
2019, URTE BERRIA, OHITURA ZAHARRAK. PARTAIDETZA UKATUZ HASI DA EAJ

• Kultur Etxeko Artezkari Batzor-
dea irekia eta publikoa nahi dugu: 
EAJk, PSEk, PPk eta Csk EZ bozkatu 
dute.
• Kultur elkarteek (Musika elkar-
teak, sortzaile elkarteak, Emaku-
mezkoen elkarteak, elkarte kultura-
lak etab.) ordezkaritza zuzena behar 
dute Getxo Kultur Etxeko artezkari 
batzordean, eurek egiten dute kul-
tura eta egon beharko lukete eraba-
kiak hartzen diren tokietan. EAJk, 
PSEk, PPk eta Csk EZ esan dute.
• Nagusien elkarteek udal egoitza-

Udal talde politikoen iritzia
URTE BARRI ON!!

ANDRES CORTINAKO LURPERATZEA

URTE BERRI BAT, UMOREZ ETA POLITIKA BERRITUAREKIN

UDAL POLITIKAREN 
ERRONKA BERRIAK

GETXOLANDIA.GABON 
ZORIONTSUAK

Urte berri bat hasi dugu, ilusioz, la-
nez, erantzukizunez, konpromisoz, 
itxaropenez, zorroztasunez, ametsez, 
proposamenez, dedikazioz, ahalegi-
nez, eta lan handiz betetako urte bat. 
2019an, EAJ-PNVk Getxon hartu ohi 
dituen konpromisoei, erantzukizunei 
eta egindako lanari duela hilabete ba-
tzuk sumatzen hasi ginen ilusioa batu-
ko zaie.
Urte berri hau hauteskunde-konpro-
misoz beteko dugu, maiatzaren 26ari 
begira. Izan ere, egun horretan Getxon 
bizi diren emakumeek eta gizonek 
emandako babesa berrestea espero 
dugu, horrela, EAJ-PNV alderdiak 
gure herriaren kudeaketa zuzendu de-
zan. 2019. urtea berezia izango da, Ge-
txo aurrera eramaten jarraituko dugu, 
ilusioaren eta arduraren bidetik. Getxo 

Legegintzaldia amaitzear dagoen 
une honetan dagoeneko begizta-
tzen hasi gara datozen urteetarako 
udal-politikaren helburu nagusiak. 
Etxebizitzarako sarbideari, kohesio 
sozialari edo biztanleriaren pixka-
nakako zahartzeari udalak gogoan 
duen errealitate politiko eta sozial 
berriaren ondoriozko erronkak 
gehitu behar zaizkie: klase politi-
koaren ospe txarra eta herritarren 
nekadura, zeinek ekintzak, zintzo-
tasuna eta eraginkortasuna eska-
tzen duten. Alderdi sozialista prest 
dago aldaketa hori zuzentzeko. 
Aldaketa horrek gu guztiongan 
hasi behar du, eta politikari zin-
tzoek zuzendu behar dute, hau da, 
zerbitzari publiko izateko asmo ir-
moarekin kargua hartzen dutenek, 
ibilbide akademiko eta profesional 
egiaztatu bat izan ostean dagokion 
alderdiak euren proiektuaren or-
dezkari onena izateagatik demo-
kratikoki aukeratuak izan ondo-
ren, eta herritarren alde lan egiteko 
helburua duten erakunde ireki eta 
gardenetan integratuta daudenek. 
Mezu hori ulertzea lortzen dute-
nek eta aldaketei hobekien egoki-
tzen direnek lortuko dute egoera 
berri eta gorabeheratsu honetan 
bizirautea.

Aurten, gauzak nabarmen aldatu 
dira gure udalean. Gobernu-taldeak 
entzun gaitzan, gure proposamen 
guztiak kontuan har ditzan eta hasie-
ra-hasieratik errebindikatu ditugun 
ekimen asko martxan jar ditzan lortu 
dugu. Esatetako, abenduko osoko bil-
kuran gure proposamen guztiak au-
rrera ateratzea lortu dugu. Hori dela 
eta, neurriak hartuko dira jolas-are-
toen irekiera eta horietarako sarbidea 
arautzeko, arreta handiagoa jarriko 
da Punta Luceroko abrako isuri to-
xikoetan, Hondakinen Foroa osatzen 

Getxoko alkatearen erabakiek behin be-
tiko bilakatu dute hasieran behin-behi-
nekoa baino ez zen arazoa: Algortako 
Andres Cortina kalearen itxiera. 11.400 
pertsonak jasaten dituzte auzo hone-
tako zirkulazio-aldaketen ondorioak: 
lehen hogei segundotan egin zitekeen 
ibilbide bat egiteko orain lau minutu 
behar dira. PP alderdiak irtenbide bat 
proposatzen du: kale horren zati bat 
lurperatzea. Horrela, obren aurretik 
zegoen zirkulazioa berreskuratuko 
litzateke, Bizkaibusen desagertutako 
bi geralekuak berrezarriko lirateke eta 
Antzokiko aparkalekua martxan jar-
tzeko aukera egongo litzateke. Zoritxa-
rrez, EAJ eta PSE alderdiek proposame-
naren aurka bozkatu dute.

Abenduko osoko 
bilkuran Getxolan-
diako karpa berriro 
jartzeko eskatu ge-
nuen. Karpa horrek 
bi urte daramatza 
desagertuta, eta ne-
guko egun hauetan atseginagoa egin-
go luke egonaldia. Guk karpa berriro 
jartzearen alde bozkatu genuen, GUK 
eta PP alderdiak abstenitu egin ziren, 
eta EH Bildu eta PNV/PSE-EE alder-
diek aurkako botoa eman zuten. Ho-
rrez gain, jai zoriontsuak izan ditza-
zuen opa dizuegu.  Zorionak eta urte 

berri on! . @CsGetxo Tel. 944660291.

duten taldeen lan kolektiboa kontuan 
hartuko da Getxoko garbiketa hobe-
tzeko eta guztiok batera errepublika 
baterako bidean aurrera egitea lortuko 
dugu. Esan dezakegu poz-pozik gau-
dela EAJren jarrerak izan duen alda-
ketarekin eta hilabeteotan Getxon egin 
diren hobekuntzekin; izan ere, uda-
la toki demokratikoago bat da orain, 
gardena eta herritar guztiekiko irekia. 
Beno, egia esan, ez. Errealistak izateko, 
ez da halako ezer gertatu, baina Getxo 
aldatzeko lan egiten jarraitzen dugu, 
umore onez eta eta intentsitate handiz, 

alor guztietan proposamenak aur-
kezten jarraitzeko, nahiz eta EAJ eta 
PSE alderdiek gure proposamenak 
baztertu eta horien kontra bozkatu. 
Aldaketa baten alde borrokatzeko 
hautatu gintuzten getxoko herrita-
rrek, eta aldaketa hori sekula baino 
gehiago behar dugu orain. Horiek ho-
rrela, udal honetan dagoen gobernua 
aldatzeko arrazoiak eta egiten dugun 
lana ezagutzera ematen saiatzen gara 
egunero. Aldaketaren urte ona opa 
dizuegu! Harremanetarako: guk@ge-
txo.eus. 

abangoardista bat amesten dugulako, 
non pertsona guztiek euren bizitza-
proiektua garatu dezaketen, berdintasu-

naren, zintzotasunaren eta erantzukizu-
naren balioak oinarri hartuta.
Urte berri honek aukera ekonomiko 

nahiz lan arloko aukera berriak eka-
rriko dizkigu, kulturaren, kirolaren, 
merkataritzaren, turismoaren edo na-
zioartekotzearen esparruetan. Horiek 
horrela, Getxon hazteko, bizitzeko eta 
gozatzeko aukera egongo da, irisga-
rritasuna, berrikuntza teknologikoa, 
ingurumena edo etxebizitza kontuan 
izanda. Auzoenganako arreta berria-
gatik eta eskainitako zerbitzuen bi-
kaintasunagatik eredu izango da Ge-
txo.
Urte berri honetan, Getxo aurrera 
eramaten jarraitzeko konpromisoak 
hartu eta ahaleginak egingo ditugu. 
Getxon gure bizitzaz gozatzen jarrai-
tzeko oparotasunez eta ilusioz betata-
ko urte bat izango da, erronka berriari 
aurre egiteko gogoz betea. 2019 urte 
barria ona izan daitela danontzako.

ko artezkari batzordean ordezkaritza 
zuzena izan behar dutela proposatu 
dugu:  EAJk, PSEk, PPk eta Csk EZ 
bozkatu dute.
• Herritarrak Kultur Etxeko eta egoi-
tzako artezkari batzordeetan hitz egi-
teko eta proposamenak egiteko au-
kera izan ditzatela proposatu dugu: 
EAJk, PSEk, PPk eta Csk Ezetz.
• Getxo Kirolaken are txarrago, ezta-
baida bera ukatu digu presidenteak. 
EH Bilduk bilera publikoak nahi ditu 
eta Kirol taldeen ordezkaritza zuzena 
Artezkari Batzordean.

• Musika eskolan eztabaidaren 
zain gaude, baina itxaropen handi-
rik ez. 
Ez du ematen 2019a parte hartze 
herritarraren urtea izango denik. 
EAJk, eta kideek, asko hitz egiten du 
parte hartzeaz baina hitzak erreali-
tateak bihurtu behar direnean beti 
kale egiten du. Segituko dugu ilun-
tasunak argitzen eta herritarrentzat 
itxita dauden ateak zabaltzen.
Parte hartzea hitz politak eta hutsak 
baino gehiago da: parte hartzea era-
bakitzea da.


