxon konpost planta bat ezartzea 
prozesu guztia bertan gauzatu dadin eta 
bere onurak udalerrian probestu daite-
zen. 

Proposamen horiek jendartean zabal-
tzeko asmoz mahai-inguru bat antolatu 
dugu urriaren 18an  Algortako Villa-
monte Kultur Etxean 19:00etan. Bertan 
Rakel Elu Lea Artibaiko Mankomunita-
teko lehendakariak beraiek duten kon-
post-gunearen eredua azalduko digu. 
Horrekin batera, Hernaniko ingurumen 
zinegotzia den Mattin Aldaiak Herna-
niko esperientziaz hitz egingo digu eta 
azkenik, Kimikan doktorea eta honda-
kinetan aditua den Fernando Mijango-
sek Getxoko errealitatea azalduko digu. 
Erdu!
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