
Udal talde politikoen iritzia
GETXO JASANGARRIA SUSTATUZ

AUTOBUS MARKESINA BAT NEGURIKO GELTOKIAN

GIZARTE PROIEKTUETARAKO INDARTZEN EKIMENAREN  2. DEIALDIA 

NEREA GUIJARRUBIA ALKATEGAIA IZANGO DA

OROIMENA ETA 
BIKTIMAK

PLAZA GEHIAGO 
LUDOTEKAN

Jasangarria mugikortasunean, iris-
garritasunean, zorroztasun ekono-
mikoan, ingurumenean, bizi-kalita-
tean,… Getxo bizitzeko eta  gozatzeko 
udalerri moduan hazten ari den es-
parru guztietan. Zeharkako konpro-
misoa Getxon EAJ-PNVk egiten duen 
proposamenean, eta isileko ahalegin 
bati esker era nabarmenean betetzen 
ari dena. Oraindik ere egun batzuk 
geratzen zaizkigu Makaleta Etorbi-
dearen, Salsidu  eta Fadurako biribil-
guaren arteko tartean,  birmoldaketa 
proiektua bisitatzeko eta hobetzeko 
geure iritzia emateko, zertarako-eta 
errepide hori Getxoko auzotarrentzat 
kale  erakargarri eta seguru bihurtze-
ko; trafiko bareagoarekin, segurtasun 
handiagoarekin eta  irisgarritasunaren 

gehikuntza lortuta. Proiektu honetan 
egin den inbertsioa ia 2 milioi eurokoa 
da.
Ingurumeneko jasangarritasuna eta 
bizi-kalitatea  garbiketako ibilgailuen 
eta makineriaren flota berriarekin, ez 

bakarrik eragindako zarata eta herri-
tarrenganako eragozpenak  murriz-
tuz, baizik eta berotegi-efektuko gasen 
emisioa. 
Jasangarritasuna irisgarritasunari eta 
mugikortasuna  eta gozatzeko Getxo-

ri dagokienez, Gernika parkean eta 
Bizkaia Zubian komun publikoak ins-
talatzeko egin den 327.000 €-ko inber-
tsioaz gozatzeko, Getxoko zerbitzuen 
sare hori hobetuz, eta laster La Bola 
hondartzan edo Areetakoetan egon 
daudenen erreforman ere islatuko di-
renak.
Jasangarritasuna eta zorroztasun eko-
nomikoa eta ingurumenekoa Edateko 
Ura Banatzeko Planaren emaitzetan, 
urtarrila eta abuztua artean 460.000 
metro kubiko ur baino gehiago alfe-
rrik ez galtzea eta 177.000 € aurreztea 

lortu delako; kopuru horiek  aurreko 6 
urteetan  aurreztu diren 6 milioi metro 
kubikoei eta 2 milioi euro baino gehia-
gori batzen zaizkie.
Getxo jasangarria sustatuz

Oroimenaren Eguna 2010ean jaio zen 
terrorismoaren biktimak gogoratzeko 
asmoz. Bere bigarren edizioan Pa-
txi Lópezen Exekutiboak poliziaren 
gehiegikeriak pairatu zituzten per-
tsonak sartzea erabaki zuen. Alderdi 
politiko guztiek, PPk eta orduan ze-
goen UPyDk izan ezik, bat egin zuten 
aldaketa horrekin. Kepa Aulestiak 
idazten duen bezala “iragana euskal 
gizarteak artean bereizita irakurtzen 
dituen orrialde batzuk dira. Norbe-
raren oroimena baieztatzen duten 
orriak desberdinak direlako, nahiz 
eta gertaerak eurak izan”. Iragana 
batzuek bizi zutenaren, beste batzuek 
entzun zutenaren  eta askok ahaztu 
nahi dutenaren gaurko irudika-
pena da. Oraindik ez dago oroimen 
kolektiborik. Duela egun apur ba-
tzuk Marta Buesak, Fernando Buesa 
lehendakariordearen alabak, esaten 
zuen hemen biktimak egon direla, 
baina baita hiltzaileak eta laguntzai-
leak ere. Egia da, bai, eta gure artean 
daude. Baina ematen du batzuk  ero-
soago daudela biktimen elkarte eta 
fundazio batzuk manipulatzen, neu-
rri handi baten, bizkarra eman dieten 
arren. Joan den larunbatean PP eta 
Ciudadanosen falta igarri genuen 
Udaleko gainerako talde guztiok 
egin genuen kontzentrazioan.

Gaur, azaroaren 15ean hasita eta dato-
rren abenduaren 15era arte INDAR-
TZEN 2. Deialdian parte hartzeko 
deialdia  irekitzen dugu. Kasu hone-
tan 25.000 €-ko munta jartzen dugu 
Getxon besteak beste honako hauek 
sustatu nahi dituzten irabazteko as-
morik gabeko pertsona eta elkarteen 
eskuetan: inklusioa, berdintasuna, 
kultura eta hezkuntza garapenerako 
lankidetza. Edizio honetan, berriz ere, 
gure zinegotzien dohaintzei esker zi-
legi izango da beharrezkoak diren eta 
finantzaketarik ez egoteagatik burutu 

Neguriko La Kantina geldilekura egu-
nero joan eta hori erabili behar izaten 
duten dozenaka amek eta aitek egoera 
honekin eguraldi txarrari aurre egin 
beharra izaten dute, geldileku horrek 
ez duelako babesteko markesinarik edo 
bestelako elementurik. 
Kontua da ez dela Bizkaibus zerbitzua-
ren geldileku ofiziala eta, ondorioz, 
Aldundiak ez dauka horrelakorik ins-
talatzeko obligaziorik; horregatik, PPn 
uste dugu udalari dagokiola aldeko au-
zotarrei zerbitzua eskaintzeko bat ins-
talatzea. Zoritzarrez, EAJ-PNVk ukatu 
egin du gure proposamena, nahiago 
du, auzotarrak euriaren erasotik babes-
tu beharrean, udaltzaingoak neurririk 
gabe isunak jartzea ibilgailuei.

Azken Osoko Bil-
kuran udal ludo-
tekaren zerbitzuan 
hobekuntzak eska-
tzen zituen mozioa 
aurkeztu genuen. 
Gobernu Taldeak transakzionatzea 
eta ludotekako plazen kopurua gehi-
tzeko  beharrezkoak izango diren 
ahaleginak egitera konprometitzea 
lortu genuen. Guk lanean jarraitzen 
dugu Getxoren eta zuen alde. Zure 
ahotsa izan nahi dugu. Twitter: @
CsGetxo Facebook: Cs Getxo  Ig: 
Cs_Getxo Tfno: 944660291 Emaila 
herritarrak@getxo.eus .

gabe geratuko ziren gizarte-proiektuak 
egitea. Gure kargu-hautetsiengatik ja-
sotzen duguna  herritar getxoztarrei 
itzultzeko gure era baino ez da. Gaur 
egunera arte  hainbeste izan dira GUK 
ekimenetik abiatuta eman ditugun la-
guntzak gizarte demokratiko baten 
funtsezkoak diren baloreak sustatzeko 
eta bultzatzeko asmoarekin, baina uste 
dugu beharrezkoa dela  gure elkarte-
gintzako sarea sendotzearen aldeko 
urratsak ematen jarraitzea eta, horrega-
tik, INDARTZENen bigarren deialdi 
hau aurkezten dizuegu. Harro gaude 

INDARTZEN lehenengoz sortu ze-
netik lortu dituen emaitzekin, eta  es-
kerrak eman behar dizkiegu egunero 
trukean ezer eskatu gabe udalerri 
adeitsuagoa, sozialagoa, hurbilago-
koa eta integratzaileagoa, berdinagoa 
eta, azken finean, hobea lortzeko lan 
egiten dutenei, eta bigarren deialdi 
honetan parte hartzera animatzen 
zaituztegu. Info gehiago daukazue 
honako hauetan: www.gukgetxo.
com; guk@getxo.eus; 944660290. 
Zuen proiektuak jasotzearen zain 
gaituzue!

Ostegun honetan, azaroak 
15, EH Bilduko kideek Nerea 
Guijarrubia alkategai izango 
dela berresteko aukera izango 
dute, 19.00etan, Villamonten 
egingo den herri asanbladan. 
Nerea barne hauteskunde 
prozesuan proposatua izan 
den hautagai bakarra izan da, 
eta herrian lortu duen babes 
maila ikusita Hauteskunde 
batzordeak alkategai izenda-
tu du berrespenaren zain.
Nerea Guijarrubia 2016. ur-

tean hasi zen zinegotzi eta 
gaur egun EH Bildu udal 
taldearen bozeramalea da. 
Gazte-gaztetik herri mugi-
menduetan ibilitakoa da. 
Algortarra da eta Euskal Fi-
lologia eta Kazetaritzan li-
zentziatua.
Ostegunean berretsi ostean 
bere aurkezpen ekitaldi 
publikoa igandean izan-
go da, azaroak 18, eguerdi-
ko 12.30etan, Romo Kultur 
Etxean. Erdu!


