
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, GARDENTASUNAREN ETA PARTAIDETZAREN EREDU

Aste honetan, Getxoko jaietan indar-
keria matxistaren aurka proposatu 
ditugun neurriak eztabaidatuko dira 
osoko bilkuran. Pandemia dela-eta 
urte biko etena izan ostean, berriz 
ere izango dugu aisialdiaz elkarre-
kin gozatzeko aukera, eta jaiak in-
klusiboak, indarkeria matxistarik eta 
LGTBIfobikorik gabekoak, eta guz-
tionganako askatasun eta errespe-
tua bermatzekoak izatea nahi dugu. 

Hori dela eta, udalak, sexu-indarke-
riaren aurkako prebentzio-neurriak 
nahiz baliabideak abian jartzeko 
xedez, udaleko arloen, elkarte-sarea-
ren, jai-batzordeen eta ostalaritzaren 
arteko lankidetza bultzatzea propo-
satzen dugu. Espero dugu akordio 
batera heltzea jai-esparruak pertsona 
guztientzako espazio seguruak izan 
daitezen bermatzeko. elkarrekinpo-
demos@getxo.eus

Astearte honetan, ekainaren 28an, 
LGTBI harrotasunaren eta sexu-as-
kapenaren nazioarteko eguna izan 
da. Aniztasun guztiekiko errespetua, 
memoria nahiz eskubideak aldarrika-
tzeko eta ikusgarritasuna bultzatzeko 
eguna. Izan ere, PSE-EE taldeko ki-
deok uste dugu aurrera egiteko eta 
egunero pertsona askok jasaten duten 
gorrotoarekin nahiz diskriminazioare-
kin amaitzeko unea dela; horren ha-
rira, uste dugu erasoak areagotu izana 
lotuta dagoela kolektibo horrekiko 
diskriminazioa bultzatzen duten gezu-
rretan oinarritutako diskurtsoak uga-
ritzearekin. Izan ere, gorroto-delituen 

ia % 90 salatu barik geratzen da. Dis-
kriminazioari aurre egiteko funtsez-
koa da batasuna egotea; horrenbes-
tez, ezinbestekoa da helburu komun 
bat lortzeko xedez lanean jarraitzea: 
LGTBI kolektiboko pertsonen bene-
tako berdintasuna. Pertsona horien-
ganako diskurtsoak desagerrarazteko 
modu bakarra akordio sozial handi 
bat lortzea da. Hori dela eta, Gizarte 
Kohesioko Arloan programazio indar-
tsua, berritzailea eta aldarrikatzailea 
egin nahi izan dugu Harrotasunaren 
Nazioarteko Egunaren harira. LGTBI 
kolektiboko pertsona guztiak ordezka-
tuta eta identifikatuta sentitu daitezen.

JENDETZA ERROMON ERAISTEAREN 
KONTRAKAOSA ZUGATZARTEN

JAIETAN SEXU-INDARKERIAK 
PREBENITZEA

E28. IKUSGARRITASUNA, 
HARROTASUNA ETA MEMORIA

Zugatzarteko obrek izugarrizko kaosa 
eragin diete herritar eta saltokiei. Kale 
Nagusia oinezkoentzat egiteagatik 
berrehun aparkaleku-plaza kenduko 
dira, eta horri aipatutako obrak gehi-
tuko behar zaizkio, honako ondorio 
hauekin: errei bat kentzea lehen bi 
zeuden tokian, eta bost biribilgune jar-
tzea 2 km-ko tartean. Zentzugabekeria 
hutsa da. Zugatzarte modernizatzeko 

eta kaiarekiko paraleloa izango den 
bidegorri polemikoa eraikitzeko obre-
kin hasi zen dena, eta horrela gaude 
gaur egun. Zentzugabeko obrei gober-
nu-taldeak egikaritzapenean erakutsi-
tako arduragabekeria izugarria gehitu 
behar zaie. Biribilgune bat amaitu 
barik dagoenean beste bat hasten 
da, biribilguneen erdian markesinak 
agertzen dira, etab. #EsnatuGetxo

Albiste hau ez duzu Getxoberrin to-
patuko. Ekainaren 22an Erromoko 
kaleak bete genituen Lope de Vegako 
eraikinen eraistea eta EAJ eta PSEren 
asmoak salatzeko. Ehundaka auzo-
kidek parte hartu genuen manifesta-
zioan, eta argi geratu zen auzoak ez 
duela onartzen Udalak eta Aldundiak 

inposatuko duten proiektua. Era be-
rean, eredugarria da Nagusien Etxeko 
kideen erresistentzia Udalaren meha-
txuaren aurrean. Zahartze aktibo 
eta aktibistaren adibide bikaina dira. 
Argi diogu: eraisteari ez! Gure herri-
ko ondarea babesteari bai! Pertsona 
nagusien bizitza aktiboari bai!

"Herritarren parte-hartzea eta udal-ad-
ministrazioak gardentasunez kudea-
tzea bultzatzen da, betiere herritarrei 
arreta ona eta eraginkorra emanaz. 
Printzipio etikoak erantsi ditugu: ku-
deaketa arduratsua, zorroztasuna, zin-
tzotasuna eta errespetua". Pandemian 
ia bi urtez egon gara jada, eta horrek 
nabarmenki zaildu du herritarrekin 
dugun harremanean aurrerapausoak 
egiteko proiektuak ezartzea; halaber, 
ohi baino zailtasun gehiago izan di-
tugu Getxoko herritarrekin batu eta 
iritziak nahiz beharrizanak parteka-
tzeko. Hala eta guztiz ere, bete egin 
dugu gure hauteskunde-programaren 
9. konpromisoa, Getxoko EAJ-PNV tal-
deak duela hiru urte getxoztarrekin 
egindako kontratuarena, alegia.
Eta betetzen jarraitzen dugu; izan ere, 
zailtasun propioak eta administrazio 
nahiz erakundeekin denok jasan behar 
izan ditugunak gorabehera, leihatila 
bakarra sortzeko eta herritarrei ema-
ten zaien arreta hobetzeko plana egi 
bihurtzen ikusten ari gara. Hirigunee-
tan —herritarrok gauden tokitik ger-
tu—, handiagoa eta hobea da herrita-
rren arretarako bulegoetan ematen den 

aurrez aurreko arreta. Aurrez aurreko 
arreta hori arreta telematikoarekin uz-
tartzen da eta, ondorioz, Torreneko he-
rritarren arretarako bulegoan dagoen 
makina berria edo gure telefonoa edo 
ordenagailua erabiliz izapide gehiago 
egin ditzakegu, hala nola erregistroa-
ri, zergen ordainketari, Bizum bidezko 
ordainketei, lizentziei eta abarri lotu-
takoak.
Horrez gain, oso emaitza onak lortzen 
gabiltza Getxo Txukun proiektuan he-
rritarren parte-hartzeari dagokionez, 
bai eta Bentaren sorburu den Benta-
ranoa proiektuan ere. Horren ildotik, 
aipatzekoak dira Getxoko herritarrek 
Zugatzarteren zein Areeta-Romoko 
geltoki-plazaren egitura hautatu du-
ten prozesuak. Era berean, Getxo na-
zioarteko gardentasunaren gorenean 
mantentzeko apustu argia egin dugu, 
webgune berria askoz erabilerrazagoa 
eta intuitiboagoa baita, EAJ-PNVk har-
tutako konpromisoaren erakusgarri.
Gure proposamen estrategikoen 9. 
zenbakia ere bete dugu Amaia Agirre 
buru dugun taldean. Zailtasunekin, 
bai, baina pixkanaka-pixkanaka agin-
dutakoa betetzen ari gara.
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