
Udal talde politikoen iritzia
KULTURA BERRITU EGIN DA GETXON

Aste honetan Loturak Jaialdia 
inauguratu dugu RKEn; sentsibi-
lizazio proiektu berritzailea da, 
dokumentalen eta narrazio digi-
talen genero berrietan oinarritu-
takoa, eta horien guztien xedea 
migrazio mugimenduen erron-
ketan, hiriek harrerari emandako 
erantzunean eta pertsona guz-
tien gizarteratzean sakontzea da. 
Martxoaren 21ean Arraza Dis-
kriminazioaren Kontrako Na-
zioarteko Eguna ospatuko dugu 
eta proiektu honek aukera ona 
eskaintzen du arrazismoaren, 
xenofobiaren edo intolerantzia-
ren inguruan hausnartzeko eta 

arraza aurreiritziak eta jokaera 
intoleranteak deuseztatzen ja-
rraitzeko, hala, sozialki kohesio-
natuta dagoen gizartea lortzeko 
eta hain preziatua den aniztasu-
nari merezi duen balioa emateko. 
2020-2023 legegintzaldiko udal 
planaren 10 ardatz estrategikoe-
tako bat da “Aniztasuna eta hiri 
abegitsua” sustatzea, eta horre-
gatik, PSE-EEn lanean jarraituko 
dugu Getxoren oinarriak berdin-
tasuna eta kulturarteko bizikide-
tza izateko, aniztasuna onartzea 
sustatuz eta gizarte eraldaketa 
erraztuz hain zuzen ere.
Parte hartu!

Aurrekontu parte-hartzaileak tresna 
baliagarriak izan daitezkeela deritzo-
gu, baina ezin dira interes alderdikoie-
tara bideratu. Ariketa demokratikoa 
herritarren eskaerei erantzutea da, 
manipulaziorik gabe, gehiago edo gu-
txiago gustatu, guztien ahotsa entzun 
eta aintzat hartzea. 
2017an aurrekontu parte-hartzaileak 
egiten hasi ziren, udal-aurrekontua-
ren zati bat herritarren behar eta nahi 
esplizituetara bideratzeko. Ordutik, 
EAJk eta PSEk beren interesen mese-
detan erabili dituzte, herritarren parte-
hartzea galaraziz.
Herritarren parte-hartzea demokra-
ziaren oinarri gisa ulertzen dugu. 
Hauteskundeetan bozka ematea ez 
da nahikoa zilegitasunez lan egiteko; 
herritarrok egunerokoan eragiteko eta 

erabakiak hartzeko eskubidea eta au-
kera izan behar dugu. Getxoko Udala 
da horren arduraduna, eta erantzuki-
zunez jokatu behar du parte hartzeko 
moduak birpentsatuz, Getxoko aha-
lik eta herritar gehienek parte hartu 
dezaten eta udalerriaren kudeaketan 
partaide senti daitezen, erakundeak 
herriarekin lotuz eta zubiak eraikiz.
Horrela, parte-hartzea benetakoa eta 
loteslea izango da. 
Aurten ere 2022ko aurrekontu parte-
hartzaileak saldu dizkigute. Mesidati 
gaude gobernu-taldeak egingo duen 
erabilera alderdikoiagatik, hori dela 
eta, adi egongo gara urtero bezala, eta 
prozesu honi jarraipen zorrotza egin-
go diogu, herritar guztien hitza bene-
tan errespetatua izan dadin, manipu-
laziorik eta asmakuntzarik gabe.

LURRAZPIKO APARKALEKUA 
ROMOKO EGOITZAN

ZAINTZAK ERDIGUNEAN JARTZEN DITUEN 

GETXO FEMINISTAREN ALDE 

Romon etorkizunean eraiki nahi 
duten egoitzaren aurreproiektua 
ezagutu ondoren, gehien harri-
tzen gaituena da proiektuan ez 
dagoela aparkalekurik jasota. 
100 egoiliarrek eta 60 langilek 
erabiliko duten espazioa da, eta, 
dirudienez, ez du ibilgailuak 
aparkatzeko plaza batik ere. 
Eremu horretan, gainera, ibil-
gailu gehiegi daude gaur egun. 

Jakina da gure udalerriko ara-
zo handienetako bat ibilgailuak 
aparkatu ahal izateko leku falta 
dela. Etorkizunean egingo diren 
obrak aprobetxatuz, eremu ho-
rretan lurrazpiko aparkaleku bat 
eraikitzeko eskaria egin dugu, 
gutxienez eraikin horri zerbitzua 
emateko, eta, posible bada, Ge-
txoko bizilagunek ere erabili ahal 
izateko.  #despiertagetxo

Kultura, kulturaren kudeaketa, 
gure kultur espazioetan egiten di-
ren proposamenak, eta, bereziki 
Muxikebarri eta Romo Kultur Etxea 
edo Getxoko kultur kolektiboen, 
erakundeen edo taldeen ekimenak 
azken urtean berritu egin dira eta 
2021ean ildo berari jarraituko diote, 
herritar guztiok kulturaz goza deza-
gun. Aurrekontuan 11 milioi euro 
baino gehiago daude eskaintzeko 
betiere, COVIDaren pandemiaren 
ondoriozko osasun segurtasuna 
bermatzen den heinean, eta, hala, 
kultura proposamen onena eskaini 
nahi zaie herritar guztiei. Eta hala-
xe azpimarratu dugu, konpromiso 
argia eta benetakoa dugulako publi-
koarekiko, tokiko eta inguruko ar-
tistekiko eta eraginkortasunarekin 
zerikusia duten ekimenekiko baita 
ere.
Koronabirusaren osasun pande-
miak kulturan eragin du, bereziki 
murrizketak ezarri direlako edukie-
retan eta ordutegiak murriztu di-
relako osasun adituek COVIDaren 
aurka borrokatzeko ezarritako neu-
rriak betez.

UDAL GOBERNUAK PLAZARATUTAKO 
AURREKONTU PARTE HARTZAILEEN HARIRA:

GIZARTE ERALDAKETARAKO 
BERRIKUNTZA

Otsaileko osoko bilkuran iris-
garritasun unibertsalari buruz 
egindako gure bi proposamenak 
onetsi ziren. Lehenengoa udal 
irisgarritasunari buruzko mapa-
ri buruzkoa zen; horren bitartez, 
Getxoko oztopo arkitektoniko 
eta sentsorial guztiak ezaguta-
razi nahi dira, betiere, aniztasun 
funtzionala duten kolektiboen eta 
eraginpeko pertsonen eskariak 
kontuan hartuz. Gure bigarren 

proposamenaren bitartez eskatu 
genuen udalaren jakinarazpen pu-
blikoak irakurketa errazeko eta 
hizkuntza argiko irizpideak be-
tez sortzeko, izan ere, gaur egun 
ez dira herritar guztientzako 
argiak eta ulergarriak, askotan 
teknikoak eta ulertzeko zailak 
baitira. Espero dugu proposamen 
biak martxan jartzea, ezinbeste-
koak baitira udalerri gardena eta 
inklusiboa lortzeko. 944660290

Hala ere, Getxon, aurreko urtearen 
erdialdetik aurrera kalitatezko es-
kaintza kulturala dugu, abangoar-
diakoa, eta arreta berezia eskaintzen 
diogu Getxon egiten den sorkuntza-
ri, hala, getxotarren ekimen kultu-
ralak guztiz sustatzen direlarik.
Azken urtean tokiko artistekin sor-
tutako programazioaren barne egon 
dira Getxoko Smile taldea, Matt Ho-
ran, Afrika, Bringas, Basurita, Toni 
Lasal, The Old timey String Band, 
Biotz Alai abesbatza, Itxaso Gon-
zalez eta Jose Luis Canal, Zozoak 
abesbatza, Andres Isasi Abesbatza, 
Bertso jaialdi mundiala Albe-ren es-
kutik, Garbi Losada, Fernando Ve-
lazquez, Andoni Martinez Baraña-
no, Natalia Monge Getxoko Organik 
konpainiarekin, Pablo Viar zuzen-
dari eta dramaturgoa, Denis San-
tacana, Jon Astorkiza, Araitz Lasa, 
Mercedes Albaina, Missisipi Queen 
and the Wet dogs, Nazioarteko Dan-
tzaren Eguna udalerriko dantza 
akademiekin batera, eta abar.
2021ean bezala, esfortzu berezia 
egin da programazioa mantentzeko 
edo udalerriko elkarteekin progra-

mazioa birkokatzeko eta ekimenen 
kontzeptua berritu da, hala, osasun 
neurri guztiak bete daitezen. Eta 
dirulaguntza ohikoetarako eta ez-
ohikoetarako ia 857.000 euro eman 
dira Getxoko kulturaren arloan CO-
VIDaren ondorioak arintzeko. Diru-
laguntzen lerro guztiak mantendu 
dira horiek egoera berrira egokituz 
eta deialdi berriak sortu dira, eta ha-
laxe jarraituko da 2021. urtean ere.
Izan ere, osasun pandemia egoe-
ran egon arren, Eusko Alderdi Jel-
tzaleak Getxo Euskadiko kultura 
abangoardian kokatzeko konpro-
misoa betetzeko lan egiten jarrai-
tuko du. Kultura hiri honen norta-
sunaren ezaugarria izan behar da. 
Horixe egiten ari gara 44 urteetan 
zehar, beste pertsona batzuen ar-
tean demokrazia garaiko Getxoko 
lehenengo alkateetakoa izan zenak 
egin zuen bezala, Paquico Urre-
txuak, hain zuzen ere. EAJ-PNVren 
balioetan oinarritutako legatua eta 
oinarriak sortu dira eta horiek dira 
gure ekintza publikoaren ardatzak, 
Agur eta ohore Paquico, KATEA EZ 
DA ETEN.


