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Parte hartzea, gardentasuna, eta Getxo-
ko herritarrekin etengabeko harremana 
izatea EAJ-PNV alderdiaren konpromi-
so garrantzitsua izan dira betidanik eta 
hala jarraituko du. Horretarako, herri-
tarrek parte hartzeko hainbat prozesu 
ditugu abian. Proposamenak, kezkak, 
beharrak zein ekimenak jasoko ditugu 
prozesu horietan eta, horiei esker, uda-
lerri hobea diseinatuko dugu denon ar-
tean eta bizi-kalitateko maila altuagoa 
lortuko dugu.
Gaur egun, prozesu ugari daude abian, 
hala nola Getxo Lagunkoia, mugarriak 
lortu dituena eta Getxo adineko pertso-
nekin udalerri lagunkoia izateko helbu-
ruan aurrera egiteko ekintzak zehaztu 
dituena.
Thinking Fadura proiektu zoragarria ere 
aipatu beharra dago. Etorkizuneko Fa-

Aurtengo ekaineko osoko bilkura 
arrunta egin zen pasa den astean. 
Ikusmin izugarria zegoen Ge-
txoko alderdi popularrak ustez 
emango zuen azalpenari dagokio-
nez. Izan ere, alderdi popularrak, 
espainiar gobernu zentrala galdu 
izanaren ondorioz 2018ko ekital-
diko aurrekontuei eta hiri-anto-
lamenduko plan orokorrari bat-
batean babesa kendu izanagatik. 
Zenbait jarduketa —hala nola, 
esate baterako, Areetako Xakea-
ren plaza deritzona eraldatzea eta 
etxebizitzak sustatzeari lotutako 
4,2 milioi euroko inbertsioak— 
bertan behera geratu ziren, eta 
hori dena ulertzeko zaila den 
kasketaldi baten ondorioz, hain 
zuzen ere, alderdiak getxoztarren 
bizitza hobetzeko lan egin behar 
badu ere. Berriz ere huts egin zu-
ten alderdi popularreko kideek. 
Azalpenik eman barik, euren na-
zionalismoaren erakusgarri gisa, 
proposamen bitxia aurkeztu zio-
ten nolabait Udalbatzari: udale-
rriko plaza nagusietan pantaila 
erraldoiak jartzea Espainiako fut-
bol-selekzioa animatzeko. Ban-
dera eta plasma-pantaila erral-
doiak.

Ekaineko osoko bilkuran gure 3 mo-
zioetako 2 onetsi ziren. Gizarte-la-
rrialdietarako laguntzak kudeatzeko 
moduari buruz informazio gehiago 
izateari buruzkoa zen bat, ebaluazio 
baten bitartez baztertu diren eskaera-
kopurua eta arrazoiak azaldu daitezen, 
langileak eta erabiltzaileak aintzat har-
tuta hobekuntzak ezartzeko. Uztailean, 
Ur Partzuergoak agerraldia egingo du 
Ingurumen Batzordean, gure hondar-
tzetan kutsadura larria egoteagatik 
bandera gorria izan genuen hainbat 
egunetan zer gertatu zen xehetasunez 

Gobernu-taldeak 2007. urtean jakina-
razi zuen urbanizazio bat egingo zela 
Maidagan nahiz Urduñako Menda-
tearen kaleetan. Hala eta guztiz ere, 
EAJ-PNV alderdiak proiektua saltze-
ko xedez prentsaurreko ugari eskaini 
baditu ere ordutik, gaur egun gune 
horrek abandonaturik dagoen oru-
bea izaten jarraitzen du. Horrenbes-
tez, ekaineko azken osoko bilkuran, 
gobernu-taldeak guneko herritarrei 
agindutako 64 gizarte-etxebizitzen 
eta parke publikoaren proiektuari be-
rriz ekiteko mozioa aurkeztu genuen 
PPko kideok. Mozioa onetsi zen; al-
kateak gehiengoaren nahia betetzea 
espero dugu orain, berriz ere ez da-
din tiraderan geratu.

Udal-aurrekontuei buruzko osoko bilku-
ra egin baino 24 ordu lehen, PPk gober-
nu-taldearekin egindako akordioa hau-
tsi eta bertan behera utzi zuen deialdia. 
Kontuen proiektua aurkezteko eta kriti-
ken beldur ez den gobernu-taldea mere-
zi dugu, azken unean beharrezko lagun-
tzak ziurtatuta ez baditu ere. Horregatik 
eta osoko bilkura prestatzeko beharrez-
koak diren giza baliabideak eta baliabide 
ekonomiko zein politikoak aintzat har-
tuta, mozioa aurkeztu genuen, alkateari 
eskatzeko getxoztarrei barkamena eska 
diezaien. Gure mozioa baztertu zen PP 
abstenitu zelako eta inolako azalpenik 
eman gabe isildu zelako debatean.

dura kiroldegiko kirol-parkea diseinatze-
ko interesa duten pertsonek, taldeek, klu-
bek eta gizarte- zein kirol-elkarteek hartu 
dute parte hizpide dugun egitasmoan; 
saio digitalak nahiz aurrez aurrekoak egin 
dira, eta etorkizuneko proiektu estrategi-
koarentzako oso proposamen eta premia 
interesgarriak partekatu dira bertan.
Euskara eta bere erabilera Getxon susta-
tzeko ekintza-planaren baitan egiten ari 
den parte-hartze prozesua abian dago 
oraindik ere. Uztailaren 8ra arte, gure 
hizkuntzaren aberastasuna areagotzeko 
beharrezkoak diren aldaketak zein ekar-
penak aurkezten jarrai dezakegu denok.
HAPOa (hiri-antolamenduko plan oroko-
rra) berrikusteko prozesua Getxoko Euz-
ko Alderdi Jeltzaleak gure herriko etor-
kizunarekin duen konpromiso argia eta 
ezaguna da; lan askoren ostean eta lantal-

dearekin prestakuntza nahiz informazioa 
partekatu ondoren, planak aurrera egin 
du eta herritarrek parte hartzeko aldia 
hasi da. Etorkizuneko Getxo irudikatzeko 
oso une garrantzitsua da; hala, espazioak, 
ekintzak, erakusketak, informazio-jardu-
naldiak eta debate birtualak zein aurrez 
aurrekoak egiten ari dira.
Eta azkenik, zalantzarik gabe aipatu behar 
da dagoeneko parte-hartzearen adibide 
klasiko bihurtu dena eta Getxo hobetzen 
jarraitzea ahalbidetzen duena: parte-har-
tze izaerako aurrekontuak. Kasu honetan, 
uztailaren 15era arte eman ahal izango 
dugu gure iritzia 2019ko udal-aurrekon-
tuan sartzea garrantzitsu deritzogunaren 
inguruan. Beraz, aitortu beharra dago Ge-
txo udalerriko herritarrekin dauzkagun 
konpromiso guztiak betetzeko aukera in-
teresgarria dela.

azaltzeko helburuarekin; hori guztia guk 
egindako beste mozio bati esker. Alabai-
na, ez zen onetsi udalak % 100ean be-
rriztagarri den energia merkaturatzeko 
erakundea sortzeko proposamena; ho-
rren bidez, diru-kutxa publikoetan diru 
nahikoa aurkeztu ahal izango litzateke 
behartsuei laguntzeko eta inork izan ez 
dezan pobrezia energetikoa. EAJ-k esan 
zuen helburu hori lortu nahi zuela, baina 
KONTRA bozkatu zuen, hamaika ikus-
teko jaioak gara. Are sinesgaitzagoa iru-
ditu zitzaigun alkateak esatea “gainerako 
taldeek baino zilegitasun gutxiago” dugula 

korridoreetan ez dugulako akordiorik 
egin gobernu-taldearekin. Ez ditugu 
kromoak trukatu nahi, gainerakoekin 
egiten duten bezala, eta gauzak beste 
modu batera egin nahi izateak ez digu 
zilegitasuna kentzen. Alkate jauna, zuk 
ez duzu zilegitasuna ematen, hautes-
kundeek baizik, eta GUK Getxo taldea 
bozkatu zuten 6.000 pertsona inguruk 
zure errespetua merezi dute. Zilegita-
suna eskatzen baduzu, zurea erakuts 
ezazu eta aurrekontuei buruzko deba-
tea antolatu, udal-bizitzako talde GUZ-
TIEI parte hartzeko aukera eskainiz.

Gero eta denda gehiago dira 
euren pertsianak jaitsi behar 
dituzten merkatariak. EH Bil-
dutik sarri salatu dugu Udal-go-
bernuaren axolagabekeria gure 
herrian hain garrantzitsua den  
merkataritzarekiko. Oraingo ho-
netan 98 plaza hutsik dituen Txi-
ki Otaegiko parkinaren egoeran 
arreta jarri nahi dugu. Horrega-
tik, proposatzen dugu parkin-
ga behin-behinean txandakako 
modu batean egokitzea, hala 
merkatariek bizi duten egora laz-

garria arintzen lagunduko dugu. 
Mugikortasun jasangarriaren alde 
egiten dugu, zeinek oinezko eta 

bizikleta gaineko mugikortasuna 
sustatuko duen baita garraio pu-
blikoaren erabilera ere. Horre-
gatik, neurria behin-behinekoa 
izan behar du, bada, dagoeneko 
eraikita dauzkagun bitarteko 
publikoei erabilera emango ge-
nieke. Bestalde, Udalak aurrei-
kusita dauka Manuel Gainza 
plazan parking bat eraikitzea, 
baina parkina ez da oraindik li-
zitatu eta herriko merkatariek 
premiazko konponbide azkarrak 
behar dituzte.


