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AISIALDIRAKO GUNE BAT NEGURIKO GELTOKIAN
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Apirilaren 9an urte bat bete zen 
Romo Kultur Etxea herritarren-
tzako ireki zenetik zerbitzu ia guz-
tiekin. Hala, auzoa eraldatzeko 
prozesuaren zati bat amaitu zen, 
herrian kultur erreferente izatera 
eraman duena. Modu horretan, 
kulturaren inguruko eskariari eran-
tzun zaio, bai eta elkarteen beharrei 
ere.
Baina aldaketa guztiek izaten di-
tuzte erresistentziak, eta espazioa-
ren irekiera ere argi-ilunez ingura-
tuta egon da. Udalerriko adineko 
pertsonek hasieran erreparoak izan 
zituzten Lope de Vegako instalazio 
zaharretatik mugitzeko, eta mugi-
mendu populistek jarrera hori eu-
ren mesederako erabili zuten. Hala 
ere, poliki-poliki adineko pertsona 
horiek gero eta hobeto hartzen joan 
dira RKEren hirugarren solairuko 
zerbitzuak, beraiei zuzendutakoak. 
Gehien eskatzen dituzten zerbi-
tzuen artean honako hauek daude: 
jarduera fisikoa aholkularitza per-
tsonalizatuarekin, ile-apaindegi 
zerbitzua, podologia eta masajista.
Udal Talde Sozialistak argi izan 
du herritar guztien beharretara 
egokitzen dena eta guztiak barne 
hartzen dituena dela benetako au-
rrerapena.

Urtebetez aldarrikapen eta protesta 
jarraituak gauzatu ostean, Bizkaiko 
Pentsionisten Mugimenduak erakutsi 
du indar bukaezina duela. Haiei esker, 
pentsioei buruzko eztabaida institu-
zioetako maila guztietara iritsi da, eta 
pentsioen alde gizartea kalera ateratzea 
lortu dute. Hain zuzen, urtebete igaro 
berri da Getxoko Udaleko osoko bilku-
ran proposamen bat aurkeztu genue-
netik Bizkaiko Pentsionistak Martxan 
plataformak eskatuta. Adinekoentzako 
pentsio duinak gotortzeko beharra ez-
tabaidatzea zen helburua, etorkizunera 

Neguriko kantina toki historiko bat 
da, ikur bat getxotarrentzat. Hala ere, 
tamalez, gobernu taldeak duela as-
kotik utzitako eta ahaztutako eraiki-
netako bat da. Entzungor egin zieten 
eraikina birgaitzeko eskatzen zuten 
700 herritar baino gehiagoren sina-
durei. Birgaitu eta aisialdirako gune 
bat irekitzeko proposatzen ari gara 
aspalditik. Ia eraberritze lanik behar 
ez duen proiektua da, jada badauden 
bi solairuak aprobetxatuko lirateke 
eta. Lokalak honako hauek izango li-
tuzke: komun publikoak, ordenagai-
luentzako eta irakurketarako gunea, 
erabilera anitzeko espazioa, ikasteko 
eta bileretarako gunea eta kanpoko 
terraza. #EsnatuGetxo

Uste dugu guztiok ordaintzen ditu-
gun jai herrikoiak ez direla izan behar 
preso terroristen kolektiboari eskaini-
tako omenaldien edo pankarten era-
kusleihoak. Hain zuzen, legegintzaldi 
honetan gune neutralen alde borroka 
gehien egin duen udal taldea izan gara. 
Gure zinegotziak, Santiago Sainzek, az-
ken Osoko Bilkuran akordio bat lortu 
zuen jaietan ETAri erreferentzia egiten 
dioten ekitaldiak diru publikoarekin la-
guntzea debekatzeko. Erabaki hori EAJ-
ren, PSE-EEren eta Ciudadanosen alde-
ko botoei esker hartu zen. EH Bilduk, 
espero bezala, aurka bozkatu zuen, eta 
GUK eta PP abstenitu egin ziren.

begirako ikuspegiarekin. Emaitza oso 
argia izan zen: EAJk, PSE-EEk, PPk eta 
Ciudadanosek kolektiboak eskatzen 
zuenaren AURKA bozkatu zuten. 
Egoera horrek argi uzten du duinta-
sunez bizitzea ahalbidetuko duten 
pentsioen aldeko borrokak jarraitu 
behar duela, agintzen duenak agin-
tzen duela. Hori dela eta, larunbatean 
guztiok kalera aterako gara, gizarte 
guztiari eragiten dion belaunaldiar-
teko aldarrikapena da eta. Bilboko 
Jesusen Bihotzean ikusiko dugu elkar 
18:00etan. Pentsio duinen alde!

Getxon asko dira itxita edo abandonatuta 
dauden eraikinak, eta horietako askok ba-
liteke ondare arlotik baliogarriak izatea. 
Etxe hutsak daude San Jose parkean, San 
Martinen, Algortako Etorbidean, Joaquín 
Arizagan, Arrigunagako jaitsieran… 
Getxoko ondare arkitektonikoaren parte 
diren eraikinak katalogatu, babestu eta 
balioan jarri nahi ditugu. Bigarren aukera 
bat eman nahi diegu. Izan ere, etxe horiei 
eman ahal diegun erabilera askotarikoa 
da: udal zerbitzuak, kultur etxe xumeak, 
auzokideentzako lokalak edota alokai-
rura bideratuko diren etxebizitza eredu 

berriak.
Hori dela eta, martxoko osoko bilkuran 
mozio bat aurkeztu genuen, honakoa 
proposatuz:
- Hutsik edo erabilerarik gabe dauden 

eraikinen zentsoa egitea, titulartasuna 
zehaztuz: publikoak edo pribatuak.

- Udal eraikinen kasuan, prozesu parte 
hartzaile bat abiatuko da auzokideekin 
batera, eraikinari eman ahal zaion era-
bilera, inbertsioa eta epeak zehazteko. 

- Pribatuak diren kasuetan, protokolo bat 
egingo litzateke, jabeen identifikazioa,  
epeak eta inbertsioa zehazteko. 

Hau guztia aurrera eramateko, urtero 
gutxienez 1.500.000 euro bideratzea 
proposatu genuen. Zoritxarrez, EAJk, 
PPk eta PSEk ezezkoa eman zioten 
proposamenari, eta osoko bilkurak ez 
zuen onartu. Euren eredua bestelakoa 
da: eraikinak abandonatu, eraitsi eta 
berriak eraiki, espekulazioari atea za-
balduz. EH Bildutik Getxoko hirigin-
tza-eredua aldatzea defendatzen ja-
rraituko dugu: landa-eremua babestu, 
gure ondarea zaindu, alokairu soziala 
sustatu, etxebizitza eredu berriak azter-
tu eta abar.

Gure ametsa Getxo  
sustatzen jarraitzea da.  
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