
Udal talde politikoen iritzia
ITXAROPENA ETA ERANTZUKIZUNA

Abuztuaren 30ean egindako azken 
Bozeramaileen Batzarrean Getxo-
ko emakume adingabe batek Plen-
tzian jasandako sexu-eraso larria 
salatu eta gaitzesteko Adierazpen 
Instituzional bat onartu zen. PSE 
EE alderdian uste dugu horrelako 
gertaerek gizarte osoaren eran-
tzun sendo eta irmoa izan behar 
dutela, biktimari laguntzeko eta 
babesa emateko, eta emakumeen 
aurkako indarkeria-kasu berriak 
saihesteko, indarkeria-mota edo-
zein izanik ere. 
Esparru horretan, ekitaldi publiko 
guztiak, adierazpen instituziona-
la eta gaitzespen-kontzentrazioak 

gizarte-babes horren erakusgarri 
dira, eta beharrezkoak dira espa-
rru guztietan gertatzen jarraitu 
behar duen balio-aldaketa bat sor-
tzeko. Gertatutakoa bezalako egi-
tateek agerian uzten dute oraindik 
ere lan handia daukagula egiteke 
genero-desberdintasunen aurkako 
borrokan: justua den, berdinzalea 
den eta emakumeen aurkako in-
darkeriarengandik aske dagoen 
gizarte bat lortzeko. Udal-talde 
sozialistak, bere gobernu eginki-
zunetatik abiatuta, emakumeen 
eskubideak eta askatasunak ba-
besteko lanean jarraitzeko kon-
promiso irmoa adierazten du.

IKASTURTE POLITIKO BERRIA 

LIBRE IZAN NAHI DUGU, AMAITU 
DADILA INDARKERIA MATXISTA!

16 KOTXE EGUNERO 
IBARBENGOAKO APARKALEKUAN

BAKARRIK BAI DA BAI

Iraila iritsi da eta horrekin batera 
ikasturte politiko berria. PPko 
kideok,gobernu-taldea kontro-
latu eta ikuskatzeko agindutako 
erantzukizunarekin, lanean ja-
rraituko dugu zuon ideiak eta 
proposamenak egia bihur dai-
tezen. Helburu horiek lortzeko, 
ezinbestekoa da etengabeko ha-
rremana izatea gure bizilagune-
kin. Zuokin daukagun harreman 

estua, zuzena eta jarraitua ho-
nako bide hauen bitartez lortzen 
dugu: Areetan dugun egoitza (tel.: 
944801111), udalean dugun bule-
goa (tel.: 944660288), gure web-
gunea eta bertan dagoen “bozgo-
railua” atala (www.ppgetxo.net), 
eta Facebook (@populares.getxo), 
nahiz Twitter (@PPGetxo) kon-
tuen bidez.
#esnatugetxo

Informazio hau ez duzu Getxoberri 
honetan topatuko. Urtebete igaro da 
Ibarbengoako aparkalekua ireki ze-
netik, eta datuek argi erakutsi dute 
azpiegitura hau ez zela beharrez-
koa eta kudeaketa negargarria izan 
dela: batazbeste 16 kotxek aparkatu 
dute egunero bertan, nahiz eta 295 
kotxerentzat lekua izan. Hau da, az-
ken urte honetan bere erabilera ez da 
%5era heldu. Eta hau guztia, ia 4 mi-
lioi euro xahutu ostean (gainkosteak 
egon ziren, noski) parking faraoniko 
hau eraikitzeko. Beste behin ere, argi 
geratu da zein da PNV estiloa: guz-
tion dirua xahutu, inguru naturalak 
txikitu eta eraikuntza-enpresentzat 
etekinak lortu.
Abuztuan ere bestelako albisteak 
izan ditugu Andra Mari ingurua-

gaz lotuta, beren-beregi, Azkorriko 
aparkalekuan Udal Gobernuak 
eraiki zuen biribilguneagaz. Epaite-
giek arrazoia eman diete Azkorriko 
biribilgunea eraikitzeko urrats legal 
guztiak bete ez zirela salatu zuten 
auzokideei. Sekulako kolpea izan da 
PNV eta PSEren politika espekula-
tzaileentzat: ohituta daude legearen 
gainetik ere jardutera, inpunitate 
osoz, eta oraingoan euren harroke-
riari muga jartzea lortu da, behin-
behinean bada ere.
Azkorriko biribilguneko borroka 
honek ere argi erakutsi du ezinbes-
tekoa dela antolatzen eta borroka-
tzen jarraitzea Udalaren gehiegi-
kerien kontra: instituzioan, kalean, 
herri-mugimenduan... Aurrera! 
Info getxo.ehbildu.eus

Ezin txarragoa den berri batekin hasi 
dugu ikasturte politikoa: hainbat 
gizonek adingabe bat bortxatu dute 
Plentzian, oraindik martxan dagoen 
ikerketaren datuen arabera. Eraso 
horrek udalerriko herritarrak astindu 
ditu. Erantzun modura, herritarrak 
gaitzespen-kontzentrazioetara berta-
ratu dira. Elkarrekin Getxoko kideak 
ere astindu gaitu berri honek eta, ho-
rregatik, bat egiten dugu mugimendu 

feministarekin, emakumeek seguru 
eta aske bizitzeko eskubidea dutela. 
Erasotzaileak babesten dituen sis-
tema patriarkal hau gaitzesten jarrai-
tuko dugu, eta indarkeria matxista 
desagerrarazi arte erakunde guz-
tietatik borrokan jarraituko dugu, 
erabakitasunez, borroka feminis-
taren eskutik eta politika publiko 
sendoekin. Kontaktua: 944660290 / 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

“Maskararen erabilera, eskuen hi-
gienea, pertsonen arteko distan-
tzia... Horiek dira koronabirusaren 
agerraldi berrien parte izan ez gai-
tezen guztiok jarraitu beharreko 
jarraibideak". Testu honek urte-
bete darama gurekin batera, joan 
den urteko irailean hasi baikinen 
borroka honetan guztion erantzu-
kizunari dei eginez. Baina gaur, 
2021eko irailaren hasieran gaudela, 
itxaropen handiagoa daukagula 
esan genezake: pixka bat argiagoa 
den argi bat, igarotzen ari garen tu-
nel ilun hori uneren batean berriro 
ere argitsua eta irekia izango dela 
adierazten diguna. 
Eta itxaropen eta ilusio horretan, 
ikusten dugu jarduera nabarmenak 
ditugula kulturaren eta kirolaren 
esparruan, hala nola Getxophoto 
arte eta abangoardiaren nazioar-
teko erakusketa, Folk edo Habanera 
jaialdi handi eta erreferenteak, an-
tzerki-proposamenak, dantza-pro-
posamenak eta abar. Baita erdigu-
nea Getxon izango duen munduko 
sokatira txapelketa ere. 
2021eko irailean ere EAJ-PNVk eta 

Proiektu horrek administrazio-epe 
motel eta luzeak betetzen jarraitzen 
du, baina Getxon segurtasuna eta ja-
sangarritasuna hobetzeko bidearen 
hasieratik gero eta hurbilago dago.
Iraila: ikasturte berriari ekiteko hi-
labetea da, pandemia gainditzeko 
gero eta itxaropen handiagoarekin 
hasiko duguna, eta egoera zailei 
arreta ezin hobea eskainiz, Getxoko 
herritarrak baztertuta gera baitai-
tezke. Itxaropena: Getxon eskuratu 
daitezkeen gazteen emantzipazio-
rako dirulaguntzei esker dauka-
guna, baita euskal kultura eta eus-
kara sustatzeko laguntzei esker ere.
Irail itxaropentsu bat: eredugarria 
izaten ari den txertaketa bati esker, 
zeina Covidaren ondoriozko pande-
miaren amaierarako itxaropenaren 
oinarria izango den, baita Getxon 
ere. Denok jarraitu behar dugu el-
karlanean aritzen, erantzukizunez 
jarduten, osasun-neurriak errespe-
tatzen eta, batez ere, maskara era-
biltzen, eskuetako higienearekin 
kontu izaten eta pertsonen arteko 
distantziak tentuz zaintzen. 
Lortuko dugu!

Amaia Agirrek Getxoko hiritarre-
kin hartutako konpromisoak bete-
tzen jarraituko dugu betiko legez. 
Azkenik, Areeta-Romoko Geltokiko 
plazaren proiektu berriarekin has 
gaitezke: Xake plaza (la plaza del 

Ajedrez), pertsonentzako topagune 
berri bat izango dena, zalantzarik 
gabe. Aldi berean, Areetako eremu 
horretako beste arteria handiare-
kin jarraituko dugu, Zugazarte pa-
sealeku berriarekin, hain zuzen. 

www.ppgetxo.net
getxo.ehbildu.eus%20

