
Udal talde politikoen iritzia
GETXO AURRERA DOA EUSKARAREKIN

Laster eztabaidatuko dira 2022ko 
aurrekontuak, eta Elkarrekin Po-
demoseko kideok lanean ari gara 
aurrekontu horiek arreta gure 
auzoetan eta auzotarrengan jar 
dezaten; izan ere, horiek jada desa-
bantaila-egoeran zeuden pandemia 
baino lehen, natura-ingurunearen 
proiekzioari eta udalerrian etxebizi-
tza eskuratzeko arazoei dagokienez. 
Ekonomiaren susperraldiarekin eta 

udalen diru-sarreren igoerarekin, 
aldaketa garrantzitsu gehiago eta 
pertsonak erdigunean jarriko zi-
tuzten neurriak espero genituen. 
Aldiz, titular eta lehentasun desber-
din asko ditugu aurrean. Oraindik 
garaiz gaude "Postaleko Getxo"tik 
haratago joateko. Horretarako pro-
posamenak baititugu. www.elkarre-
kingetxo.blogspot.com | elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

Berdintasun Zerbitzuak antolatu duen 
azaroaren 25eko kanpainan, hau da, 
Emakumeen aurkako Indarkeria De-
sagerrarazteko Nazioarteko Egunean, 
Areetako Geltokiko plazan dagoen la-
birintoa izan da jarduera nagusia. Eki-
men honen bidez, gizonak interpelatu 
nahi izan dira, eta elkarrekin haus-
nartu emakumeok, emakume izate 
hutsagatik, gure eguneroko bizitzan 
jasaten ditugun indarkeriei buruz. 
Berdintasunaren aldeko borroka gu 
guztion zeregina da, eta borroka hori 
ikuspegi intersekzionaletik gauza-
tzearen alde egiten dugu, diskrimina-
zioaren aurka eta aniztasunaren in-

klusiorik ezaren aurka, adinaren edo 
gaitasunen zizoko diskriminazioaren 
aurka, bai eta arrazakeriaren eta xeno-
fobiaren aurka ere. 
Beste alde batetik, Getxoko PSE-EEk 
eskerrak eman nahi dizkie GetxoEn-
presa, Romo Bizirik eta Algortako 
dendak elkarteei beren konpromi-
soagatik, bai eta beren erakusleihoak 
beltzez jantzita kanpainan parte 
hartu duten saltoki guztiei ere. Era 
berean, udalean ordezkaritza duten 
udal talde guztiek adierazpen insti-
tuzionala oneste aldera erdietsi den 
adostasunaren garrantzia balioetsi 
nahi dugu.

EH Bildutik prest agertu gara Udal 
Gobernuarekin negoziatzeko eta 
akordioa lortzeko; horren erakusga-
rri da osoko zuzenketarik aurkeztu 
ez izana.
26 zuzenketa aurkeztuko dizkiogu 
Udal Gobernuaren aurrekontu pro-
posamenari. Zuzenketak hainbat ar-
lorekin lotuta daude, besteak beste: 
larrialdi klimatikoari aurre egiteko 
neurriak, herri-kultura bultzatzeko, 
ondarea babesteko, alokairuzko etxe-
bizitzak sustatzeko, herri-busa mar-
txan jartzea, "Getxoztarra" idelizazio 
txartela sortzea, jai batzordeei diru-
laguntzak handitzea, boulder berri 
bat eraikitzea, malakateak babestea…
Gainera, azaroan bertan Getxoko 
Udalak herritarren parte-hartzea mu-
gatzea erabaki zuen, udal batzordeak 

streaming bidez eskaintzeari uztea 
erabaki zuelako. Horren aurrean, 
zuzenketa aurkeztu dugu, aurreran-
tzean ere udal batzordeetan gertatzen 
dena udal webgunearen bidez zuze-
nean eskaintzeko zerbitzua emateko, 
gardentasuna bultzatzeko.
Azkenik, urtero bezala, zinegotzi, 
aholkulari eta politikarien soldatak 
jaisteko zuzenketa ere aurkeztu dugu. 
Izan ere, lotsagarria da Getxoko Uda-
lean dauden neurriz kanpoko solda-
tak: 70.000 euro baino gehiago zine-
gotzi bozeramaileentzat, 55.000 euro 
baino gehiago aholkularien kasuan.
Beste behin ere argi adierazi nahi 
dugu negoziaketa eta akordiorako 
prest gaudela, ikusiko dugu ea bene-
tan Udal Gobernua akordio zabalak 
lortzeko prest dagoen.

26 ZUZENKETA UDALEKO 
AURREKONTUEI

ELIAS AMEZAGAREN OROIMENEZ 

"POSTALEKO GETXO"TIK HARATAGO

GENERO ARLOKO BERDINTASUNEZKO 
GIZARTE BATEN ALDE

Joan den urriaren 29an Elias Ameza-
gari omenaldia egin zitzaion Getxo 
Antzokian egindako ekitaldi hunki-
garri batean. Hala ere, ekitaldi horiek 
iragankorrak dira, eta Alderdi Popu-
larrak ez du nahi idazle handi horren 
memoria, gure udalerriarekin oso lo-
tuta dagoena, ahaztuta geratzea. Uste 
dugu beharrezkoa dela Udalak ahale-
gin handiagoak egitea eta iragankorra 

ez den aintzatespenen bat ezartzea. 
Plakak instalatu daitezke udalerriko 
plazaren batean edo toki enblema-
tikoren batean, edo kulturarekin lo-
tuta dauden toki jakinei izena eman 
diezaiekete, Muxikebarriko aretoei 
adibidez. Zoritxarrez, EAJk gure pro-
posamenaren aurka bozkatu du. Ha-
ren oroitzapenak denboran irautearen 
aurka bozkatu du. #despiertagetxo

Abenduaren 3an, Euskararen Eguna os-
patzen da, joan den mendearen erdial-
detik, San Frantzisko Xabierkoaren egu-
nean. Eta 1995etik ospatzen da oizialki 
Euskararen Nazioarteko Eguna Euskadin 
eta munduan, hots, mundu osoan zehar 
banaturik dauden euskal gizataldeetan.

Aldarrikapen-egun guztiak legez, egun 
guztiak, 365 egun, izan behar dira, kasu 
honetan, Euskararen eguna, gure hiz-
kuntza egunero lanbide arloan familia-
ren arloan eta merkataritzaren arloan 
erabiltzeko eguna. Baina, abenduaren 
3ko Euskararen Nazioarteko Egunaren 
ospakizun berezi honen aurrean, azpi-
marratu nahi dugu EAJk eta Getxoko al-
kate Amaia Agirrek euskararekin duten 
konpromisoa azpimarratu nahi dugu, 
batez ere gure eguneroko jardueretan 
hizkuntzaren ezagutza eta erabilera sus-
tatzeko bultzatzen diren proiektu eta eki-
menekin duten konpromiso argia. 

Konpromiso hori agerian geratzen da 
udal webgunean garatzen ari diren pro-
gramei erreparatzen badiegu: «Zabalik 
Euskeraren Atea» merkataritzaren arlo-
rako; «Argia Ereiten» saria, hizkuntzaren 

eguneroko erabileraren alde lan egiten 
duenari ematen zaion babesaren adie-
razgarri; «Haurren aurrean Helduok 
heldu» izeneko programa, haurren eta 
haien gurasoen edo zaintzaileen artean 
euskarazko harremanetarako guneak 
sustatzen dituena; edo «Getxon Hazi 
eta Hezi», eskolaz kanpoko jarduerak 
eskaintzen dituen programa.

Horiek guztiak erakunde-esparruan 
garatzen diren ekimenak dira, arlo ho-
netan ere gure konpromisoak betetzen 
ditugula islatzen dutenak: gure hautes-
kunde-programaren amaiera argia da 
ildo estrategikoei dagokienez: "10.- Ge-
txo, kosmopolita eta Euskadin errotua: 
euskara eta euskal kultura; mundura 
irekia eta herri honekiko konpromiso 
handiarekin, euskararekiko, gure kul-
turarekiko eta tradizioekiko konpro-
misoarekin. Gero eta globalagoa den 
mundu honetan, Getxok, euskal era-
kundeekin elkarlanean jardunik, nor-
tasun propioa izan dezan lan egingo 
dugu".

Eta horrela ari gara lanean gure ibilbide 
osoan, eta bai garai berri honetan ere.

www.elkarrekingetxo.blogspot.com
www.elkarrekingetxo.blogspot.com

