
Udal talde politikoen iritzia
GIZARTEAREKIKO KONPROMISOA

LANTEGI BATUAKEKO SEMAFOROA JARRI DUTE AZKENIK

PARTZUERGOAREN PETIT COMITÉ-AN

LEHEN SEKTOREKO JAKIEN KALE AZOKEN ALDE

JOSEBA MARKAIDA

ITZULIA GETXON

EAJ-PNV alderdiak Getxon buru-
tzen duen lanaren lehentasunezko 
konpromisoa eta ardatz estrategi-
koa honako hauek osatzen dute: 
pertsonek, Getxoko herritarrek, eu-
ren bizi-proiektua duintasunarekin 
gauzatzeko eskubideak, eta kohesio 
sozialak. Konpromiso hori hartu ge-
nuen proiektu sozial zein politiko-
humanista batean sinesten dugulako, 
eta Getxoko gizarteari zerbitzatzeko 
gaudelako.
Konpromiso soziala hartu dugu gi-
zarte-bazterketa arriskuan edo egoe-
ran dauden pertsonekin; horren 
erakusgarri da Uribe Kostako Man-
komunitatearekin, Sortarazi elkar-
tearekin eta Algortako Karitatearen 
Alabak elkartearekin sinatutako hi-

Joseba Markaida kide sozialista 
hil egin da berriki. Zinegotzi 
izan zen udal honetan, baita 
Berango udalerrian ere. Gauza 
guztien gainetik, ausarta izan 
zen bere ideiak defendatzearren, 
militantzian egon zen alderdiaren 
barruan zein kanpo; ausarta izan 
zen ere berak eta bere familiak 
jasandako atentatuei, erasoei 
eta jazarpenari aurre egiteko 
moduagatik eta erakutsitako 
jarreragatik. Bere laguna izandako 
Josu Montalbanek ez dio bertso 
askea egin, poema oso bat baizik; 
hona hemen:

Pero no estabas tú, que nos 

hubieras alumbrado:

Entre carcajada y carcajada dichos 

con vocación de máximas

Y máximas que no pasaban 

de ser dichos,

Pero el sarcasmo que las acompañaba

Y el perfume a otros mundos 

y a otros cielos

nos trasladaba, al in, a ese paraíso
que llevabas entre tus 

manos decididas.

¡Maldito viernes en que no estabas!!

Adiós, querido amigo: 

sit tibi terra levis

Aurreko astean Ur Partzuergoaren 
biltzarra egin zen eta honako hauek 
izendatu zituzten bertan: Partzuer-
goko presidentea, Udal Sareake-
ko presidentea, eta Administrazio 
Kontseiluko presidentea. Partzuer-
goko titularrak garenok ez dugu 
inolako informazio gehigarririk 
jaso izendapen horien gainean, ezta 
pertsona horiek aukeratzeko iriz-
pideei buruz ere... EZER ERE EZ. 
Iraingarria deritzogu Bilbao Bizkaia 
Ur Partzuergoan (BBUP) dauden 
udaletako ordezkariek ez jasotzea 

Lehen sektoreko jakien azoka 
gauzatzea ezinbestekoa da neka-
zaritza Getxon berpizteko. Egia 
da gure herrian lehen sektorea 
eskasa dela baina  bizirik dago 
eta bizirik irauteko oinarrizkoa 
da ekoizleei euren produktuak 
saltzeko espazio propioak es-
kaintzea. Egungo ordenantza ez 
da nahikoa jarduera ekonomi-
ko-sozial hau posible egiteko eta 
horregatik mozio bat aurkeztuko 
dugu nekazari, abeltzain eta mer-
katariekin elkarlana sustatzeko 

Gabriel Ramos Uranga kalean sema-
foroa instalatzeko eta hura martxan 
jartzeko erabakia hartu du azkenik 
gobernu-taldeak; gune hori Lantegi 
Batuaken eraikinetik gertu dago, des-
gaitasuna duten pertsonei lan egite-
ko aukerak sortzeaz arduratzen den 
erakundea. Azkenik diogu hainbat 
urtez eskatu izan dugulako. Guk ez 
ezik, gune horretako herritarrek eta 
erakundeko langileek ere eskatu dute.
Eskerrak eman nahi dizkiogu alka-
teari azkenean gu entzuteagatik eta 
begiak irekitzeagatik errealitatea 
ikusteko. Izan ere, kontua ez da in-
bertsio handiak egitea, detaile txikien 
bitartez gure bizilagunen bizitza ho-
betzea baizik.

Itzuliaren 17. eta-
pa Getxotik igaro 
berri da eta, horri 
esker, getxoztarrek 
Espainiako Txirrin-
dularitza Itzuliaz 
gozatu ahal izan 
dute. Guk, Getxo-
ko Ciudadanos udal-taldeko kideok, 
mota horretako ekitaldiak eskertzen 
ditugu, eta udalerria sustatzeko au-
kera paregabea dela deritzogu, baita 
turismoa erakartzeko eta —batzuen 
gogoz kontra bada ere— kirolaren 
balioei esker gure udalerriko herrita-
rrak batzeko ere.

tzarmena, bizitzako garai zailean eta 
gizarte-bazterketa egoeran dauden ge-
txoztarrei arreta emateko xedez Portu 
Zaharreko instalazioetan. Portu Zaha-
rreko eta Sortarazi elkarteko mojek 
proiektu horretan hartzen dute parte, 
giza duintasunari dagokionez zerbitzu 
txalogarria eta ezinbestekoa eskainiz.
Konpromiso soziala dugu gazteekin 
eta, hortaz, etxebizitzak alokatzeko 
laguntzak eskaintzen ditugu. Hala, 
250.000 euroko laguntzak ematen ditu-
gu, Getxoko gazteak emantzipatu eta 
euren bizi-proiektuari ekin diezaioten; 
18 eta 35 urte arteko getxoztar gazteei 
zuzendutako laguntzak dira, eta iraila-
ren 26ra arte eska daitezke. Hori guztia 
nahitaezkoa delako Getxoko gazteek 
gure herrian bizitzeko aukera izatea.

inolako aurretiko informaziorik gai-
zerrendan jasotako gaiei buruz, ez 
jakinaraztea aldez aurretik zuzenda-
ritza-kargu berriak aukeratuko direla 
eta, prozesua hasi ondoren, ezagutzen 
ez ditugun proposamenak eta per-
tsonak bozkatzera joan behar izatea. 
Badakigu Bilbao Bizkaia Ur Partzuer-
goan dauden gehiengoei esker propo-
samena —edozein dela ere— onetsi 
egingo dutela; alabaina, gure ustez, 
BBUP erakundeko eta Udal Sareak so-
zietateko zuzendaritzek prozesuaren 
berri eman behar zuten aurretiaz, gaia 

eskatuz. Gure ustez  lehen sekto-
rean ari diren nekazari eta abel-
tzain, herriko merkatari, tekni-
kari eta udal-ordezkarien arteko 
mahaia osatzeko konpromisoa 
hartu beharko litzateke Getxon 
kaleko azoken bideragarritasu-
na aztertu eta urratsak emate 
aldera. Eta mahai hori osatze bi-
tartean, behin behinean, Udalak 
ekoizleekin adostu beharko luke, 
euren produktuak saltzeko egu-
tegi eta baldintzak, ohiko azokez 
gain.

laburki honela aurkeztu beharrean: 
“proposamena biltzarrean aurkez-
tuko da”. Beharrezko informazioa 
eta eztabaida barik, zaila da irizpide 
bat ezartzea eta proposamena aur-
kezten den unean bertan bozkatzea. 
Hori guztia Partzuergoak gauza-
tzen duen kudeaketa ilunaren beste 
puntu bat baino ez da, uda honetan 
bertan eskatu behar izan baikenion 
Hirigintza Batzordean agertzea, Ge-
txo udalerrian izan genituen kutsa-

dura larriko kasuen arrazoiak azal 
zitzan.

Era berean, konpromiso soziala 
dugu adineko pertsonekin; hori dela 
eta, beste udalerri batzuentzat erre-
ferente diren zerbitzuak eta proiek-
tuak dauzkate eskuragarri, hala nola 
Getxo Lagunkoia. Ekimen horretan 
sartzen dira Romo Kultur Etxean 
egindako proposamenak; kultura, 
kirola, osasuna, aisia nahiz gizarte-
jarduerari lotuta daude, eta Getxon 
euren bizitzaz gozatzen duten adi-
neko pertsona guztiei zuzenduta 
daude. Horrez gain, Gizarte Zerbi-
tzuen Arloak 54.000 euroko diru-la-
guntzak eskaintzen dizkie Getxoko 
adineko pertsonen elkarteei, urtero 
eskaintzen dituzten jarduera ugari 
eta garrantzitsuak gauzatzen jarrai 
dezaten.


