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THINKING… PARKE PUBLIKOA? NON?

MARTXOAREN 8A

GETXO MODERNO 
BATEN ALDE

Martxoaren 8an, urtero, Getxoko 
Udalak bere egiten ditu gizartearen 
gehiengo zabalak babesten dituen 
benetako berdintasunaren aldeko 
aldarrikapenak. Hala, ikusgarri 
egiten du gure udalerrian estereo-
tipo sexistak edo genero-arrakalak 
errotik kentzeko borroka.
Sozialistok uste dugu aurtengo 
martxoaren 8an erantzun are ir-
moagoa, posible bada, eman behar 
zaiela emakumezkoen kontrako 
bortizkeria zalantzan jarri eta po-
litika feministak deuseztatu nahi 
dituzten talde erreakzionario be-
rriei. Izan ere, politika horiek era-
bakigarriak dira munduko edozein 
demokrazia aurreratutan. Politika 
feminista horiek Alderdi Sozialis-
tak bultzatu ditu, kasik osoki; esate 
baterako, Genero indarkeriaren 
aurkako Lege integrala, gaia estatu 
arazo bihurtu zuena, edo Gizon eta 
Emakumeen arteko Laneko Berdin-
tasunari buruzko Errege Dekretua, 
emakumeek lanaren esparruan pai-
ratzen duten bazterketa (amatasu-
netik edo zaintzatik eratorritakoa) 
saihestera bideratutakoa. Horiek 
aldaketarako lehen urratsak baino 
ez dira izan behar; izan ere, ordena-
mendu juridikoak generoa du, eta 
ez da emakumezkoa.

Azken hilabeteetan ikusi ahal izan dugu 
Thinking Fadura parte-hartze prozesua 
garatzen joan dela kirol kluben eskutik 
eta Fadura nola birplanteatu nahi den 
ikusteko faseagatik interesa erakutsi 
duten hainbat elkarteren eskutik. Tal-
de politikook ere izan genuen zenbait 
ekarpen egiteko aukera. Egia esan, hila-
beteetan zehar prozesu eta berrikuspe-
netan aritu ostean, agindutakoa baino 
lehenago iritsi zen, HAUTESKUNDEEI 
LOTUTAKO INTERESAGATIK, ARGI 
ETA GARBI, kirol hiriaren aurreproiek-
tua (Thinking Faduraren bitartez). Bada, 

Getxotarrak esnatu eta beste Getxo bat 
posible denaz jabetzeko garaia iritsi 
da. Getxo horretan aparkatu egin ahal 
izango da, saltokiek ez dute itxi behar-
ko, kaleak garbiak eta seguruak izango 
dira, gure gazteek etxebizitzak izango 
dituzte eta gure nagusiak ez dira baz-
tertuta sentituko. EAJren gobernuak 40 
urtez murgildu du Getxo utzikerian, 
eta orain lozorro horretatik esnatzeko 
unea iritsi da.
Horregatik guztiagatik, Eduardo An-
drade izango da gure hautagaia. Ha-
masei urtez Getxoko zinegotzi izan 
ostean, inork baino hobeto ezagutzen 
ditu hiritarren arazoak, eta horiek kon-
pontzeko zerbait egin nahi du behin-
goz. #EsnatuGetxo

Getxo hiri moderno bihurtzeko mozio 
bat aurkeztu dugu. Startup-ak sor-
tzeko interesgune bilakatu nahi dugu 
hiria, jarduera ekonomikoa areagotu 
eta gazteak eta talentua erakarri ahal 
izateko. Getxo eredu izateko apus-
tua egiten dugu, talentua eta kapitala 
erakartzeko, aberastasuna sortzeko 
eta, gainera, prestakuntza-eskaintza 
hobetzeko asmoz. Izan ere, tristea da 
ikustea Getxo atzean gelditzen ari dela 
Bilbo bezalako hiriekiko; izan ere, Biz-
kaiko hiriburuak unibertsitate-hiri eta 
berrikuntzaren erdigune gisa sendo-
tzeko lan egin du. Getxok, ordea, ez 
du politika onuragarri horien aldeko 
apusturik egin.  @CsGetxo. 

horretan 20 milioi euroko aurrekontua 
kalkulatzen zen. Getxo Kirolak erakun-
deko zuzendaritzatik ez zuten azalpenik 
emateko eta zalantzak argitzeko gogorik. 
Dena den, gure zalantza eta errezelo guz-
tiak entzun behar izan zituzten Artezkari-
tza Kontseiluari horrenbesteko presarekin 
aurkezten ari zitzaionari buruz. Honako 
gai hauek jarri genituen mahai gainean, 
besteak beste: parte-hartze prozesuko 
proposamenak “iragazteko” prozesua; 
ia aipamenik ez egitea Fadura bezalako 
espazio handi batean energia-efizientzia-
ren aldeko neurriak garatzeko beharrari; 

erreka eta ingurumena zaintzeko ho-
rren premiazkoak diren neurririk ez 
izatea; irisgarritasun unibertsalaren 
beharra nabarmentzea gainerako udal 
eraikinetan (Romo Kultur Etxean, adi-
bidez) aplikatzen ez den bitartean, edo 
argi ez bereiztea zeintzuk diren PARKE 
PUBLIKOARI buruzko proposame-
nak (GUKek horren alde egin zuen) eta 
zeintzuk kirol instalazioei buruzkoak; 
izan ere, lehenengoaren kasuan ia ez 
zen ideiarik garatu. Beste behin ere, gar-
bi ikusi dugu hauteskundeek gehiegi 
baldintzatzen dutela.

Bai, Getxoko Eusko Alderdi Jeltza-
leak bete egingo ditu 2015ean gure 
udalerriko bizilagunekiko hartutako 
konpromisoak, 124 urteko gure ibilbi-
dean lagun izan ditugun honako balio 
hauei jarraikiz: konfiantza, sinesgarri-
tasuna eta erantzukizuna. Hiritarren 
aurrean aurkeztu genuen hauteskun-
de-programako konpromiso horiek 
azken lau urteetan garatu ditugun 
ekintzen bitartez berretsi ditzakegu. 
“Getxotarrekin ditugun konpromiso 
nagusiak honako hauek dira: Getxo 
hazaraztea ekonomia-jardueran eta 
aberastasunean, kohesioan nahiz gi-
zarte-justizian, bai eta bizi-kalitatean 
erreferentzia izateko berrespenean 
ere”.
Idatziz jasota dago Getxoko EAJk he-
rritarrei emandako hitza, eta Getxoko 

errealitateak erakusten du bete dugu-
la: Getxo Antzokia eta Musika Eskola 
Algortan, Romo Kultur Etxea, kirol-
espazioak modernizatzeko Thinking 
Fadura prozesua; parte-hartzea eta 
gardentasuna hainbat proiektutan (adi-
bidez: Bentaranoa eta parte-hartze izae-
rako aurrekontuak); irisgarritasuna eta 
mugikortasuna lehentasunezko ardatz 
gisa (igogailu eta arrapalen bitartez); 
gazteentzako alokairuko etxebizitzak 
(bereziki Alangon, Ormazan eta Venan-
cion); Getxoko haur parke guztiak be-
rritzea (horri esker eredu bilakatu dira 
Bizkaian); gizarte-politika aurreratuak 
(puntako Udal Egoitza bat, esate bate-
rako); berdintasuna, segurtasuna eta 
euskara udalaren eta EAJren ekintza 
guztietako zeharkako faktore gisa, eta 
sustapen ekonomikoa hazkundera bi-

deratutako ekintza estrategiko gisa. 
Hazkundea, ekonomikoa ez ezik, 
soziala ere bada, Getxo Elkartegiaren 
bultzadari esker.
Datuak eta adibideak asko eta asko 
dira, eta ezin ditugu banan-banan 
xehatu; izan ere, ezustean hautes-
kunde orokorrak deitu izanaren on-
dorioz, hauteskunde-legeek galarazi 
egiten digute martxoaren hasieratik 
aurrera Getxoko hiritarrei udal go-
bernuan egin dugunaren balantzea 
aurkeztea. Hala ere, Getxon goza-
tzen ditugun zerbitzu eta proiek-
tuen errealitatea horren agerikoa 
denez, uste dugu gure proiektuaren 
erantzukizuna, sinesgarritasuna eta 
konfiantza zein gure jarduketak ber-
mea izango direla Getxo aurrera era-
maten jarraitzeko.

Duela hiru urte erabaki zen Bentan 
prozesu parte hartzailea abiatzea 
eta espazioa auzoaren zerbitzura 
jartzea. Prozesu parte hartzailea 
bera duela bi urte hasi zen eta iaz  
Getxoko auzokideek Bentaranoa el-
kartea osatu zuten auzoa biziberri-
tzeko helburuarekin.
EAJk berak Benta inauguratu zuen 
eta inaugurazio ekitaldian bertan 
obrak 2019ko hasieran abiatuko 
zirela agindu zuen. EAJk egindako 
aldarrikapena hitz hutsetan gelditu 
da beste behin ere Udalak ez diela-

ko eremua egokitzeko lanei hasiera 
eman. Epe guztiak gainditu dituzte 
lanak hasteko, esan bezala, urtarri-

lean hastekoak baitziren. Atzerapen 
hau noren kaltetan dator? Elkarte 
beraren ekinbidearen kaltetan, du-
darik gabe. Bentan prozesu parte 
hartzailea abiatzea eta espazioa au-
zoaren zerbitzura jartzea da 2016an 
EH Bilduk aurrekontuen akordioan 
ezarritako neurria. Hiru urte pasa 
dira eta EAJk esan berri du lanak 
ez direla 2020rarte hasiko. Inaugu-
razio ekitaldian propaganda egin 
ondoren errealitateak oinak lu-
rrean jarri dizkigu beste behin ere. 
PNVstyle. 

Udal talde politikoen iritzia


