
Udal talde politikoen iritzia 

AURTEN GABONETAKO OTARRAK ZOZKETATUKO DITUGU!

Herritarron ordezkariak gara, ez 
gara herritarrak baino gehiago ezta 
gutxiago ere, herritarrak gara eta 
ez dauka inolako logika demokrati-
korik herritarron zergekin guretza-
ko diren pribilegioak ordaintzea. 
Gu ordezkari politikoak, onerako 
edo txarrerako ez gara udal langile 
arruntak (batzuk ez gara ezta lan-
gile publikoak ere),  gure jarrera 
politikoagatik, guk hartu ditugun 
erabaki pertsonalengatik aldi bate-
rako lana egiten dugu gure auzo-
kideen alde, kitto. Horrek ez digu 

ematen inolako pribilegiorik izate-
ko eskubidea.
Horregatik guztiagatik aurten 
erabaki dugu gabonetako otarrak 

zuen artean zozketatzea, zuenak 
direlako eta diru publikoarekin 
ordaintzen direlako.
Gure zozketan parte hartzeko 
pribilegio hauen inguruan zuen 
iritzia bidali Abenduaren 20ko 
eguerdia, 12:00ak baina lehen,  fa-
cebook, twitter, instagram, Getxo-
ko EH Bilduren whatsappez edo-
ta emailez.Zozketa abenduaren 
20an egingo dugu eta Abenduaren 

21ean otarrak jaso beharko dituzte 
irabazleek #getxonpribilegiori-
kez.
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Bai, Gabonak dagoeneko bertan dira, 
eta Getxoko kaleetan ere nabari da; 
izan ere, Gabonetako argiak lagun di-
tugu egunotako jarduera guztietan. 
Argi eta jarduera horiek guztiak era-
karrita, Getxoko saltokietara eta den-
detara joko dugu gure Gabonetako 
erosketak egitera. Getxoko auzo guz-
tietako kaleetan egiten diren askotari-
ko jarduera kulturalez, kirol jarduerez 
eta aisialdirako jarduerez gozatzeko 
aukera izango dugu, hartara, elkarre-
taratzez nahiz ilusioz betetako egun 
hauetan herritar guztiek, baina, batez 
ere, etxeko txikienek, gozatu ahal izan 
dezaten. Olentzero eta Errege Magoak 
gurera etorriko dira, eta egun berezi 
hauetan lagun artean eta familia-gi-
roan murgilduko gara gu. Hori guz-

tia gure udalerriko edozein puntutan 
egin ahal izango dugu; izan ere, kultu-
ra eta aisialdi eskaintza zabal eta inte-
resgarria edukiko dugu Getxon, mun-
du guztiak Gabonak ospatzeko aukera 
izan dezan.
2019. urtea oso urte berezia izango da, 
talde politikoentzako lan handiz eta 
ilusioz beteta etorriko baita, besteak 
beste, foru- eta udal-hauteskundeak 
izango ditugulako. EAJ-PNV alder-
diak aukera izango du herritar guztiei, 
gure auzotar guztiei, datorren legegin-
tzaldian gure gain hartuko ditugu kon-
promiso guztien berri emateko. Bien 
bitartean, gure partez ZORIONAK eta 
EGUBERRI ON, bihotz-bihotzez. 2019 
URTE BARRI ZORIONTSUA izan de-
zazuen opa dizuegu.

Azken egunotan, getxotarrok bi berri 
on jaso ditugu. Lehenengoa komu-
nikazio-kanpaina berriari buruzkoa 
da, zati organikoaren gaikako bil-
keta zabaltzeko asmoa duena. Ez da 
ohiko kanpaina bat izango, aitzitik, 
atez ate egingo den kanpaina bat 
izango da. Udalerriko etxe guztietara 
heltzen saiatuko gara, 2020an honda-
kinen birziklapenaren % 50era iris-
teko helburuarekin, hain zuzen ere, 
Europako zuzentarauek ezartzen 
duten bezala. EH Bildu alderdiare-
kin lortutako akordioak konposta 
egiteko udal-instalazio bat sortzea 
ere barne hartzen du. Gainera, zerbi-
tzuaren kostuen azterlan bat egingo 
dugu, gehien birziklatzen duenak 
gutxiago ordain dezan. Bestalde, az-
ken osoko bilkuran, eta sozialistok 
aurreko legegintzaldian proposatu 
genuen Etxebizitza Planari esker, 
HAPOren aldaketa puntuala onetsi 
zen, Ormazako hiri-lurzorua gara-
tzeko. Akordio horri esker, eraikiga-
rritasuna handitu egingo da 23.000 
m2-tik 30.000 m2-ra. Horrela, babes 
ofizialeko 116 etxebizitza eraiki ahal 
izango dira. Horietatik 69 etxebizitza 
babestuak izango dira eta 47 tasa-
tuak. Jakin badakigu ez dela irtenbi-
derik onena, baina arazoa arintzeko 
modu bat izan daiteke.

Duela pare bat aste, EAJ, PSE-EE eta 
EH Bilduren arteko Getxoko honda-
kinen bilketari buruzko akordioak 
ezustean hartu gintuen. Hondakinen 
foroa bertan behera utzi ostean, non 
arlo honen inguruko talde eta elkarte 
sozial guztiak ordezkatuta gauden, 
eta herritarrak kontzientziatzeko eta 
jatorriko bilketaren ehunekoa hobe-
tzeko asmoz Getxon hartu beharreko 
neurriak eztabaidatzen ari ginen, bat-
batean jakin dugu gobernu-taldeak 
neurri-sorta bat sinatu duela TALDE 
BAKARRAREKIN. Gainera, neurri 

Saltoki ugari ari dira ateak ixten Ge-
txon eta, ondorioz, saltokirik eta jen-
derik gabeko auzo mortu bilakatzen 
ari dira gure kaleak. Horren era-
kusgarri argia da Algortako Amesti 
kalea, gaur egun hamalau saltoki 
itxi baitaude bertan. Gure aburuz, 
udalak merkataritzaren alde egiteko 
unea iritsi da; lanean buru belarri 
hasi behar dugu merkataritza sortu, 
mantendu eta garatzea nahi badu-
gu. Hori dela eta, zera proposatu 
dugu: udalak lokal horiek alokatu 
ditzala eta gure udalerrian lan egin 
nahi duten ekintzaileen esku jar 
ditzala. Izan ere, saltokiak dauden 
tokian, bizitza dago.

Mozio bat aurkeztu genuen azken 
udalbatzan Artatza Romo eta Julio 
Caro Baroja institutuak aparkaleku 
gisa erabiltzeko abenduaren 24an, 
25ean, 31n eta urtarrilaren 1ean. Gai-
nera, egun horietan Romo ikastetxe-
ko beste kantxaren bat aparkaleku 
gisa erabiltzeko aukera aztertzeko 
eskatu genuen. PP eta GUK abste-
nitu egin ziren. PNV eta PSE-EEk, 
dirudienez Romo ikastetxearen zati 
bat aparkaleku gisa egokitzeko neu-
rri eskasa errepikatuko dutenak, aur-
ka bozkatu zuten, EH Bilduk bezala. 
Aurten ere, gobernuak Gabonetan 
aparkatzeko arazoari berandu eta 
txarto egingo dio aurre. 944660291.

horiek ez dira foroan aurkeztu zituzte-
nak! GUK Getxo taldeak hainbat pro-
posamen aurkeztu zituen hondakinen 
foroan, guztion artean neurriok ezta-
baidatu eta bozkatzeko asmoz, espazio 
horren erabilera sustatuz eta akordioak 
bilatuz. Egungo edukiontzietan pedala 
jartzeko ideia mahai gainean jarri genue-
nean —hainbat talderen babesarekin—, 
EAJ alderdiak uko egin zuen. Argi utzi 
zuten edukiontzien goialdea aldatzeko 
apustua egingo zutela, herritarren kexei 
“erantzuna emateko”, baina betiere peda-
lik jarri GABE. Atzera pausorik ez ema-

teko eta egindako ageriko akatsa ez 
onartzeko, hala moduzko zuzenketa 
hau aurkeztu dute. Horrenbestez, EH 
Bilduk beste behin EAJ-PSEri bide 
emango dio, duela hilabete batzuk 
esan bezala, edukiontzietan aho be-
rriak ezartzeko. Horiek horrela, foro 
honetan eskaerak egiten jarraitzeko 
aukera kenduko digute, edukiontzie-
tan pedalak jartzearena, hain zuzen. 
Gauzak horrela, GUK Getxok foroa 
berriro ere abian jartzeko eskatuko 
du, edukiontziak hautatzeko unean 
berriro ere akatsik egin ez dezaten. 


