Udal talde politikoen iritzia
2016, URTE OPAROA
rriak diseinatzen jarraituko dugu.
2016. urtean, akordioak, adostasunak eta gure herritarrekiko
erant zukizuna eta konpromisoa,
gure herriaren garapenarekin batera, udalean herritarren nahien
ordezkari garen guztion funtsezko
ardatzak izan behar dira.
Eztabaida politikoen gainetik, ongizatea, kohesio soziala eta enplegua sort zen lagunt zen duten ekimen ekonomikoen aurrerapena
udal taldeen oinarri izan behar da.
Horrela, oparotasun eta berdintasun handiagoa lor
tzeko beharrezkoak diren akordioak gauzatuko ditugu.

Urte berri bat hasiko dugu, 2016.
urtea, guztion
tzat urte oparoa
izango delako it xaropenarekin.
Hurrengo urtean gizartearen eta
ekonomiaren hobekuntza sendotzea
espero dugu eta ongizate handiagoa
eta gizarte politika aurreratuagoak
bultzat zen jarraituko dugu.
2016. urtean, alor guztietako kohesio soziala eta berdintasuna
guztiont zako erreferent zia izango dira; 2016. urtean, ekipamendu
berriak gara
tzen jarraituko dugu,
etorkizuneko Get xoren eskaint za
kultural eta sozial handia izango
direnak…
Azken batean, hurrengo urtean
Get xo oparoa, berdintasunezkoa
eta kohesionatua eraikitzeko oina-

Urte barri ona danontzako.

GOBERNATZERA
Joan den legegintzaldian, Alderdi
Popularraren ezaugarri nagusiak
elkarrizketarik eza, esparru guztietako murrizketak, Lan Erreforma,
pribatizazioak eta ustelkeria orokortua izan dira. Espainiako Gorteetarako Hauteskundeak abenduaren
20an izan ziren, eta Alderdi Sozialistak lortutako emai
tzak txarrak
izan ziren; ezin dira beste era batera
deskribatu, ez dago aitzakiarik. Kritikak onartu behar ditugu, erantzun
egin behar dugu eta tinko egin behar
dugu lan ezkerraren lekua hartuz,
aukeren eta soldaten desberdintasun
sakonak arbuia
tzen dituen gizarte
kritikoago honekin konektatzeko.
Ezkerreko aukeren artean, sozialismo demokratikoak lortu ditu boto
eta ordezkari gehien.
Horregatik, PSOEk badu aurrerapenerako gehiengoa osatzeko zilegitasuna; hala, eskuina gutxieneko posizio batean geratuko da.

MOZIOA ONARTUTA
Herritarrak (C´s) alderdian pozez
ospatu dugu abenduko bilkuran
gure mozioa onartu izana, aipamenak eta aitorpenak ezar
tzeko
protokolo bat sor
tzeari buruzkoa.
Herriko edo kanpoko norbaitek aitorpen bat merezi duenean, nork
eska dezakeen eta modu justifikatuan nork eman behar duen arau
tzea da gure helburua. Udal talde
guztien artean aztertu beharreko
kontu bat da, getxotar guztien sen
tsibilitateak islatzeko; izan ere, García Márquezek esaten zuen bezala,
“heriotza ez da iristen zahartzean,
baizik eta ahaztean”.

2016. URTERAKO HELBURUAK
Agurtu berri dugun urtea bizia izan
da, hauteskundeek markatutakoa.
Hauteskunde horiek erakundeen hurrengo lau urteetako politikak definituko dituzte. Susperraldia hasi den
urtea agurtzen dugu eta 2016. urteari
ongi etorria ematen diogu, egonkortasunaren urtea izango delakoan.
Horrez gain, enplegua sortzea, ekonomia sendotzea, eta batez ere, ongizate soziala lortzea espero dugu.
Tokiko egoerari dagokionez, PPk
konpromiso irmoa dauka kalean
jarraitzeko, herritarrak entzuteko.
Udaleko osoko bilkurari herritarren
kezkak helarazten jarraituko dugu,
eta konponbide bat adosten saiatuko

gara guztion babesarekin, akordioak
bilatuz eta ez liskarrak.
Merkatariekin bilduko gara; izan
ere, merkatariek egunero borroka
tzen dute euren saltokiak irekitzen
jarraitu ahal izateko. Autonomoekin
ere bilduko gara; krisia gorabehera,
autonomoak ausartak izan dira eta
irmotasunarekin eta lan handiarekin, euren ideia abiarazteko gai izan
dira. Asko zor diegu adineko per
tsonei eta horiek babestea gure lehentasunetako bat izango da.
Getxoko
Partido
Popularreko
zinegotziok poz-pozik hartuko zaituztegu udale
txeko udal taldean,
baita tokiko egoitzan ere, Zugatzarte

kalea, 8 bis. Iradokizunak ere en
tzungo ditugu telefonoz, 944660288
eta 944801111 zenbakietan, posta elektronikoz (pp@getxo.eus), eta gure
webgunean (www.ppgetxo.net), Facebook (https://facebook.com/populares.getxo) eta Twitter (@PPGe
txo).
Zuen ekarpenekin hobe
tzen dugu.
2016. urterako helburuak ezartzeko
unea denez, gureak helarazi nahi
dizkizuegu. Aurten ere Getxoko
herritarren zerbitzura egongo garelako. Horixe da gure nahirik handiena.

2016 zoriontsua!

OIN BAT UDALETXEAN BAINA MILAKA KALEETAN
GUK taldea 6 hilabetez egon da lanean Getxoko Udalean. Lehenengo
osoko bilkuran zinegotzien soldata
altuen aurka agertu egin ginen. Gure
zinegotzien ordainketak murriztean,
udalak 60.000 euro aurreztu ditu
gure taldeari esker. Diru hori gizarte larrialdietara bidera
tzea espero
dugu. Gainera, gure Gabonetako o
tzarak Portu Zaharreko mojei eta
Elikagaien Bankuari eman dizkiegu. Guztion artean gure udalerrian
espazio politikoa berreskuratzeko
borrokatzen jarraitzen dugu. Uda-

lak, sustatzaile batzuekin batera,
Hezetasun auzoan egindako bidegabekeria salatu dugu 2015. urtean;
bertako familia asko e
txerik gabe
geratu dira. Getxon aldaketa bultza
tzeko jaio ginen, eta 2016. urteari begira, ez dugu inor etxerik gabe gera
tzea nahi, ez dugu eraso matxistarik
nahi, ez dugu inor txirotzea nahi, eta
ez dugu nahi espekulaziorako eta
ustelkeriarako lekurik egotea. Herritar, elkarte eta mugimendu sozial,
ostalari, saltoki txiki eta talde guztiekin hi
tz egiten jarraituko dugu,

udalerri bidezkoago bat lor
tzen
lagun
tzeko eta elkarrekin lan egiteko. Getxon inbertsioak gehiegiz
koak izan ez daitezen borrokatuko
dugu, Punta Begoñan bezala; izan
ere, inbertsioak jendeak eskatzen
duenera egokitzen saiatuko gara eta
geldikinak beharrezkoagoak diren
partidetara bideratzen. Getxoko herritar guztiok 2016. urtea aldatzeko
nahi berrituarekin hastea espero
dugu, indarkeria sozialak eta ekonomikoak, abusua eta kudeaketa txarra
desagerrarazteko asmoz.

GETXOBERRI ETA BERE ANIZTAZUN EZA
Denon artean ordain
tzen dugun
GETXOBERRIk, udal komunikabide batek izan behar dituen
aniztasun eta objetibotasun iriz
pideak jarraitu behar dituela uste
dugu. Hori dela eta, EH Bilduk
behin eta berriro ohartarazi du
udal komunikabideen lan irizpi
deak finkatuko dituen lan talde
bat osatzea beharrezkoa dela. GETXOBERRIk gaur egun udal gobernuaren interesak baino ez ditu
defenda
tzen eta honek ezin du
horrela jarraitu… ezin du E AJr en

bozgorailu hutsa izan! Bere helburua eta eginbeharra Ge
txoko
Udalean
ordezkatuta
dauden
ikuspuntu politiko guztiak isla
tzea izan behar du, gizarte anitz
eta ekintzaile baten ispilu izanik.

Zuekin bat!

Iturribarri, It zubalt zetako Nagusien Etxea, Andra Mari, Portu Zaharra, Areeta, gure herriaren giza
sarea osat zen duten hainbat elkarte, kalea eta abar dira EH Bilduren berezko lan eremuak. Ez dugu

zuekin harremanik galdu nahi,
gure lana aurrera eramateko behar zaituztegulako; get xoztarrok
merezi ditugun aurrekontu partehartzaileak egiteko behar zaituztegulako; herri honek behar duen
kultur egitasmo bizia disenatzeko
behar zaituztegulako, baita udalerri jasangarri, euskaldun eta
feminista baten alde lan egiteko
behar zaituztegulako.
Zuek gabe ez gara ezer. Ge
txo
hobe bat eraikit zen jarrait zeko
behar zaituztegu!

Udal talde politikoen iritzia
BISITARIAK, ONGI ETORRI!!!
Aste Santuko oporren ateetan gaude;
egunotan per
tsona asko joaten dira
beste leku ba
tzuetara, eta egunotan,
baita ere, Getxora turistak eta bisitariak
iristen dira, gure udalerriak eskain
tzen dizkien proposamen interesgarri eta ugariak ezagu
tzera. Izan ere,
asko dugu erakusteko, eta aisialdiaz,
kulturaz, kirolaz, naturaz, babesaz,
merkataritzaz, ostalaritzaz, gastronomiaz eta abarrez goza
tzeko aukera
eskain
tzen dugu. Gure konpromisoa
idatziz jasota dagoelako: “turismoaren
arloan gure kokapenean sakon
tzea.
Merkataritza eta ostalaritza indartzen
eta babesten jarraituko dugu, udalerriko sektore ekonomiko handi hori.
Getxon bizi eta lan egin nahi dugu”.
Ge
txoko EAJ-PNVren hauteskunde

PERTSONEN
SALEROSKETA
Mar
txoaren 7an Europar Batasuneko estatuburuen eta gobernuburuen goi bilera bat egin zen Turkiarekin. Lotsaren goi bilera deitu
beharko zatekeen. Bilera horretan,
errefuxiatuei buruzko politika zeharo aldatu da: Turkiara i
tzuliko
dituzte Greziako kostaldera iristen
diren errefuxiatu guztiak, eta, horren truke, laguntza ekonomikoak
areagotuko zaizkio herrialde horri.
Hori immorala da, sinpleki eta xaloki salerosketa bat; gizakiak sal
tzean datzan trafiko bat besterik
ez. Sozialistok uste dugu Europak
ezin duela hirugarren herrialde
bat erabili bere betebeharrak uzteko; gure ustez, akordio horren legezkotasuna zalantzagarria da eta
asilo eskubidea eta giza eskubideei
buruzko nazioarteko hi
tzarmenak
argi eta garbi urra
tzen ditu. Beti
defendatu izan ditugu elkartasuna
eta senidetasuna, eta “giza generoa
nazioartekoa” dela aldarrikatu izan
dugu. Baina ez da sozialista izan
behar katastrofe horren bidez zuzenean interpelatua sentitzeko. Nahikoa da zehazteko zaila den baina
edukiz beteta dagoen kon
tzeptu
hau apela
tzea: duintasuna, gizaki
egiten gaituena, edo gizatasuna,
duin egiten gaituena.

¡STOP LGTBIFOBIA!
Egunotan,
langabeziak edo ustelkeriak komunikabideen
gaurkotasuna bete
tzen dute, baina ezin
dugu ahaztu gero eta
eraso homofobo gehiago jasaten ditugula. Gorroto horri
errotik erasotzeko ordua da. Horretarako, Ciudadanos C’s Getxo udal
taldeak protokolo bat aurkeztuko
du osoko bilkuran, jokabide horiei
hezkuntzatik erasotzeko, pertsona
bat prestatzen den unetik bertatik.
Jokabide barkaezin horiek errotik
kentzeko gure konpromisoa duzue.

konpromisoaren hi
tz argiak dira, eta
helburu argia dute, Imanol Landa alkateak beti nabarmendu duena.
Datuek berma
tzen dute gure apustua; 2015a urte ezin hobea izan da
Ge
txoko, Bizkaiko eta Euskadiko

turismorako. Turisten kopurua igo
da, baita ostatu gauena, kontsultena,
bisitena eta itsas bidaietako turistena ere. Datu horiek oso onak dira,
Aste Santua iristen ari den honetan,
eta, beraz, 2016ko oporraldi berrien

“hasiera”; espero dugu datuek positiboak izaten jarraituko dutela. Gure
helburua argia delako: Getxo hazten
laguntzea eta Euskadi hazten lagun
tzea. Eta horretarako, Getxoko Udala
FITUR azokan egon da, proposamenak egin ditu Bizkaiko eta Euskadiko erakundeekin lankide
tzan (euskal turismoa eskain
tzen dutenekin
munduko profesional turistikoekin
egindako ekintzetan), itsas bidaien
arduradunekin lan egiten du, kalitate
eta onarpen handiko produktu turistikoen sektoreko enpresekin lan egiten du, hala nola hauekin: GetxoPass,
kirol esperientziak, irteerak belaon
tzian, bisita bereziak, jarduera amaigabeak... Izan ere, helburua da bisitariak ongi etorriak sentitzea Getxon.

ALGORTAKO BEHARGINTZA NAGUSIEN BIHURTZEA
Baliabide publikoak eta udaleko baliabideak optimizatzea. Hori da Udalaren politika zuzendu behar duen
araua. Tokiko titulartasuna duten eta
erabiltzen ez diren higiezinak aprobe
txatu nahi ditugu, herritarren onurarako erabiltzeko, eskatzen dizkiguten
zerbitzuak eskaintzearren.
Algortako Behargintza zaharra berritu
eta auzoan Nagusien Etxe bat eskain
tzea proposatzen dugu, biltzeko leku
bat bilatzen ari diren elkarteei nahiz
partikularrei eskaini ahal izateko. Gainera, lokalaren tamaina ikusita, beste
jarduera ba
tzuk egiteko ere hornitu
daiteke, bizilagunen eta alderdi politikoen artean ados jarrita.

EGUNERO DA MARTXOAREN 8A
Urteko egun guztiak martxoaren 8a izatea planteatu beharko genuke. E
txetik
egunero irtendakoan Jazmin etorkina
ikustea, agian paperik ez duena; baita
Itziar ere, aldi baterako langilea, eguneko 10 orduko lanaldia duena eta ordua
6 euroan kobra
tzen duena. Udalean,
baliteke aldi baterako edozein langile
aurkitzea baldintza berberetan dagoena,
getxotarren hainbat erakundek salatzen
duten moduan. Ezin dugu alde batera
utzi emakumeak sailkatzen dituzten harreman eta rol horiek sexuen arteko desberdintasuna nagusi den gizarte eredu

baten ondorioa direla, bai eta gizartearen
erdirako “pribilegioak” lortze hutsaren
ondorioa ere. Eredu hori aldatzeak zigortu egiten gaitu emakume izateagatik
soilik; eguneroko lehentasun bat da, ez
soilik martxoaren 8koa, urteko egun guz-

tietakoa baizik. Eskerrik asko emakume
guztiei, parte har
tzeagatik eta emakumeen eskubideak aldarrikatzeagatik. Borroka feministaren alde jarraituko dugu!
www.gukgetxo.com – Twitter: @GukGe
txo – Telefonoa: 944660290

HERRITARRAK UDAL LEGEAREN ONURADUNAK
EH Bildu pozik agertu da EAJrekin
Udal Legea hi
tzartu eta gero. Legea mesedegarria izango da benetan udalentzat eta, oro har, herritar
guztien
tzat, azken batean herritarrak garelako udal zerbitzu hobeak
jasoko ditugunak. Udal Legea premiazkoa zen udalerriek dituzten
arazoei aurre egiteko. Krisiaren
ondoriozko murrizketek eta Madriletik inposaturiko Toki Administrazioaren Arrazionalizazio Legeak
udalerrien aukerak mugatu dituzte,
beraz pozik esan dezakegu Udal

Lege honek egoera honi buelta ematen diola.
Hainbat izan dira EH Bilduk legeari
egindako hobekun
tzak. Horien artean udalen finantziazioa. Izan ere,
udalek baliabide nahikoa izango dutela ziurtatzeko mekanismo zehatzak
gaineratu dizkio. Horrela, lurralde
historikoei dagozkien errekur
tsoak
banatzerakoan herrien partaidetza
zuzena ziurtatuko da (hi
tzez eta
bozkaz), eta konponbide zeha
tza
emango zaie musika eskolen, udal
euskaltegi eta Gizarte Larrialdiko

laguntzen finantziatzioari. Baina ez
hori bakarrik, Udal Legeari esker
lege babesa emango zaie tokiko euskara plan edo araudiei. Aurrekoaz
gain, herri txikien partaidetza, z azpi
herrialdeetako lurraldeen arteko
lankidetza eta mugaz gaindiko harremanetarako bideak bermatuko dira.
Amai
tzeko, azpimarratu nahi dugu
gardentasunaren eta herritarren
parte-hartzearen atalean hobekuntza
nabariak daudela, eta gure ekarpenei
esker herri kontsulta lotesleak egiteko ahalmena izango dutela.

Udal talde politikoen iritzia
KUDEAKETA ONA ETA EKONOMIA SANEATUA
Betetako beste konpromiso bat: “Ge
txo zorroztasun, zintzotasun eta
gobernu onaren ikuspegitik haztea
EAJ-PNVren balioa da; izan ere, udalerri ekintzaile, berritzaile eta solidarioago baten aldeko apustua egiten
jarraitzen dugu, hala, guztiok harro
sentiaraz gaitezen”. Konpromisoa
bete dugu ere, osoko bilkuran egiaztatu dugun moduan, 2015eko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioak
Getxoko Udaleko baliabideen kudeaketa egokia adierazten baitu. Aurreikusitako zerbi
tzu guztiei behar
bezalako arreta eman zaie, aurreikusitako inbertsioak egin dira eta zorpe
tze maila murriztu da, likidezia maila
berari eutsiz. Finantza kostuak murriztu dira, gainera: interes gutxiago

Despistatuta?
Uztaileko osoko bilkuran izandako
GUK-Getxoko ordezkariek EAJPNV eta PSE-EE alderdien arteko
gobernuko erabakia “truke” modura jo zuten. Ez zuten konfiantzako
100 egunak emateko detailerik izan
–ohikoa, kasu hauetan–.
Guk zazpi hilabete baino gehiago
eman diegu. Epe honetan, osoko
bilkuran aurkeztutako ekimen, proposamen eta, batez ere, mozioek erabilgarritasun eza izan dute bereizgarri, edo bestela, etengabeko susmoa
agertu dute edozein gai, espedienteren gainean edo haien izapide
tzearen gainean. Ez dauden lekuan
irregulartasunak bilatzen saiatzen
dira. Badirudi hori dela beren helburu bakarra.
Azken osoko bilkuran, zehazki, erabaki proposamen bat aurkeztu zuten
udalerriko materia organikoaren
gaikako bilketari buruz. Talde hori
oraindik ez da jabetu “bosgarren
edukiontzia” izenekoaren ezarpena
hondakinak biltzeko zerbitzuaren
baldin
tzen barnean dagoela, eta
laster ezarriko dela; hala, hasiera
batean, Getxoko 13.000 herritarri
emango die zerbitzua eta, horren ostean, udalerri guztira zabalduko da.
Bada garaia horretaz jabe
tzen has
daitezen.

Hutsik dauden
etxebizitzak
“Benetako
arazoei benetako irtenbideak”, esaldi
horrekin hasi zen
Ciudadanoseko
zinegotzia mozioa
defendatzen otsai
lean
egindako
osoko bilkuran; haren bidez, Getxon
hutsik dauden etxebizitzen arazoa
konpontzen saiatuko da. Hura onartuz, etxebizitza plana segurtasun handiagoz negoziatzea lortu dugu, arreta
alokairu sozialetan jartzea, badakigulako familia askoren ekonomiarako
alokairu horiek beharrezkoak direla.

eta amortizatzeko kuota txikiagoa
ordaintzen dugu.
Getxoko Gobernuak egindako kudeaketa egokiari esker, 18 milioi

euroko eragite edo konpromisoko
geldikin librea dugu; egoera horrek
ematen diren zerbitzu guztiak ez murrizteko aukera ematen digu, aurrei-

kusitako inbertsio guztiak egitea, bai
eta beste berri batzuetan pentsatzea
ere.
Getxoko Udalean jadanik legealdi
ba
tzuetatik aurrera eramaten ari
den kudeaketa ekonomiko zuzena
da, eta, kudeaketa horri esker, ekonomiaren ezegonkortasun orokorrak sortutako kezka guztiei aurre
egin diezaiekegu; hala, administrazio publiko gehienekin alderatuz,
askoz baliabide gehiago ditugu
erabilgarri. Hori guztia, EAJ-PNVk
eta Imanol Landa alkatea buru den
gobernuak Getxoko herritarrekin
hartutako beste konpromisoaren
barnean, hau da, kudeaketan zuhurtasun, erantzukizun eta zorroztasunez aritzea.

GOBELAKO KIROLDEGIRAKO HOBEKUNTZAK
Hezetasunak, instalazio elektrikoko
arazoak, edo uraren huste desegokia.
Gobela kiroldegian Alderdi Popularreko zinegotziek hautemandako aka
tsetako batzuk baino ez dira, bertako
erabiltzaileen laguntzarekin, kirol instalazioak bisitatu eta gero. Arrazoi hori
dela eta, PPk kiroldegia hobetzeko beharrak jasoko dituen azterketa bat egitea proposatu du osoko bilkuran, eta
azterketa hori egin bitartean, manten
tze lanak indartu daitezela. Azkeneko
osoko bilkuran onetsitako ekimenean,
gainera, honako hau proposatzen dute:
padeleko pistako moketa aldatzea eta
teniseko zola konpontzea, haien erabilera optimizatze aldera.

PP-K OSOKO BILKURA EAJ-REN ALDE LEHERRARAZI DU
Ke-hesia sor
tzeko edo, PPk EAJ-
PNVren alde lan egin zuen hil honetako osoko bilkuran. Alkateak zenbait fronte zail irekita zituen, bere
kudeaketa ilunari buruz duda gutxi
eskaintzen dutenak: Antzokiko gastu
handiak; etxebizitz-funtsa hustea; eta
EAJ-PNVk egindako maniobra GUKen
aholkulari
tza murrizteko (GUK taldeak PSE-EEk, adb., aurrekoetan izandako aholkularitza berbera eskatzen
zuen. PPk, bere irudia kaltetua dagoela ikusirik, GUKekin eztabaida antzu
bat piztea erabaki zuen, horrek bo-

to-emaile popularrak eguneroko ustel
keriaren alderdiko artegira erakarriko
balu bezala. Oposizioan oposizioa egiteko lan hori EAJ-PNVk eskertzen du,
zinez; PPk alderdi harekin dagoeneko
itundu zituen zinegotzi nahiz aholkularien ordainsariak. Eta ez dakigu zer
gehiago, popularren estrategia bitxia
ikusi ostean. EAJ-PNVk ez du GUK
benetako oposizio gisa duela goberna
tzeko lotsarik. Eta haren kudeaketaren
lardaskeriak o
tsaileko osoko bilkuran agerian geratu ziren. Gazteen e
txeetarako udalak, legea betez, zuen

funtsa hustu egin da (14 milioi euro),
Antzokiaren eta Kultur Etxe berriaren eraikuntza estaltzeko. Eraikitzen
ari diren antzokiari dagokionez, gaur
egun ez dakigu zer kostu izango duen.
GUK taldeak bakarrik eman zuen ba
tzorde bat eratzearen aldeko botoa, urteko kostua eta epe labur eta ertaineko
aurreikuspen ekonomikoa zenbatekoa
den jakin ahal izateko. Obskurantismoak, zarrastelkeriak, askoren onarpena dute, baina ez GUK taldearena.
Webgunea: www.gukgetxo.com – Twitterra: @GukGetxo – Tel.: 944660290.

MARTXOAK 8, BERRIZ ERE
Urtero bezala, Mart xoaren 8an
Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatuko dugu; ospatu eta aldarrikatu
ere. Berriz ere, jatorri ezberdinetako
emakume get xoztarrok bilduko
gara ospakizun zein aldarrikapenetan, eta munduari erakut siko diogu
abian dagoela emakumeok bult zatu
eta guztion beharra duen iraultza.
Iraul
tza Feminista. Emakume eta
gizon askeak nahi, behar dituena.
Eta askeak izateko, ba
t zuek besteengandik sufri
t zen duten indarkeria baztertu behar dugu. Argi

eta garbi indarkeria mat xista gai
tzesten dugula esan behar dugu.
Eta horretan ari gara Berdintasun
Kont seiluan. Indarkeria matxistari
aurre egiten dion protokolo bat
erat zen. Ados gaude funt sezkoan:
emakumeekiko indarkeria ezin da
inoiz onartu eta salatu behar dugu
BETI. Arazoak ditugu, aldiz, salatu beharreko indarkeriak zehazterakoan. Izan ere, biktimak salaketa
jart zea beharrezkot zat jot zen dute
bat zuek indarkeriaren aurkako protokoloa mart xan jart zeko. Beste ba

tzuek, aldiz, uste dugu hori defen
tsarik gabe uzten dituela erasoa
salatu ezin duten hainbat emakume: erasotzailea polizia delako, paperik gabe uzteko ahalmena duen
enpleatzailea delako, edo, besterik
gabe, bikotekidearen arbuioa jasan
ahal duelako... Emakume horiek,
elkarte batean topatzen dute elkartasuna. Hori dela eta, elkarte horiek
egindako salaketa aintzat hartzeko
eska
tzen dugu. Izan ere, arriskua
dago emakume horiek bitan erasotuak izatea... Eta ezin dugu onartu.

Udal talde politikoen iritzia
KONPROMISOA ROMOREKIN
Egindako jarduerak, auzo getxotar honetan goza daitezkeen proiektua eta
gure hauteskunde programan aurkeztu ditugun konpromisoak (herritarren
berrespen nabarmena lortu dituztenak, baita Romon ere) gure apustuaren
benetako adierazgarri argia dira. Eta
gizarte-laguntzako eta babes ofizialeko etxebizitzen gaikuntza konpromiso
garran
tzi
tsua da; hau da, gaur egun
Nagusien Etxeko lokala, Udal Euskaltegia eta Romoko Kultur Etxea dauden
eraikina gaitzea. EAJk bere hauteskunde programan planteatutako proposamena herriko auzoko guztien beharrei
erantzuna emateko helburuarekin:
aukera paregabea Romon, pasa
tzen
utzi ezin duguna. EAJren hauteskunde programa getxotarrek babestu izan

dute, baita Romoko Kultur E
txeari
eta Nagusien Etxeari dagokionez ere,
azken bi udal hauteskundeetan.

EGIN ZAITEZ
EKINTZAILE
Azken osoko bilkuran Ciudadanos-eko zinego
t ziak, Sainz
jaunak, komentatu beharreko
mozioa aurkeztu zuen. Ge
t xo
udalerrian “batxilergoa eta erdi
mailako heziketa zikloak eskain
tzen diren ikastet xeetan programa ekin
t zailea abian jar
t zea”
nahi zuen. Azken urteotan behin
eta berriz erabilt zen da, batez ere
alderdi politikoen aldetik, ekin
tzaile terminoa. Izaera erabakia,
jarrera deliberatua eta sormen
apur bat proiektu bat abian jar
tzeko, enpresa bat sortzeko edo
lanposturen bat era
t zeko nahikoa dela uste da, edo guk hori
ustea nahi dute behintzat. Hala
ere, benetan gertat zen dena hau
da: “ekint zaile” berbaren at zean
darwinismo sozial moduko zerbait ezkutat zen da. Beste era batera esanda, norbait langabezian
badago edo behart sua bada bere
eraginkortasun edo ekimen ezagatik da. Era berean, gizarte-klase eta taldeen arteko aukeren
berdintasun eza ezkutatu nahi
du. Izan ere, per
t sonarengan
oinarritzen da; hau da, ekimen
pert sonal zein pribatuan. Politika publikoak desagert zen dira.

EKINTZAILETZA
Urtarrileko osoko bilkuran gure proposamena ez bazen onartu ere, Getxoko
eskoletan ekintzailetza sustatzeko
programa sortzeko buruzkoa, Ciudadanos taldeak berriz ere adierazi nahi
du ekintzailetzaren alde egiten duela.
Ez dugu uste “ideia bat, diru apur bat
eta nahiko” ekiteko balio duenik, ez
ditugu begiak ixten egoera ekonomikoa ez ikusteko, ez dugu derrigorrezko
ekin
tzaile
tzan sinesten (ez dagoelako
bizitzeko beste modurik) eta gure proposamena ez zen “neoliberala”, beste
ba
tzuek zioten moduan. Proposamenaren laburpena: http://euskadi.ciudadanos-cs.org/category/getxo/

Gizarte-laguntzako etxebizitza, Romon
etxebizitza lortzea errazteko. Hori lor
tzeko, Nagusien Etxea espazio berri eta

moderno batera lekualdatuko da, bere
Zuzendaritza Batzordeak zentroaren
erabiltzaileek planteatutako beharretara
egokitu duen espaziora, hain zuzen ere.
Halaber, Zuzendaritza Batzordeak kontuan hartu ditu bazkide guztien
tzako
hobetzeko egindako proposamenak.
Gizarte-laguntzako etxebizitzarekiko
konpromiso hori erraztu digun lankide
tza eta eskuzabaltasuneko adibidea.
Ge
txoko Udalba
tza (hau da, bertan
ordezka
tzen diren alderdi politiko
guztiak) izango da, dagokion unean,
gaur egun Romoko Nagusien E
txea,
Euskaltegia eta Kultur E
txea dauden
eraikinarekin zer egin erabakiko duena; momentu horretan guztiok adierazi beharko dugu gizarte-lagun
tzako
etxebizitzaren alde edo aurka gauden.

KONPROMISOA GETXOREKIN
Fadurako pilotalekuen
tzako hobekun
tzak eta plan bat egitea, hurrengo ekin
tzak gauza
tzen diren bitartean kiroldegiko erabil
tzaileei ahalik eta eragozpen
gu
txien sor
tzeko: Gobela ibaia bidera
tzeko obrak, komun publikoen sarea
udalerriko hamar puntu estrategikoetan
jartzeko obrak, Galeako itsasargia eta gotorlekua mantendu eta kudeatzeko apustua, edo Algortako erretiratuen elkarteari
Urgulleko lokalak itzultzeko eskaera.
Horiek dira PPk Udalbatzara eraman
dituen ekimenetako batzuk, beti ere
gure auzokoen kezkak helarazteko asmoarekin. Horrela aurkituko gaituzte
beti, Ge
txorekin konprometituta eta
konponbideak planteatzen.

ALKATEA ETA EAJ ROMO AUZOAREN AURKA
Romotarren iri
tziei aho
tsa eman
nahi ez diotenak agerian geratu ziren urtarrilaren 27ko osoko bilkuran.
Auzoa bisita
tzean argazkian egotea gustatu arren, EAJ, PSE-EE eta
PPk osoko bilkurak Romo auzoari
eragiten dionari buruzko kon
tsulta
plantea
tzea saihestu zuten, Nagusien Etxearen etorkizuna, batik bat.
EAJk azken 40 urtean izan duen gu
txiengo gobernua justifikatzen duten
ohiko aitzakiak bota zituen. Haietako
batzuk, harrigarriak. Adibidez: fun
tzionamendua dekretu bidez denez

kontsulta bat proposatzea BOEen eta
Kultur Etxearen aurka egotea da. Zen
tzugabekeria honengatik bakarrik,
Ge
txok beste kultura zinego
tzi bat
eta beste gobernu talde bat izatea
merezi du. An
tza, EAJren
tzako ez
da nahikoa ezkutuko ekin
tzen bitartez kudea
tzea (osoko bilkuraren
kontroletik kanpo gera
tzen da eta
enpresa lagunek parte hartzen dute).
Ez da aski azken urteotan Espainian
egon den udal kudeaketa imitatzea,
izugarrizko xahuketa eginez. Orain,
bakarrik, akordioak egiteko gaitasu-

nik gabe, eta auzoa eta alderdi denak
aurka izanik, auzoak erabaki dezala eska
tzen dioten guztiei, besteak
beste GUK taldeari, eraso egiten die.
Antza, kultura zinegotziak eta Landa alkateak ez dute euren alderdiko
presidentea entzun erabakitzeko eskubideari buruzko aldarrikapenak
egiten. Ematen du euren alderdikoak
ere ez dituztela entzuten. Itsuan eta
erabakiak dekretuen bidez ezarriz ez
da inolaz ere herri bat edo auzo bat
goberna
tzen. Horregatik, besteak
beste, aldaketa behar da.

MILA ESKER GETXOZTAR!
Aurrekontu bidezkoagoak lor
tzeko
asmoz hasi genuen prozesu partehartzailearen lehenengo fasea amaitu da eta balorazioa egiteko unea
da.
Azken asteetan udalerriko etxe guztietara inkesta bidali dugu, berrehun
denda eta tabernetara hurbildu gara
galdetegi bat helarazteko eta Getxoko
90 auzo, kirol eta kultur elkarteekin
harremanetan jarri gara aurrekontu
proposamen justuagoa, parte-har
tzaileagoa eta hurbilagoa prestatzeko.
Sei izan dira auzoz auzo egindako

asanblada irekiak: Andra Mari, Portu
Zaharra, Aldapa, Hezetasuna eta Neguri Langile, eta Romo-Areeta. Guztira ia 100 lagunek parte-hartu dute
bileretan. Beraz, orain bide guztietatik

jasotako ehundaka ekarpen eta gomendio guztiak ordenean jarri, gure
proposamenera gehitu eta 2016ko
aurrekontua negoziatzen ari den mahaira eramango ditugu eztabaidatu
daitezen.
Amai
tzeko, edozein modutan, bileretara etorriz edo inkesten bidez,
parte-hartu duzuen guztiei eskerrak
eman nahi dizkizuegu. Izan ere, hori
zen gure helburua gu
txinaka partehar
tzearen aldeko kultura berri bat
sortzea.
Udal dirua, denon kontua!

Udal talde politikoen iritzia
PORTU ZAHARRA: ELKARLANA
Portu Zaharra leku bereziki garrantzi
tsua da Getxon, zalantzarik gabe. Hemen ere, udal gobernua bizilagunekin
lanean ari da, gure herriko txokorik
esanguratsuenetako bat hobetzen jarrai
tzeko asmoz. 2015eko abenduaren 29an
Udal Gobernu Batzordean erabaki zen
100.000 euroko diru-laguntza ematea
Portu Zaharreko Auzo Elkarteari, leku
esanguratsu honetako etxebizitzak larriki kaltetzen ari diren termitak desagerrarazteko egin behar diren jarduketak finantzatzeko. Diru-laguntza hori
“Portuzarra” auzo horretako bizilagunen elkarteak berak kudeatuko du, horretarako egin den hitzarmen arautzaile
baten bitartez. Diru-laguntza, dagokion
partida ekonomikoarekin batera, onartu
zuen gobernu taldeak.

LANGABEZIA GETXON

Alkateak eta udaleko gobernuak auzo
elkarte honekin daukaten etengabeko harremana funtsezkoa izaten ari
da Portu Zaharreko bizilagunek eu-

rak bizi diren ingurunea hobetzeko
proposatzen dituzten aldaketak landu
ahal izateko. Hobekuntza horiek guztiak auzokideek erabakitzen dituzten

URGULLEKO LOKALA ALGORTAKO ERRETIRATUEN EGOITZA GISA

PPko legegintzaldiak panorama
atsekabegarria utzi du langabeziari
dagokionez: gaur egun biztanleen
% 20 baino gehiago daude langabezian, eta haietariko % 40k ez dute
inolako babesik edo gizarte lagun
tzarik jasotzen.

Joan den azaroan Udalbatzak PPren
mozioa eztabaidatu zuen; horren bitartez, PP alderdi politikoak Algortako
erretiratuek BBKren lokala egoitza gisa
erabiltzeko eskatu zuen, euren jarduerak
bertan egin ditzaten. Getxoko gainerako
Udal Korporazioak, lotsa-izpirik erakutsi
gabe, ezezko botoa eman zion ekimenari.
PPkoek erretiratuen taldeari diogun
babesa errepikatu eta konpromisoa
mantendu nahi dugu, lehen eta orain,
gure nagusiek haien lekua berreskura
dezaten. Adostasuna lortzeko gainerako alderdi politikoek heldutasuna
izatea espero dugu. Gutxi batzuen
burugogortasunak ezin du beste ba
tzuen eguneroko bizitza zapuztu.

Badaude batzuk gure udalerriaren
irudi idilikoa zabaldu nahi dutenak,
Getxon gizarte arazoak ez daudela
aditzera ematen dutenak, eta orokorrean Getxoko biztanleek bizi-maila
ona dutela diotenak.
Baina, egia esan, azken datuak ikusita Getxoko langabezia % 11,7koa
dela esan behar da; hau da: 4.159
pertsona daude lanik gabe.
Alderdi Sozialistaren ezaugarri nagusia gizarte justiziaren aldeko eta
desberdintasunen aurkako borrokan
aritzea izan da beti. Hasi berria den
legegintzaldi honetan, gure fun
tsezko helburuetako bat langabezian
dauden pertsonen kopurua txikiago
tzea izango da. Izan ere, datu eta zifra bakoitzaren atzean egoera larrian
edo kritikoan dagoen auzoko bat
dago eta lagun horrek, gure elkartasunaz gain, lana eta ekonomia
sustatzeko politika publikoak behar ditu, besteak beste.

C’Sek ENTZUTEN ZAITU
Hutsune hau txiki
geratzen da zugatik
egunero zelan egiten
dugun lan azaltzeko.
Zure auzi, iradokizun edo kexekin
lagunduko dizugu
atsegin handiz gure
bulegoan, udaletxearen beheko solairuan, eta 944660291 telefonoan. Gure
proposamen eta aurrerapenak http://
euskadi.ciudadanos-cs.org/category/
getxo/ web orrian aurki ditzakezu,
baita bozeramailearen profilean ere @
Sainz_Robles (Twitter) eta /Sainz.Robles (Facebook).

premia eta garrantzien arabera gauza
tzen dira, betiere udalaren lagun
tzarekin eta babesarekin.
Plan honetako azken jarduketa, eta
plan osoan garrantzitsuena dena, termiten aurkako jarduketa plan hau da,
100.000 euroko diru-laguntza ekarriko duena. Jarduketa hori “Portuzarra” auzo elkartearen eta udal gobernuaren arteko elkarlanetik atera
zen, baina hala eta guztiz ere azaroko
osoko bilkuran aurkeztu zen eta, harrigarria bada ere, ez zuen jaso GUK
Getxoren eta EH Bilduren aldeko botoa. Izan ere, alderdi horiek, azaldu
zutenez, ez dute ulertzen elkarte horrek berak garrantzitsuenak deritzen
beharrizanetarako udalaren dirua
kudeatzea

ALKATEAK EZ DU LEGEA BETETZEN
Alkateak, legeak dioenez, 2016ko
aurrekontuen aurrerapena osoko
bilkuran noiz aurkeztuko zain dago
GUK, 2015eko urriaz geroztik. Legea
ez betetzeko ei dago. Terrazak eta
zuhurtasun eskasa: GUKek proposatu du taberna edo terraza lizentzia
berri bakoitzean inguruko auzokide
erkidegoek alegazioak aurkeztu ahal
izatea eta espediente bakoitzeko parte izan ahal izatea. Horrela ulertzen
dugu guk parte hartzea. EAJk ez.
Ostalariek eurek emandako terraza
berrien jakinarazpenak bakarrik iri

tsiko zaizkie erkidegoei. Bestetik,
terrazen ordenantzak ez du jaso ostalarien ekarpenik. Sufritzeko bizi
tzea. GUKek 70.000 euro aurreztu
dizkie getxotarrei: Getxoko zinego
tzien soldatak eskandalua dira.
GUKek uko egin zien 70.000 euro
baino gehiagori 2016an, udalaren
tzat. Alkateari eskatzen diogu diru
hori gizarte larrialdiko kontuetara
bideratzeko, Getxon premia handia
dago-eta. Espero dugu honetan gu
txienez alkateak ez entzunarena ez
egitea. Udala da Romoko adineko

per
tsonen arazo nagusia: Romoko
Kultur Etxeak azken faseari ekingo
dio. Aitzitik, auzoan adinekoentzat
espazio duin eta zabal bat eduki
tzeari buruzko eztabaidak aurrera
darrai. EAJ egoskorra da eta ez du
ikusi nahi Romo auzoak eta bizilagunek erabaki ahal dutena. GUKen
bideak ireki gura ditugu, romotarrek
ondare historikoaren kontserbazioaz
erabakitzeko eta adineko pertsonek
egoteko leku bat aukeratzeko. Gainerakoa Romo auzoaren kontra dekretuz gobernatzea da, berriro.

UDAL DIRUA, DENON KONTUA
Aurrekontuei
buruzko
prozesu
parte-hartzailea martxan da, eta beste behin ere zeuek gakoa izango zarete. Zeuek izan behar duzue prozesu honen protagonista getxoztarren
beharren araberako aurrekontu justuagoa, bidezkoagoa eta gardenagoa
lortzeko.
Horretarako, auzoz auzo asanbladak
egiten gabiltza. Gainera, Getxoko etxe
guztietara inkesta igorri dugu, herritarrok kezkak, proposamenak etab.
egin ditzazuen, eta nola ez, ahal den
neurrian horiek gure aurrekontu pro-

eramango gaituen bide bakarra. Zeuek zarete Getxoko EH Bildu eta zuoi
dagokizue erabakitzea zertan eta nola
gastatu behar duen Udalak diru publikoa.
posamenean gehitzen saiatuko gara.
Era berean, Getxoko merkatariei galdetegi bat helaraziko diegu eta herriko elkarteekin harremanetan jarriko
gara.
Izan ere, hauxe da herritarren artean
parte-hartze kultura berria sortzera

• Portu Zaharra urtarrilak 20, Emakumeen Txokoan
• Hezetasuna-Neguri Langile urtarrilak
21, Faduran
• Erromo-Areeta urtarrilak 25, Erromoko
Kultur Etxean
• Aldapa urtarrilak 28, Faduran

Udal talde politikoen iritzia
BISITARIAK, ONGI ETORRI!!!
Aste Santuko oporren ateetan gaude;
egunotan per
tsona asko joaten dira
beste leku ba
tzuetara, eta egunotan,
baita ere, Getxora turistak eta bisitariak
iristen dira, gure udalerriak eskain
tzen dizkien proposamen interesgarri eta ugariak ezagu
tzera. Izan ere,
asko dugu erakusteko, eta aisialdiaz,
kulturaz, kirolaz, naturaz, babesaz,
merkataritzaz, ostalaritzaz, gastronomiaz eta abarrez goza
tzeko aukera
eskain
tzen dugu. Gure konpromisoa
idatziz jasota dagoelako: “turismoaren
arloan gure kokapenean sakon
tzea.
Merkataritza eta ostalaritza indartzen
eta babesten jarraituko dugu, udalerriko sektore ekonomiko handi hori.
Getxon bizi eta lan egin nahi dugu”.
Ge
txoko EAJ-PNVren hauteskunde

PERTSONEN
SALEROSKETA
Mar
txoaren 7an Europar Batasuneko estatuburuen eta gobernuburuen goi bilera bat egin zen Turkiarekin. Lotsaren goi bilera deitu
beharko zatekeen. Bilera horretan,
errefuxiatuei buruzko politika zeharo aldatu da: Turkiara i
tzuliko
dituzte Greziako kostaldera iristen
diren errefuxiatu guztiak, eta, horren truke, laguntza ekonomikoak
areagotuko zaizkio herrialde horri.
Hori immorala da, sinpleki eta xaloki salerosketa bat; gizakiak sal
tzean datzan trafiko bat besterik
ez. Sozialistok uste dugu Europak
ezin duela hirugarren herrialde
bat erabili bere betebeharrak uzteko; gure ustez, akordio horren legezkotasuna zalantzagarria da eta
asilo eskubidea eta giza eskubideei
buruzko nazioarteko hi
tzarmenak
argi eta garbi urra
tzen ditu. Beti
defendatu izan ditugu elkartasuna
eta senidetasuna, eta “giza generoa
nazioartekoa” dela aldarrikatu izan
dugu. Baina ez da sozialista izan
behar katastrofe horren bidez zuzenean interpelatua sentitzeko. Nahikoa da zehazteko zaila den baina
edukiz beteta dagoen kon
tzeptu
hau apela
tzea: duintasuna, gizaki
egiten gaituena, edo gizatasuna,
duin egiten gaituena.

¡STOP LGTBIFOBIA!
Egunotan,
langabeziak edo ustelkeriak komunikabideen
gaurkotasuna bete
tzen dute, baina ezin
dugu ahaztu gero eta
eraso homofobo gehiago jasaten ditugula. Gorroto horri
errotik erasotzeko ordua da. Horretarako, Ciudadanos C’s Getxo udal
taldeak protokolo bat aurkeztuko
du osoko bilkuran, jokabide horiei
hezkuntzatik erasotzeko, pertsona
bat prestatzen den unetik bertatik.
Jokabide barkaezin horiek errotik
kentzeko gure konpromisoa duzue.

konpromisoaren hi
tz argiak dira, eta
helburu argia dute, Imanol Landa alkateak beti nabarmendu duena.
Datuek berma
tzen dute gure apustua; 2015a urte ezin hobea izan da
Ge
txoko, Bizkaiko eta Euskadiko

turismorako. Turisten kopurua igo
da, baita ostatu gauena, kontsultena,
bisitena eta itsas bidaietako turistena ere. Datu horiek oso onak dira,
Aste Santua iristen ari den honetan,
eta, beraz, 2016ko oporraldi berrien

“hasiera”; espero dugu datuek positiboak izaten jarraituko dutela. Gure
helburua argia delako: Getxo hazten
laguntzea eta Euskadi hazten lagun
tzea. Eta horretarako, Getxoko Udala
FITUR azokan egon da, proposamenak egin ditu Bizkaiko eta Euskadiko erakundeekin lankide
tzan (euskal turismoa eskain
tzen dutenekin
munduko profesional turistikoekin
egindako ekintzetan), itsas bidaien
arduradunekin lan egiten du, kalitate
eta onarpen handiko produktu turistikoen sektoreko enpresekin lan egiten du, hala nola hauekin: GetxoPass,
kirol esperientziak, irteerak belaon
tzian, bisita bereziak, jarduera amaigabeak... Izan ere, helburua da bisitariak ongi etorriak sentitzea Getxon.

ALGORTAKO BEHARGINTZA NAGUSIEN BIHURTZEA
Baliabide publikoak eta udaleko baliabideak optimizatzea. Hori da Udalaren politika zuzendu behar duen
araua. Tokiko titulartasuna duten eta
erabiltzen ez diren higiezinak aprobe
txatu nahi ditugu, herritarren onurarako erabiltzeko, eskatzen dizkiguten
zerbitzuak eskaintzearren.
Algortako Behargintza zaharra berritu
eta auzoan Nagusien Etxe bat eskain
tzea proposatzen dugu, biltzeko leku
bat bilatzen ari diren elkarteei nahiz
partikularrei eskaini ahal izateko. Gainera, lokalaren tamaina ikusita, beste
jarduera ba
tzuk egiteko ere hornitu
daiteke, bizilagunen eta alderdi politikoen artean ados jarrita.

EGUNERO DA MARTXOAREN 8A
Urteko egun guztiak martxoaren 8a izatea planteatu beharko genuke. E
txetik
egunero irtendakoan Jazmin etorkina
ikustea, agian paperik ez duena; baita
Itziar ere, aldi baterako langilea, eguneko 10 orduko lanaldia duena eta ordua
6 euroan kobra
tzen duena. Udalean,
baliteke aldi baterako edozein langile
aurkitzea baldintza berberetan dagoena,
getxotarren hainbat erakundek salatzen
duten moduan. Ezin dugu alde batera
utzi emakumeak sailkatzen dituzten harreman eta rol horiek sexuen arteko desberdintasuna nagusi den gizarte eredu

baten ondorioa direla, bai eta gizartearen
erdirako “pribilegioak” lortze hutsaren
ondorioa ere. Eredu hori aldatzeak zigortu egiten gaitu emakume izateagatik
soilik; eguneroko lehentasun bat da, ez
soilik martxoaren 8koa, urteko egun guz-

tietakoa baizik. Eskerrik asko emakume
guztiei, parte har
tzeagatik eta emakumeen eskubideak aldarrikatzeagatik. Borroka feministaren alde jarraituko dugu!
www.gukgetxo.com – Twitter: @GukGe
txo – Telefonoa: 944660290

HERRITARRAK UDAL LEGEAREN ONURADUNAK
EH Bildu pozik agertu da EAJrekin
Udal Legea hi
tzartu eta gero. Legea mesedegarria izango da benetan udalentzat eta, oro har, herritar
guztien
tzat, azken batean herritarrak garelako udal zerbitzu hobeak
jasoko ditugunak. Udal Legea premiazkoa zen udalerriek dituzten
arazoei aurre egiteko. Krisiaren
ondoriozko murrizketek eta Madriletik inposaturiko Toki Administrazioaren Arrazionalizazio Legeak
udalerrien aukerak mugatu dituzte,
beraz pozik esan dezakegu Udal

Lege honek egoera honi buelta ematen diola.
Hainbat izan dira EH Bilduk legeari
egindako hobekun
tzak. Horien artean udalen finantziazioa. Izan ere,
udalek baliabide nahikoa izango dutela ziurtatzeko mekanismo zehatzak
gaineratu dizkio. Horrela, lurralde
historikoei dagozkien errekur
tsoak
banatzerakoan herrien partaidetza
zuzena ziurtatuko da (hi
tzez eta
bozkaz), eta konponbide zeha
tza
emango zaie musika eskolen, udal
euskaltegi eta Gizarte Larrialdiko

laguntzen finantziatzioari. Baina ez
hori bakarrik, Udal Legeari esker
lege babesa emango zaie tokiko euskara plan edo araudiei. Aurrekoaz
gain, herri txikien partaidetza, z azpi
herrialdeetako lurraldeen arteko
lankidetza eta mugaz gaindiko harremanetarako bideak bermatuko dira.
Amai
tzeko, azpimarratu nahi dugu
gardentasunaren eta herritarren
parte-hartzearen atalean hobekuntza
nabariak daudela, eta gure ekarpenei
esker herri kontsulta lotesleak egiteko ahalmena izango dutela.

Udal talde politikoen iritzia
GURE KONPROMISOA, GIZARTE KOHESIOA
Getxok gizarte kohesioarekiko eta gizarte politika aurreratuekiko duen
konpromisoan sakontzen jarraitzen
du. Eta, berriz ere, talde guztiek aho
batez jarrita Osoko Bilkurak one
tsi
duen babes ofizialeko bi etxebizitzaren
erosketarekin islatu du. Gizarte Zerbi
tzuek sustatu duten adostasun-lanei
esker BOE hauek udaleko talde guztien
laguntza jaso dute; etxebizitza hauek
funtsezkoak izango dira zerbitzuen
karterari erantzuna emateko; zerbitzu
horien ezarpena aurten hasiko da.
Gizarte kohesioa, gizarte politika aurreratuak, pertsonekiko konpromisoa
dira EAJ-PNVk erakunde guztietan
dituen proposamenen ardatz bereizgarriak; atzean bertan behera botara
inor ez uztea, herritar guztien integra-

PP ETA FAMILIA
Martxoan egin zen Osoko Bilkuran
PPk familiarekin bat egiteko mozioa
aurkeztu zuen. Mozio horri berez
familiaren ulermen tradizionala zerion baina, horretatik aparte, guk
bat egiten dugu aitona-amonen eta
gurasoen lana eta krisi garai hauetan
familiak eratzen dituzten kideek egiten dituzten ahaleginak eta euskarri
ekonomikoa ain
tzatestearekin. Familiaren laguntza hori ezinbestekoa
da “popularrek” joan den legegin
tzaldian lortu zuten gehiengoari esker ezarri dituzten politika neoliberalaren eta eragin dituzten mozketen
eta erreformen ondorioz. Politika
publikorik ez egotearen ondorioz
kasu batzuetan derrigorrezkoa da familien laguntza eta, beste batzuetan,
bereizkeriaren eta pobreziaren aurkako borrokan elkarte eta GKE
erakunde askoren lagun
tza izatea,
batez ere umeen pobrezia kasuetan.
Solidaritatea eta gizarte kohesioa
karitate bihurtzen dira. Testuinguru
horretan PP oso gustura dago, “ahal
duena libratu dadila” da, indibidualismoz jokatzeko deia, azken finean,
lehiakortasun lizunez eta norberekoikeriaz joka
tzeko gonbidapena.
Baina dirudienez sozialistak oker
gabil
tza, egoera hori konpon
tzeko
familia dagoelako.

GETXO TOLERANTEAGOA
Martxoko Osoko
Bilkuran Getxok
a u r r e r a k u nt z a
handia lortu zuen
tolerantziari dagokionez. Ciudadanos Udal Taldeak aurkeztuta
ikasgeletan LGTBI taldearen aurkako
biolentziari aurre egiteko protokoloa
one
tsi zen; horrela EAEn hori egin
duen lehen udalerria izan gara. Hori
gorabehera artean ez gaude erabat
ase eta guztion ongizatearen alde
borrokatzen jarraituko dugu toleran
tzia eta begirunea sustatzeko.

zioaren aldeko apustua eta berariazko
arreta eskaintzea menpekotasun edo
bereizkeria egoeran daudenei.

Gure konpromiso argia, egiaztatuta
dagoena, helburu horietara iristeko
bitartekorik onenak eskaintzea da.

Getxon asko dira gizarte kohesioaren
arloan garatu diren ekintzak eta prestazioak eta, sarritan, eredugarriak
izaten dira gure Herriko beste udal
batzuentzat. Adibidez, beste zerbitzu
askoren artean, tratu txarrak paira
tzen dituzten emakumeen egoera larrietarako eta horrelakoetan abegia
eskain
tzeko erabiliko diren bi BOE
berriak ditugu, eta baita Algortako
Juan Bautista Zabala kaleko edo Romoko Luis López Oses eta Lope de
Vega kaleetako tutoretzapeko apartamentuetako 52 plazak. EAJ-PNVk
gizarte politika aurreratuekin lortzen
diren Ongizate-Estatuarekin eta Gizarte Kohesioarekin duen konpromisoa eztabaidatu-ezina eta gardena
delako.

FAMILIAREN ERRENTAREN ARABERAKO LAGUNTZAK
Bereziki krisian zehar, baina baita orain
ere, etxe askotan hil amaierara iristeko
fun
tsezko oinarria familiak izan dira.
Alderdi Popularrean uste dugu ahalegin hori aintzatetsi egin behar dela. Bi
eratara egitea proposatzen dugu. Alde
batetik, familiaren egun bat ospatuta, jai
eguna izango dena eta omenaldi izaera
izango duena, PPk beste kasu batzuetan
ere ospatu dituen egunen antzekoa.
Beste alde batetik, familia-errenta estandarizatua sustatuz, hau da, Udalak
bere laguntzak eta diru-laguntzak eta
zerbitzuak errentaren eta seme-alaben
kopuruaren arabera eman ditzala. Kontua horiek guztiak beharrizanik handiena dutenengana iristea da.

GETXOKO HERRIAREN AURKAKO DEKRETU BAT
Joan den mar
txoan egin zen Osoko
Bilkuran Ge
txoko alkateak beste
“dekretazo” baten sinaduraren berri
eman zuen. Berriz ere gure alkateak,
berak bakarrik, diru kopuru garran
tzitsua bere jatorrizko erabileratik, gizarte etxebizitza, kostuari dagokionez
hasierarik ihes egin zien Ge
txo An
tzokiaren eraikuntzara desbideratzea
erabaki zuen. Udaleko zinego
tzien
gehiengo osoa aurrekontuko mota
horretako aldarazpenen aurka dago
eta horrela azaldu du behin baino gehiagotan. Horrelakoetan Alkateak beti

entzungor egiten du eta EAJ-PNVk,
PSE-EE alderdiaren lagun
tzarekin,
2011 urtean onestea lortu zuen udalaren arau bati heltzen dio, hau da,
aurrekontuetako aldarazpenak onesteko Osoko Bilkuraren eskumenak
Alkatearen eskuetan uzten dituena.
Urte horretako aurrekontuari a
txikita dagoen arau hori ekitaldi horretan
indarrean egoteko baino ez zen onetsi
baina, hori gorabehera, alkateak denboran zehar luzatzea lortu du. Nola?
Aurrekontuak luzatuz; hori 2012,
2013, 2014 eta 2015. urteetan gertatu

da. Horrela alkateak guztira 21 milioi
euro baino gehiagoko munta duten
dekretuak sinatu ditu, batez ere Ge
txo Antzokira destinatu direnak. Argi
dagoen bezala, gutxiengoak gehiengo
osoari bere legea derrigorrez ezartzen
dion egoera hau erabat da demokraziaren aurkakoa eta amaiera eman behar zaio. Guztien artean Alkatetzaren
mota honetako dekretuekin amaitu
behar dugu. Hauen moduko erabakiek asko kaltetzen dituzte gure gazte
getxotarren eskubide garrantzitsuak,
etxebizitza eskubidea bezala.

HAMAR URTEZ AMETSAK EREITEN
EH Bildutik nahikoa li
tzateke Txorimalo Gazte
txearen hamargarren
urteurrenean zorionak opatzearekin.
Egia esan baina, ezinezkoa zaigu
zorion soiletara mugatzea; izan ere,
askori bete-betean eta hurbilean
tokatzen zaigun gaia da. Hitz hauen
bitartez hainbat oroi
tzapen eta bizipen ekarri nahi ditugu orriotara,
ahanzturan ez gal
tzeko orain dela
hamar urteko okupazio mugimendua, zeinek eraman zuen Galeako
etxe hura gazteena egitera. Hamaika
mani zein hainbat ekimen aldarrika

tzaile gogoan ditugu, baita Udala eta
Gazte Asanbladaren gerra iraunkorra
ere. Hamar urtez, ugari izan dira bertatik egindakoak: etxebizitza kanpaina, AHT-aren aurkako lana, PTP-aren
kontrako borroka, ortu tailerra, kon
tserba tailerra, auzolanak, hitzaldiak,
dokumentalak, antzerkiak, jai herrikoiak, irratsaioak, … hamar gehi bat
eskain
tza hamar gehi bat borroka.
Okupazioa espazioaren jabe bihur
tzeko eta proiektu horiek guztiak bideratu ahal izateko bidea zen, tresna
ederra, eta hala baliatu zen. Askoren

tzat Txorimalo gure militantzia eskola, gure askegunea, gure eztabaidagunea, gure gozagunea izan da. Eta
horregatik eskerrak eman nahi dizkizuegu, atzoko eta gaurko gazteei. Eta
hamar urteren ostean, arnasa hartu,
begiak zabaldu, eta gaurko gazteek
erabaki beharko dute zer den euren
tzat Txorimalo, edo zer ez den.
Honakoa beste urteurren bat baino
gehiago ei da; izan litekeena edo izango ez dena delibera
tzea zuen esku
baitago, bejondeizuela! Mila zorion,
Txorimalo!

Udal talde politikoen iritzia
AKORDIOA 2016KO AURREKONTURAKO
Elkarrizketa, negoziazioa, topaketa
eta bilera zenbatezinak, guztion laga
penak eta nahi politikoa nahitaezkoak
izan dira, behingoz, eta zenbait urte
igaro ostean, aurrekontuei buruzko
akordio bat lortu ahal izateko Getxon.
Bai, lortu egin da 2016. urterako aurre
kontu bat aurkeztea, Getxoko udale
rriak merezi dituen kalitatezko oina
rrizko zerbitzuak eskaini ahal izatea
ahalbidetuko duena; horrez gain, hau
xe eskainiko da: gizarte kohesioko po
litika aurreratuak, modernizazioko eta
jarduera ekonomikoa babesteko pro
gramak, gardentasuna, parte-hartzea,
eta noski, kudeaketa eraginkorra eta
Getxoko bizilagunei zin egin genien
zorroztasuna. 103,7 milioi euroko au
rrekontuari esker, udalak herritarrei

ematen dien zerbi
tzuan gehiago eta
hobeto lan egin ahal izango da. 2016.
urteko aurrekontua zuhurra, ardura
tsua eta zorrotza dela uste dugu.

AURREKONTUAK
Aurrekonturik gabeko legegin
tzaldi baten ostean, Getxoko herri
tarrak lasai egon daitezke. Apirila
ren 27ko osoko bilkuran behingoz
onartuko dira aurrekontu batzuk,
PSE-EE eta EAJ-PNV taldeen babe
sarekin.
Akordioa batzuetan banatuta eta
aurrez-aurre dauden indar poli
tiko desberdinen arteko adosta
sunaren emait za izan da. Hala ere,
ia bost urte eta gero, ados jartzeko
gai izan gara, udal honek gehien
goak onartutako aurrekontu bat
izan dadin.
Aurrekontu horrek sozialista gisa
ditugun i
txaropenak ase
tzen ditu.
Hasieratik, barne egon dira Gober
nuko bi alderdiek sinatutako eraba
kiaren ideia eta proposamen garran
tzitsuenak. Gainera, azken emaitza
hobe
tzen duten elementuak gehi
tzen ditu.
Aurrekontu solidarioa da, % 0,7
kooperaziorako eta garapenerako
direlako. Biziki hazi dira partaidetza
susta
tzera bideratutako partidak.
Murrizketen eta austeritate-politi
ken garaian, diru-laguntzak eta be
kak mantentzen ditugu, eta hezkun
tza-gastua duten familientzako
laguntzak berreskuratzen ditugu.

AURREKONTUAK
HOBETZEN DITUGU
Udal aurrekontuei buruzko erabakia
udal batean har daitekeen erabakirik
garrantzitsuena da; bertan islatzen
da egin nahi den politika mota, eta
zein den udalerriari eta lehentasunei
buruzko iri
tzia. Horri dagokionez,
Ciudadanos taldeak asko dauka
esateko; Getxori buruz dugun ikus
pegia islatuko dugu: ez dira gizarte
laguntzak ikutuko, enplegua lehen
tasunezkoa izango da eta herritarren
beharren gainean egongo gara. Ho
rretarako, udal aurrekontuak alda

tzeko zenbait proposamen prestatu
ditugu, aldaketa bat lortzeko, zuen
gatik eta zuentzako.

EAJ-PNV, PSE-EE—PSOE eta EH BIL
DU negoziatzen aritu gara, eztabaida
tzen, kontsultatzen, aldatzen eta azke
nik, adosten. Izan ere, jarrera politiko

desberdinak izan arren, talde guztiok
egin dugu negoziazioaren eta akor
dioaren alde. Hori guztia, politikan ari
garenon lan nagusia bete
tze aldera:
herritarrei zerbi
tzua ematea. Horre
gatik, uste dugunez garrantzitsuena
ongizate orokorra eta zerbitzu publi
koa direla, etsi egin dugu pentsatuta
genituen zenbait proposamen edo
ekintzetan. Horrela, akordio bat lor
tu dugu Ge
txoren
tzat, eta alkateak,
Imanol Landak, hauxe azpimarratu
du: “prozesu luzea izan da; hasieran
EH Bilduk baino ez zuen parte hartu
nahi, baina azkenik, udal kudeaketa
ri buruzko iritzi desberdinak ditugun
hiru alderdik gauzatu dugu akordioa,
guztiok izan ditugulako ados jartzeko
gogoak”.

KONPONBIDERIK EZ GETXORENTZAT
Getxoko bizilagunek jasaten dituzten
arazoentzako konponbiderik eta asmo
rik gabe. EAJ, EH Bildu eta PSEk har
tutako aurrekontu-akordioa oso urrun
dago ge
txoztarren beharretatik. Izan
ere, esaten dutenak kezka
tzen gaitu,
baina are gehiago esaten ez dutenak.
Besteak beste, zergen igoera.
Hi
tzarmen horrekin ez da saihestu
erretiratuak berehala Romoko Kultur
Etxeko hirugarren solairura eramatea.
Ez zaizkie gure nagusiak axola. Harri
garria da alkateak bizilagunen diruare
kin jolasteko duen gaitasuna manten
tzea. Auskalo zer egin nahi duten diru
horrekin. Prest egon ezustekoren bat
izateko.

4.500 EURO EMANGO DIZKIO CEAR EUSKADIRI
Apirilaren 15ean, ostirala, GUK tal
deak 4.500 euro eman zizkion CEAR
Euskadiri (Errefuxiatua Lagun
tzeko
Ba
tzordea). Erakunde horren hel
buruak giza eskubideak, eta nazioar
teko babesa behar duten edota bazter
tze-arriskuan dauden errefuxiatuen,
desplazatutakoen, aberrigabeen eta
migranteen garapen osoa defenda
tzea eta susta
tzea dira. Presidentea
den Javier Galparsorok Siriako erre
fuxiatuek gaur egun bizi duten egoe
raren marrazki ikaragarria egin zuen,
eta eszeptiko agertu zen Europaren

jarreraren aurrean: “Europa ez dago
elkartuta, baina arazoren bat dagoe
nean biltzen da”. Espainiako Estatuari
16.000 inguru dagozkio, baina 18 bai
no ez dira hartu eta 3 bakarrik heldu
dira Euskadira. Dohaintza GUK tal

deko zinegotzien ordainsarietatik da
tor; izan ere, uste dugu hautatutako
per
tsonek jaso
tzen dituzten dietak
eta ordainsariak Getxora itzuli behar
direla, giza eskubideak eta aldaketa
politikoa defendatzen dituzten mugi
menduak babestuz eta sustatuz. Argi
dago udalerriek beste alde batera be
giratu dutela. CEAR erakundeak eta
beste talde getxoztar batzuek Getxon
sortutako Ongi Etorri Errefuxiatuak
plataforman parte hartzen dute. Web
gunea: www.gukgetxo.com – Twitter:
@GukGetxo – 944660290.

AURREKONTUETAN, GURE LEHENTASUNA HERRIA
EH Bilduk abstentzioarekin erantzungo
die aurrekontuei negoziazioaren bidez
lortu ditugun eskariak getxoztarren bizi
kalitatea hobetzeko lagungarriak dire
lako. Gure aurrekontuak ez diren arren,
eran
tzukizunez aritu gara eta hauek
dira, beste askoren artean lortu ditugun
proposamenetako batzuk:
• Gazteentzako
emantzipatzeko
250.000 euroko diru partida lau ur
teetan zehar.
• Etxebizitza hutsen errolda.
• Alor guztietako diru-laguntzetan

%10aren igoera, eta lau urteetan
izandako %20aren murrizketa osoa
berreskuratzea.
• Portu Zaharreko igogailuaren proiek
tuaren gauzapena eta emakumeen
txokoaren hobekuntza eta proiektua.
•
Andra Mariko Benta eraikinaren
etorkizuna
prozesu
parte-har
tzailearen
bidez
erabaki
tzeko
proiektua.
• Emakumeen Etxea eraikitzeari begi
ra prozesu parte-hartzailea.
• …
Negoziazioa ez da erreza izan baina

ez dugu ilusioa galdu abiatu genuen
prozesu parte-hartzaileak gure lanari
zentzua eman diolako.Gure proposa
menak herritar, elkarte, merkatari eta
ostalarien iritzien fruitu izan dira eta
azken erabakia asanblada ireki bidez
hartu da ge
txoztarrei hi
tza emate
ko determinazio osoa dugulako eta
aurrerantzean ere bide horretatik ja
rraituko dugu, Getxo auzokideen nahi
eta beharren arabera eraldatzen. Eske
rrik asko parte-hartu duzuen guztioi
eta egunerokoan beste herri eredu ba
ten alde ari zaretenoi!.

Udal talde politikoen iritzia
Diru-sarrerak ere eguneratzen dira
Ezin daitekeelako beste era batera
izan, ezta administrazioan ere. Azalpena oso erraza da: gure e
txean,
gure e
txeko ekonomian, ez badago
hilabete guztietan ditugun gastuak
ordainduko dituen diru-sarrerarik,
ezinezkoa da gure familiaren behar
guztiei ondo aurre egitea. Eta udalean
gauza bera gerta
tzen da: diru-sarrerak eguneratzen ez badira, oso zaila
da Getxoren erreferente diren kalitate
handiko zerbitzuak eskaintzen jarrai
tzea, eta, batez ere, egoera txarragoan
daudenenei arreta ematea.
Zein
tzuk dira udalean dauden diru-sarrerak? Itundutako zergetatik
datozen diru-sarrerak (Udalku
txa),
eta udaleko tasa eta zergak; horiek
Ge
txoko herritar guztiok ordain
tzen

GUK eta PP
aurrekontuen aurka
GUK GETXOk eta PPk elkarri eman
zioten babesa eta aurrekontuen aurka bozkatu zuten bi talde bakarrak
izan ziren, alian
tza lo
tsagarria agerian u
tziz. Lazgarria izan zen a
tzo
euren burua ezkertiar
tzat dutenak
arrazoirik gabe PPk aurkeztutako
zuzenketa osorik babesten ikustea;
izan ere murrizketen eta ustelkeriaren alderdia da, baita zergak igo
tzearen eta eskubideak galaraztearen
arduraduna. Halaber, patetikoa izan
zen alderdi horrek GUK Getxok egindako zuzenketaren alde bozka
tzen
zuela ikustea. Nabaria izan zen PPk
zuzenketak aurkezterakoan izandako ezintasuna eta gaitasun eza.
EAJk eta PSE-EE (PSOE)k osatutako
udaleko gobernu taldeak EH Bildurekin
elkarrizketa eta negoziazio prozesu luzea
izan ondoren, azken hori abstenitu egin
zen, eta 2011tik luzatutako beste udal
kontu ba
tzuk one
tsi ziren. 103,8 milioi
euroko aurrekontuak, hain zuzen ere, honako hauei laguntza eskaintzen dietenak:
etxebizitzen alokairuari, gazte getxotarren
emantzipazioa ahalbidetzeko; familiei,
hezkuntza-gastuetarako; gizarte kohesioa
sendotzen duten bestelako neurri eta inber
tsioei; sustapen ekonomikoari; oinarrizko
zerbitzuen mantentzeari; parte-hartzeko
politiken aurrerapenari; gardentasunari;
eta herritarren komunikazioari.

Onetsitako
aurrekontuak
Bost urteko luzapen luzearen ondoren
aurrekontuak one
tsi dira. Ciudadanos Getxok Getxoko Udalak azkenik
aurrekontu eguneratuak izatea txalotu du; horien bidez, egungo garaira
egokitzea ahalbidetzen ez zioten luzapenak atzean utziko ditu, politika
ez baita erabakiak hartzea saihestea,
elkarrizketak izatea eta erabakietan
parte hartzea baizik. Udal talde honek
elkarrizketak eta adostasuna ospatzen
ditu gaur, eta ospatuko ditu beti. Datozen urteetan udal taldeen aldetik
parte-hartze handiago egotea espero
dugu, baita herritarren parte-hartzea
handiagoa izatea ere.

ditugu, ditugun zerbi
tzu desberdinengatik. Aipatutako tasa eta zergak
2007. urtetik daude izozturik, ia-ia
inolako igoerarik izan barik; are gehiago, 2009an etxebizitzetako zaborraren tasak %30eko jaitsiera izan zuen,
eta saltokienak %35ekoa. EAJk bere
ekintza politikoaren oinarrizko balio

tzat kudeaketaren eraginkortasuna,
erantzukizuna, zorroztasuna eta zin
tzotasuna dituenez, Ge
txon 2016ko
aurrekontuak onesteko diru-sarrerak,
tasak eta zergak eguneratzearen alde
egin dugu; hala eta guztiz ere, horiei
dagokienez hobari desberdinak emango dira zailtasun ekonomiko handiak

dituztenei lagun
tzeko. Adibidez, zaborraren tasa %0,65eko egunera
tze
orokorra egiteagatik erdi-mailako familia batek urtean 72 zentimo gehiago
ordaindu beharko ditu, urtean 10 zentimo gehiago estolderia tasagatik edo
ibilgailuan zergari dagokionez, berriz,
0,85 euro gehiago.
Igoera handiago dela Musika Eskolan, esate baterako? Bai, hilerokoa
zerbait igoko da baina matrikula
prezioaren erdira baino gutxiago jai
tsiko da, eta gaitasun ekonomiko
gu
txiago duten ikasleei emandako
beka kopurua handituko da. Eran
tzukizuna eta konpromisoa Getxoko
kalitate handiko zerbi
tzuekiko. Horrela aurrera
tzen dugu, eta horrela
betetzen dugu.

EAJ eta EH BILDU zuri zergak igotzeko elkartu dira
Ohartarazi genuen jada EH Bilduk
EAJren kontuak babesteak zerbait
ezkutatzen zuela. Bai horixe. Legegin
tzaldi guztirako akordioa da, gobernu
taldeari urtez urte, 2019ra arte, zergak
igotzea ahalbidetzen diona.
Musika Eskolako ikasleek bikoi
tza ordaindu beharko dute euren klaseetara joateagatik, Ge
txo Kirolakeko erabil
tzaileek
igoera igarriko dute ere bai, asko gainera,
baita Udal Egoitzako erabiltzaileek ere, ez
baitira libratu, %4 gehiago ordaindu beharko baitute. Hori dena Ciudadanosek
baimendutako itunagatik, alkateak 50 milioi euroko soberakinarekin bankari plantak egiten dituen bitartean. Beste era batera
esanda, akordioa garesti irteten zaigu.

EAJ, PSE-EE eta EH BILDUren arrabol antisoziala
Ge
txon bost urte darama
tzagu
Osoko Bilkurari eta, horrenbestez,
ge
txotarrei proposamenak lehentasun politiko, sozial eta ekonomikoak eta gobernu taldearen jarduketa
gida
tzen duen udalerriaren eredua
ezagu
tzeko eta horietan parte har
tzeko aukera ukatzen. 2016koek, EAJ
eta EH BILDUk itundutakoek, akats
bera egiten jarraitzen dute. Orain arte
EAJ ez da Getxoko herritarrek behar
dituzten aurrekontu duinak negozia
tzeko gai izan. Bitartean, Madrilen
bere alderdiak eta PPk sinatutako

akordioekin, Getxoko pertsona guztiok pairatu ditugu ondorioak: koordainketak, murrizketak… Ge
txoko
aurrekontuak EAJk, PSE-EEk eta EH
Bilduk itundu dituzte. Berdintasun
eza, aurrekontu-nahasmena, hirigin
tza-erasoak Romon edo Andra Marin… Ez dugu uste itun hori Euskal
Autonomia Erkidegoan egindako
EAJ eta EH Bilduren arteko kromoen
trukea baino ezer gehiago denik.
Ge
txon EAJk inposa
tzen digun eta
GUK Getxok eskatzen duguna izatetik urrun dagoen gizarte-ereduaren

hausnarketa sakona egin behar da.
Apirileko osoko bilkuran agerian
geratu zen aurrekontuek ez diotela
gizarte laguntzari euro bakar bat ere
ematen, ezta nagusiei, edo gazteek
etxea izateko duten gaitasunari ere.
Zen
tzugabekeria da, non guztiok
apur bat gehiago galtzen dugun, Ge
txon egindako itun horren ondorioz
gure
ekimenak eman gabe gera
tzen garen. Aldaketa beste nonbait dago. Harremanetarako: www.
gukgetxo.com / Twitter: @GukGetxo
– Telefonoa: 944660290 – 688 693 336.

Aurrekontuak: idazteko dagoen geroa
Joan den asteko udalbatzan gure
absten
t zioarekin
aurrera
egin
zuen gobernu taldearen aurrekontu proposamenak. Gaurdanik
gure zeregina izango da gobernu
taldeak adostu ditugun konpromisoak epean bete
t zen dituela
ziurtat zea.
Herritarrek arazoak konpon
tzeko
aukeratu gaituzte. Aurrekontua 4 urtez luzatzeak noraeza sortzen du gastuarengan, kontrola erago
tzi egiten
du eta gobernuari nahierara jokatzeko
aukera ematen dio.

Aurrekontuei buruz izan genuen
lehen bilera GUKekin izan zen
eta ez ginen ezertara heldu. Horren ostean 3 hilabetez luzatu zen
prozesu parte-har
t zailea abiatu
genuen, eta horrek hamaika proposamen aurkezteko aukera eman
zigun. 5 hilabeteko negoziazio gogor hauen emaitza izan da asanblada irekian berre
t si egin den
akordioa.
GUK-PPk akordioa kritika
tzen
dute, eta horretarako eskubide osoa
duten arren, haien baieztapenak

faltsuak dira. Aurrekontu proiektua
ez zaigu apirilean aurkeztu eta EH
Bilduk akordio honekin ez dio uko
egin auzokideekin batera kalean
eskuz esku aritzeari. Orain arte bezala, lehenengo lerroan jarraituko
dugu Erromoko Nagusien Etxearekin konprometituta, Ibarbengoako
aparkalekuaren aurka, Iturribarriko
urbanizazioari aurre eginez, Abran
egin nahi duten draga geldituz…
Justuak diren herri aldarrikapen
guztiek Getxoko EH Bildu bidelagun izango dute.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO = JAIETAN JAI
Getxoko jai-ospakizun guztiak, uda
guztian zehar eta udazkenean ere
egingo ditugunak, alaitasun, lasaitasun zein dibertsio osoz gozatu nahi
ditugu; hau da, gure herriko lehenengo jaietan egin dugun bezalaxe ospatu
nahiko genituzke.
Getxoko aisialdiaren eta gozamenaren
erreferentziak honako hauek izaten
jarraitzea nahi dugu: jarduerak adin
zein gustu guztietarako antolatzea,
bizikidetza, pertsona desberdinen topaketa, eta gatazka edo arazorik ez
egotea. Hala izan zen Ereaga hondar
tzan egin ziren kontzertu-saioetan
(kontzertuek beste behin ere gure
herriko jai-jardueren egutegiari hasiera eman zioten), baita joandako

GUK-GETXOren
GAITASUNIK EZA
Guk-Getxoko udal taldeak sei hilabete izan ditu eman zitzaien 2016ko aurrekontuen proposamena aztertzeko;
proposamen hori Gobernu Taldeak
alderdi politiko guztiei helarazi zien,
azter zezaten, partiden azalpenak eska
zitzaten, eta beren partida propioak
egin zitzaten. Lau hilabeteren ondoren,
Guk-Getxok bilera formal bat eskatu
zuen; bertan, hainbat proposamen generiko egin zituen. Hala ere, proposamenak berez onak baziren ere, ez zuten
inolako zehaztasunik. Planteatu ziren
11 arazoei erantzuna eman zitzaien, eta
apiril hasieran bigarren eta azken bilera
izan genuen; oso proposamen orokorrak aurkeztu ziren bertan, zalantzarik
gabe asmo onekoak ziren baina, aldi
berean, inolako doitasunik gabekoak.
Horrela, laguntza behar duten per
tsona guztien premiak aintzat hartzeko
eskatu zuten, baina hori munduko gosearekin amaitzeko edo Getxon parke
publiko bat jartzeko eskatzea modukoa
da, ez baita zehaztu non, zelan, noren
kontura, etab. Azken finean, Getxoko
aurrekontuen gauzatzean parte har
tzeko aukera paregabea galdu zuten.
Gaitasun ezagatik, jakintasun ezagatik, barne-akordio faltagatik edo dena
delakoagatik azalpenak eman beharko
dizkie talde honek bere boto-emaile ge
txotarrei.

SAN INAZIO ETA
MIRAMAR
San Inazioko elizatik gertu bizi den
edonork, edo Basagoiti etorbidearen
amaiera arte paseoan joan den edonork, gaur egun duen egoera ikus
dezake: arrakalak, altxatu handiak…
Alboko kalea, Miramar kalea, ez
dago askoz hobeto: txarto asfaltatuta, aparkatzeko txarto… Ciudadanos C’s Getxo taldeak ez du ingurua
horrela egoten jarraitzea nahi; hori
dela eta, Udalba
tzan mozio bat
aurkeztuko dugu plaza lehengora
tzeko, baita Miramar kalea berriz
ere asfaltatzeko ere, gauzak horrela,
ingurua hobetzea eta egokitzea lortuko dugu.

asteburuan San Isidro jaiak direla eta
egindako jardueretan ere.

Eskerrak eman nahi dizkiogu jai ba
tzordeari, baita beren denboraren

zein esfortzuaren zati handi bat ia
urte guztian zehar jaien programa
osatzen duten saio eta ekimenak
pentsatzeko, bilatzeko, kontrata
tzeko, antolatzeko eta zaintzeko
erabiltzen duten erakunde eta
elkarteei ere. Aipatutako programak maiatzetik azarora bitartean
Getxoko gure auzo guztietan ospa
tzen diren jai guztiak hartzen ditu
barne. Sekulako lan isila da, eta horri esker Getxon bizi garenok, beste lagun askok eta gure udalerrira
hurbiltzen diren bisitari askok alaitasunez eta bizikidetza perfektuan
guztiontzako oso bereziak diren
ospakizun horietaz gozatzen dugu.
Eskerrik asko!

ZUGATZARTEKO BIDEA BERRESKURATZEKO ESKATU GENUEN
Asko dira PPrekin harremanetan jarri
diren herritarrak eta Zugatzarte etorbideko bide paraleloa berreskuratzeko
eskatu dutenak. Hori kendu izanak
erabiltzaile asko korrika egiteko edo
beren txakurrak paseatzeko leku aproposik gabe geratzea eragin du. Izan
ere, erreforma gauzatu zenetik, gaur
egun bakarrik dago espaloi gune bat.
Halaber, estua da eta bertan, adibidez,
ibiltariak eta kirolariak dabiltza; horrek
egoera zailak eragiten ditu.
Ez da eskatu dugun erreforma
bakarra. Izan ere, hondoratuta utzi dituzten jarlekuak konpontzeko eskatu
genuen, baita Pinueta kaleko zabuen
gunea hesitzeko ere.

GIZARTE-ALDAKETA EREITEN
Duela urtebete, GUK Getxok bulkada hartu zuen 2.500 herritarrek beren sinadurarekin udal hautagaitza bermatu ondoren. 5.700 getxotarrek baino gehiagok bozkatu zuten. Maiatzaren 20an, 21ean eta 22an GUK taldeak lehenengo urteurrena
ospatuko du, eta gure herriaren aldaketaren aldeko urteurrena ospatzerta gonbidatu nahi zaituztegu.
Maiatzaren 20an, ostirala. 19:00etan:
GIZARTEA ERALDATU, BAINA
BEHETIK
Jorge Riechmann. Zientzia politikoetan doktorea, poeta, ekologista eta
gizarte-ekintzailea.
Aurkezlea: Imanol Zubero
Getxoko Kultur Etxean izango da.
Ludoteka bat egongo da eskuragarri.

Maiatzaren 22an, igandea. 10:30ean
Maiatzaren 21ean, larunbata. 10:30ean
IBILALDI HISTORIKOA
URTEBETE UDAL ALDAKETAREKIN
GETXON
Udal hautagaitzak. Mahai-ingurua.
Carlos Sánchez Mato. Madrileko
Portu Zaharra, Igeretxe - Arriluze
alkateordea (Ahora Madrid), Loren
- Bizkaia Zubia - Erromo - Bolue Oliva. Etxebarriko alkatea, Nagore
Marisabel parkea. Bizikletaz edo
Basurto. Errenteriako Gizarte Zerbi
tzuen zinegotzia. (Errenteria Irabaziz) oinez. Zeinu-hizkuntzaren interpretea.
Mugikortasun murriztuko pertsonei
Getxoko Kultur Etxean izango da.
egokitutako autobusa.
Ludoteka bat egongo da eskuragarri.

HIRIGINTZA POLITIKAREN ONDORIOAK

2008

2016

TXIKI OTAEGI PLAZA ETA BASAGOITI ETORBIDEA BERRESKURATU DITZAGUN…
Sinatu!

Udal talde politikoen iritzia
LAN ETA ETXEBIZITZA PUBLIKOAK

Getxoko lan eskaintza publikoa: administrazio laguntzaileen
46 plaza
http://www.getxo.eus/eu/servicios/comunicacion/notas-prensa/310

URTEBETEZ
ERAKUNDEETAN
Oposizioaren erantzukizuna da udal
gobernuaren kudeaketa kontrola

tzea eta, aldi berean, negoziazioaren
eta elkarrizketaren bitartez proiektu
politikoa bideratzea. Getxoko Uda
laren legegintzaldi honen ezaugarria
da EAJ eta PSE-EE alderdiek gu

txiengoan osatutako gobernuaren po
litikak baldintzatzen dituen oposizio
baliagarririk ez dagoela. Hala ere, Ge
txoko Udalean diskurtsorik ez daukan
talderen bat egotekotan, GukGe
txoPodemos da, zalan
tzarik gabe. Zein
da udalerriari buruz daukan ikuspun
tua? Zein da hirigintza garapenaren
inguruan duen politika? Eta babes ofi
zialeko etxebizitzen eraikuntzari da
gokionez? Eta Romoko Kultur Etxeari
dagokionez? Hauteskundeetan aur
keztu zuten hauteskunde-programan
ez zen ezer zehaztu, ezta oposizioan
urtebeteko jarduera izan ondoren ere.
Zeintzuk dira Udalaren aurrekontua
ri, kudeaketa-tresnarik nagusienari,
haiek egindako ekarpenak? Deigarria
da eztabaida-prozesuan era nabarian
falta izana, baita PP alderdiak aur
keztutako osoko zuzenketari baldin
tzatu gabeko babesa eskaini izana ere.
Erakundeetan urtebetez egon dira, eta
oportunismoak aholkatzen duenean
beren pankarta astinduz babesten
dira.

SAN INAZIO ETA
MIRAMAR
Aurreko Osoko Bilkuran, mozio baten
bitartez San Inazio Plaza izenez eza
guna den gunean dauden askotariko
kalteak jakinaraztea erabaki genuen,
leku ikoniko hori arrakalaz eta altxatuz
josita baitago, baita mugakide den Mi
ramar kaleko asfaltoa egoera negar
garrian dagoelako ere; kale horretan
zuloak daude etengabe eta premiazkoa
zen berriz asfaltatzea eta bere espaloiak
hobetzea. Halaber, herritarrek beren iri
tzia emateko eta plazarako zein proiek
tu nahiago duten erabaki
tzeko eska

tzen dugu. Santiago Sainzen arabera,
“Getxo hobea nahi dugu, eta hori lor
tzeko egunero egiten dugu lan”.

Alangoko alokairurako babes ofizialeko 145 etxebizitzak adjudikatzeko
zozketa ekainaren 30ean egingo da.
http://www.getxo.eus/eu/servicios/comunicacion/notas-prensa/316

ENGAINU GEHIAGORIK EZ ROMOKO NAGUSIEN ETXEARI BURUZ
Zoritxarrez, Romoko Nagusien Etxeko
erabil
tzaileen eskabideak ez dira kon
tuan hartu. Gaur egun, EAJren udal au
rrekontuak EH Bildu eta Ciudadanos-en
laguntzarekin onartu ostean, eta eraiki
nari buruzko kontsulta egiteko edo hura
birgaitzeko diru barik, ezin da ezer ge
hiago egin. Alderdi horiek Romoko gure
nagusiei ateak ixten dabiltza.
Hortaz, beren irteera geldituko omen
duen balizko erreferendum bat ira
garriz gehiago ez engainatzeko eska
tzen dugu. Zori
txarrez, denbora
amaitu zen. PPko taldeko kideok
erantzukizuna eskatzen dugu, baita
beteko ez dituzten promesekin nahas
teari uzteko ere.

BORONDATE POLITIKOAREKIN, EGIN DAITEKE
Hilabete honetako Osoko Bilkuran
GUK taldeak ez du moziorik aurkez
tu gai-zerrendan, bi kontuen inguruan
protestatzeko: alde batetik, aurrekon
tuetan akordio bat sinatu zen; bertan,
EAJ, PSE eta EH Bildu alderdiek adie
razi zuten ez zutela beren akordioa
sina
tzen ez zuten taldeek egindako
proposamenak onartzen utziko; beste
tik, erakundeetan jadanik urtebete da
ramagu eta guk egindako proposamen
askok, gehiengoz onartu badira ere,
ez dute inolako eraginik izan Getxoko
Udaleko politikan, ez baita dirurik edo

politikarik gaitu horretarako (enple
gu-mahai bat sortzea, Romoko multzo
arkitektonikoa babestea, katuen kolo
niak kontrolatzea, etab.) Eta bai, egin
daiteke, borondate politikoko kontua
besterik ez da. Adibidez, Osoko Bilku
ran plastikozko ur botilak erabiltzeari
uztea onetsi zen, baita beste tokietan
erabiltzeari uzteko kanpaina bat egitea
ere; izan ere, horrela plastikozko hon
dakin gutxiago sortuko lirateke. Orain
arte ez da aldaketarik egon, bakarrik
GUK-ekook konponbide gisa eran
tsi
duguna. Horrela, ez dugu plastikozko

botilarik erabiliko eta Gobernuak urta
rrilean, ekimen on hau onetsi zenean,
abian jarri behar izan lukeen boronda
tea beteko dugu. Gure ustetan, mozioak
kudeaketa berriak egiteko abiapuntu
izan beharko lirateke, baita gure uda
lerria era positiboan aurrera egiteko
ere, eta ez udal taldeen lanari ez iku
siarena eginez. Hilabete honetan OHZ
eguneratzeko zerga ordenantzaren
proposamena iri
tsiko da, borondatea
egongo da ahalik eta progresiboen eta
bidezkoen egiteko? Webgunea: www.
gukgetxo.com-944660290.

NAGUSIEN ETXEA: HERRITARREI GALDETZEA HELBURU
EH Bilduk Romo-Areetan Nagusien
Etxeari buruzko herri galdeketa buru
tzeko proposamena aurkeztu du.
Zoritxarrez baina, ekimenak ezin izan
du aurrera jarraitu PPk bere bozkak
EAJ eta PSErekin batu dituelako ho
rren aurka.
Udal Lege berriak arloko izaera edo
lurralde eremu mugatuko herri gal
deketak egiteko aukera jasotzen du,
ahalmen hau udalba
tzaren esku u

tziz. Hortaz, oposizioa osatzen dugun
alderdiok gehiengoa dugun heinean
galdeketa egiteko gaitasuna daukagu.

Tresna legala izanik, gure esku dago
aukera hau baliatzea Romo-Areetako
auzokideei hitza emateko. Batetik,
Nagusien Etxeko leku aldatzeaz duten
iritzia ezagutzeko eta bestetik, erai
kin multzo horren etorkizunaren in
guruan erabakitzeko. Zergatik? Egun
adinagatik Nagusien Etxea erabiltzen
ez dutenek etorkizun hurbilean ber
tara gerturatuko direlako, eta eraikin
multzoa historikoa izanik guztioi da
gokigulako geroa erabakitzea.
Horregatik, beste behin ere PPri dei
egiten diogu alderdikeria alde batera

utz dezan. Nagusien Etxeko erabil
tzaileek konponbidea behar dute.
Bere egunean azaldu genuen bezala,
gure talde politikoak bazkideek har
tzen duten erabakia errespetatuko
du. Baina, udalak ezin du Nagusien
Etxeko Zuzendaritza Batzordea be
hartu galdeketa egitera, horretarako
eskumenik ez duelako. Horregatik,
haien ordezkariek bazkideen arteko
kon
tsulta egitea eragozten badute,
alderdi politikooi dagokigu arduraz
jokatu eta alternatiba eraginkorrak
eskaintzea.

Pegatina
6,5
cm
Udal talde politikoen iritzia
JAIETAN JAI GETXON ERE
Hasi dugu dagoeneko Ge
t xoko
jaien egutegia, San Isidrotik San
Martin arte gure herriko auzoak
musika, aisialdi, kultura, kirol,
gastronomia, eta abarretako jaiekint za askoz ere gehiagorekin
bete
t zen dituena. Azken finean,
eta egutegi “ohikoan” egoten diren ekint za ugariez gain, herriko
plaza, kale, parke edo leku bereziak, Ge
t xoko bizilagunak eta
gure herrian une oso onak pasa
tzera etort zen direnak bat zeko eta
gozat zeko elkargune bihurt zen
dira.
Jai-bat zordeei eskertu behar diegu urte osoan zehar, dedikazio
handiarekin eta eskuzabaltasun
osoz jaietako programak presta

tzen egiten duten lan
eskerga, guztiok
gozatu eta une
oso onak pasatu
ahal
izateko.
M o t a
guztiet a k o
e t a
jende
ororen
tzako
e k i n 
t z a k ,
koadrilen
imajinazio
eta parte-har

GETXO
SEGURUAGO BAT
Udalerri pribilegiatu batean bizi
gara; ge
txotar guzti-guztiek dakite
Ge
txoko paisaia eta kaleak pasea
tzeko gonbitea egiten duten leku oso
erakargarriak direla. Hala ere, badaude leku ba
tzuk non pasea
tzeko
gonbite hori gauetan segurtasun gabezia bihurtzen direnak, batez ere
emakumeentzako. Emakume guztiak
ausart sentitu ordez libre senti
tzea
bila
tzen dugu. Horretarako, Ciudadanos C´s taldeak Osoko Bilkuran
mozio bat aurkeztu du seguruak ez
diren puntuetan segurtasuna indar
tzeko, Ge
txoko kale guztiek pasea
tzeko gonbitea egin behar dutelako.

jorratu behar direnak, errespetua
hain zuzen ere. Errespetua, baina
arlo guztietan, per
t sona guztiei
eta une oro.
Eta errespetua, nola ez, jai-egunetan emakumeei ere bai. EZE
TZA beti da EZET ZA. Get xo eraso
sexistarik gabeko eta berdintasunezko harremanetan oinarritutako jaien alde dago erabat,
jaietan Denak ez duelako balio.
Taberna, txosna, koadrila eta herritarren inplikazioa ezinbestekoa
izan da iraganean eta horrela izaten jarrait zen du erasorik gabeko
jaiak izateko, guztion artean helburu hau lort zen goazelako.
Ge
t xon ere JAIETAN JAI. Gozatu!!!!!

GUZTIONTZAKO JAIAK

UDAKO PARENTESIA
Lan handiko urtea igaro eta gero,
sartu gara azken txanpan eta udako
oporren aurreko azken osoko bilkurari ekingo diogu laster. Kudeaketa
arduratsu bat aurrera eraman izanaren poza senti
tzen dugu, legealdi
honetarako sozialista eta jeltzaleen
artean sinatu zen akordioaren bidez
lortu dena. Nahiz eta azken hilabeteak hauteskunde-agendak markatuta egon diren, eta udara eta gero deialdi berri bat daukagun zain, oraingo
honetan hauteskunde autonomikoetarako, sozialisten aldetik gobernu
arduratsu, parte-hartzaile eta adostasunezkoa bul
tza
tzen saiatu gara,
eta lan horri esker, Getxo eta bere
bizilagunen alde egiten duten akordio anitz eta mamitsuak lortu dira.
Talde politiko ezberdinen elkarlanari
esker lortutako zirkulazioa eta trafikoa hobetu eta arautzeko hirigintza
konpromisoak, une honetako egoerarekin bat datozen gizarte laguntzak
gehitzeko konpromisoak, desberdintasunen eta injustizien aurkako eta
udalerriko gazteen emantzipazioaren
aldeko borroka aktiboa. Udako atsedenaldia eta gero eraberritutako
indarrekin bueltatuko gara, Getxoko
gure bizilagunen alde lan egiteko ilusioarekin. Horiei opa diegu merezi
duten jaiez gozatu dezatela.

tzerik gabe aurrera
eramatea
ezinezkoak izango zirenak.
Eta,
nola
ez, aisialdi
proposamenak, non
g o z a 
t z e r a
goazen
p e rt s o n a
guztiek
jai-giroan
ere
praktikan jarri behar
dugun ezinbesteko balorearekin

Udako sasoi betean, Getxo dotore janzten da gure auzoetako jaiei harrera
emateko. Uda osoan zehar, familiako
kide guztiek gozatu ahal izateko aisialdi- eta kultura-ekintzez beteta dagoen agenda zabala antolatu da.
Alderdi Popularraren nahia da gure
jaiak lasaitasunez igaro ahal izatea, eta
ge
txotarrek giro despolitizatu bateaz
goza
tzeko aukera izatea, errespetua
guztiaren gainetik egongo den elementua izango delarik. Jaietan zero toleran
tzia nagusi izango da, eta ez da inolaz
ere onartuko edozein motatako jarrera
matxista edo erasotzailerik. Horixe da
gure udal-taldearen helburua uda honetarako. JAI ZORIONTSUAK IZAN!!!

BERRI ONAK ALGORTARENTZAT
Algortako gasolindegiaren i
txierak asko kezkatu du GUK taldea,
batez ere azken urteetan bizilagunek gai
tzespena eraku
tsi dutelako
gasolindegiaren aurka. Informazio
batzordeetan gai hori jorratu dugu,
eta idazki bat ere aurkeztu dugu
sailari eskatuz gasolindegia ixteko
eta jendearen segurtasuna berma
tzeko beharrezkoak diren neurriak
hartu ditzala. Hala, hilabete honetan
egindako hirigintzako informazio
batzordea eta gero, itxiera modu honetan egingo dela jakin dugu: uz-

tailaren 27an zerbitzua eskaintzeari
bukaera emango zaio; hurrengo egunean, segurtasunagatik eremuan zehar hesiak jarriko dituzte, eta abuztuaren 1ean, instalazioko zati bat
erretiratuko dute. Baina oraindik
ere egiteko lana geratuko da: nor eta
nola arduratuko da gero erabili ahal
izateko lurzoru hau garbitzeaz eta
kutsadura kentzeaz? Epe bat irekiko da lurzoruak eta urek une honetan duten egoera ikertzeko, gasolindegiak aurrera eramandako jarduera
eta gero. GUK taldea erne egongo da

enpresa emakidadunak zin egindako
epeak eta legeari dagozkion betebeharrak bete ditzan. Tosuko aparkamenduaren eraikuntzako prozesuari
ere jarraipena emango diogu, eta
orain dela urte betetik beti bezala
bizilagunek helarazten dizkiguten
eskaerak jaso
tzen jarraituko dugu.
GUK taldeak espero du guztiok udara lasai batez gozatu ahal izatea, eraso sexistarik gabeko eta errespetuan
oinarritutako jai batzuekin. Ondo
pasa! Webgunea: www.gukgetxo.
com – 944660290 / @GukGetxo

JAI ZORIONTSUAK, GETXOZTARROK!!

Udal talde politikoen iritzia
GETXOKO HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Berdintasunerako IV. Plana garatu aurretik, Getxon emakumeen eta gizonen
egoeraren diagnostikoa egitea
http://www.getxo.eus/es/participacion/noticias/9

Herritarren parte-hartzea, Faduran beste parke publiko bat
diseinatzeko.
http://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/324

URTEBETE
GOBERNUAN
Laster urtebete beteko da EAJ eta
PSE-EE alderdi politikoek Getxoko
Udala gobernatu ahal izateko akor
dioa adostu zutenetik. Bi alder
diek sinatu genuen akordioak sail
eta kudeaketa-alor desberdinetan
konprometitu gintuen, eta sozialis
tek beti zehaztu ditugun lehenta
sun eta helburuak adierazi zituen:
gizarte-kohesioa eta desberdinta
sunen aurkako borroka, susper
tze
ekonomikoa eta enplegua sor
tzea,
gardentasuna eta herritarren partehartzea, eta abar, baita udalerrirako
beste proiektu estrategiko ba
tzuk
ere. Nahiz eta Alderdi Popularra
rekin ohiko aurkakotasuna izan
(hilez hil sasoiko mozio mamigabe
eta interesgabeak aurkezteko ohitu
rarekin jarraitzen du), eta Guk Ge
txo talde berriak eraginkortasun eza
erakutsi badu ere (erakundean urte
bete egon ondoren ez da udalaren
funtzionamendua ulertzeko gai),
Ge
txoko Alderdi Sozialistak har
tutako konpromisoak mantenduko
ditu. Getxon nabariak dira alderdi
sozialistak gobernuko zereginetan
erakusten dituen esperien
tzia eta
koherentzia.

C’Sek ENTZUTEN ZAITU
Hu
tsune hau txiki
geratzen da zugatik
egunero zelan egi
ten dugun lan azal
tzeko. Zure auzi,
iradokizun
edo
kexekin lagunduko
dizugu
atsegin
handiz gure bule
goan, udaletxearen beheko solairuan, eta
944660291 telefonoan. Gure proposamen
eta aurrerapenak http://euskadi.ciu
dadanos-cs.org/category/getxo/ web
orrian aurki ditzakezu, baita bozeramai
learen profilean ere @Sainz_Robles (Twi
tter) eta /Sainz.Robles (Facebook).

HONDARTZAN SEGURU
Hondartzen egonaldia inauguratu be
rri da, eta PPko kideok harro gaude
gure hondar
tzez, beren kalitatezko
zerbitzuak saritzeko hainbat ziurtagiri
jaso baitituzte. Hala ere, gure ustetan
bikaintasunera heltzeko erabiltzaileei
segurtasuna bermatu beharra dago.
Hain zuzen ere, erabiltzaileek igerian
egiten duten bitartean beren gauzak
armairuan utzi ahal izatea lasai asko,
inork lapurtuko ez dituela jakinik. Ge
txoko azken Osoko Bilkurak ideia ho
rren alde egin zuen. PPko kideok mer
katuak eskain
tzen dizkigun aukerak
aztertu nahi ditugu, egokiena aukera
tzeko eta prest egon gaitezen datorren
udan zerbitzua abian egoteko.

TALDE GUZTIETAN BERDINTASUNA EGOTEAREN ALDE
Joan den larunbatean Orlandoko klu
bean egon zen erasoaren berri tamal
garria jaso ondoren (50 pertsona erail
zituzten eta beste 53 zauritu), GUK
Ge
txoko kideok egin
tza horiekiko
gure gai
tzespen osoa adierazi nahi
dugu. Aste honetan tristura eta gu
txiespena sentitzen ditugu munduan
gauzatzen den indarkeriazko edozein
ekintzarekiko edota ekintza homofo
borekiko. Joan den 2015. urte hasieran
Floridako estatuan sexu bereko per
tsonen arteko ezkontza legezkoa egin
bazen ere, gaur egiaztatu dugu gizar

tearen errealitatea bestelakoa dela,
eta askatasunez beren maitasuna
bizitzen duten pertsonekiko gorrotoa
higuin eta arranguraz busti da. Gure
udalerritik bai eraildako per
tsonen
senideen eta lagunen minarekin, bai
asteburu honetan Orlandon jazotako
gertaera la
tzei zuzendutako gai
tzespen-hitzekin, bat egitea besterik
ez daukagu. Hori dela eta, pertsona
guztien berdintasunaren eta askata
sunaren alde lan egiten duten taldeei
gure babesa adierazi diegu, eta hala
egiten jarraituko dugu. Espero dugu

beharrezkoak diren elkarretara
tze
eta ekitaldi guztiak deitzea gizartean
existi
tzen den arazo hori ikusgarri
egin dadin, eta ahalik eta pertsonakopuru gehienari bat egiteko gonbita
luzatzea, gai hori guztion ardura bai
ta, ez soilik erakundeena; azken ho
riek aukera daukate neurriak abian
jartzeko eta, momentuz, motz gelditu
dira. Askatasunez bizi ez den jendea
eta beldurra dauden bitartean, zer
bait txarto egiten dugunaren seina
le. Webgunea: www.gukgetxo.com
- 944660290.

EZ DUGULAKO BEHAR, PARKING-IK EZ!

ANDRA MARI EZ IKUTU!

Udal talde politikoen iritzia
GETXON ERE EUTSI GEUREARI
rrialdeko erakundeak kudeatzeko.
Gure herria, Ge
txo, desberdina da;
izan ere, aurkeztu direnek berriz ere
justiziaren aldezkari eta egi osoaren
ameslari gisa jarduketa eta informazio
maltzurrak erakutsi badituzte ere, EAJ
alderdiak jarraitu du herritarren babe
sa hobetzen, eta ematen du sorpassoak
bumeran efektuarekin datozela.
Eskerrak eman nahi dizkiegu ere,
EAJren proposamenak eta konpromi
soak Diputatuen Kongresura nahiz Se
natura helarazteko helburuarekin, beti
bezala lan asko eta ondo egin duzue
noi; betiere erronka, helburu eta gure
jarduketa politikoaren motorra Euska
diren interesak zein hemen bizi garen
guztionak defendatzea izan da. ESKE
RRIK ASKO eta EUTSI GEURERARI

Ge
txoko herriak desberdina dela
erakutsi du berriz ere; izan ere, hau
teskunde-eguna jarduketa demokra
tiko eta politikoaren adibide izan da
berriro. Era berean, desberdina dela
diogu Getxoko herritarrek berriro ja
rri dituztelako euren konfiantza eta
elkartasuna EAJrengan. Joan diren
hauteskundeetan, E26an, bozkatu zu
ten Getxoko herritarren % 30ak Eusko
Alderdi Jeltzalearen txartela aukeratu
zuen. Horregatik, bai zuei, bai geure
buruari esan nahi dioguna zera da:
ESKERRIK ASKO. EAJk Getxorekiko,
Biz
kaiarekin eta Euskadirekin duen
konpromisoan zuen lagun
tza eta
konfiantza izateak egunez egun zorro
tz, eran
tzukizunez eta seriotasunez
lan egitera bultzatzen gaitu gure he

PSE-EEren
AURRERAPENA
Joandako abenduko hauteskun
deetan baino ia 500 getxotar gehia
gok PSE-EErengan jarri dute euren
konfiantza. Hauteskunde-hitzordu
korapila
tsua izan da; orokorrean
absten
tzioak gora egin baitu; Ge
txon, zehazki, % 2,3. Getxoko bo
to-emaileek PSE-EE ezkerreko erre
ferente izaten jarrai
tzea nahi izan
dute, bosgarren postuan gelditu
den EH Bilduren aurretik geratu
baita. Zundaketek hu
ts egin zu
ten, eta emaitzak erakutsi du Ge
txoko sozialistok norabide egokian
gabil
tzala lanean, baita hartutako
konpromisoak mantendu ditugula
ere; gure boto-emaileek hala ikusi
dute. Kohesio sozialaren, enplegu
sorkuntzaren, gardentasunaren eta
herritarren parte-har
tzearen alde
jarraituko dugu lanean; halaber,
desberdintasunen aurka borroka
tuko dugu, gobernu ireki, ardura
duna eta koherentea izateko. Titular
populisten bidez beharrean, Ge
txon egitateekin eta neurri nabar
menekin egiaztatu dugu ezkerreko
erreferente garela eta desberdinta
sunaren aurka borrokatzen dugula;
gauzak horrela, hartutako azken
neurria katastroko balio altuenei
OHZ igotzea izan da. Aurrera egi
ten jarraituko dugu horrela.

URTEBETE C’s
ALDERDIAREKIN
Urtebete pasatu da jada Ciudadanos
Udalera heldu zenetik. Getxo alda
tzeko iritsi ginen; urtebete geroago,
lehen eguneko indarraz egiten diogu
aurre erronka horri. Urte honetan,
hirigintza proiektu bat onartzeko,
bere balioa aurrekontuaren % 10 bai
no handiagoa bada, herri kontsulta
egin behar izatea sustatu dugu;
LGTBI kolektiboaren biolen
tziaren
aurkako ikasgeletako protokoloaren
bidez, herri toleranteago baten alde
egin dugu; eta Bizigune Plana hobe
tu dugu. Getxotar guztien mesede
tan gaude eta gugan konfiantza iza
ten jarrai dezazuen lan egingo dugu.

KATASTRAZOA GETXORA HELDU DA
Gobernu-taldeak, EH Bildu-ren lagun
tzarekin batera, gure udalerriko On
dasun Higiezinen Zergaren erreforma
onartu du. Batez bestean, Ge
txoko
e
txebizi
tzen katastroko balioak % 4,72
aldiz biderkatu beharko dira. Batez
bestean diogu oraindik latzagoak diren
kasuak daudelako; adibidez, Portu Za
harrean % 18ko igoera emango da, eta
Ibaiondo eta Salsidun, berriz, % 8 in
gurukoa. Hori da katastrazoa. Hara hor!
PPko kideok igoera horren aurka gaude,
eta hiru zuzenketa plantea
tzen ditugu
hobari gisa. Adibidez, % 100eko hobaria
Portu Zaharrean bizi diren biztanleen
tzat edo % 95ekoa udaleko aparkamen
duen adjudikaziodunentzat.

ALGORTAKO GASOLINDEGIA ETA OHZ
Uztailaren 30ean Algortako gaso
lindegiaren emakida amaituko da,
eta lursail horiek udalerriarenak
izango dira berriro. Hau da, guz
tionak, eta bereziki inguru horie
tan bizi izan direnonak, herriko
zentroan bertan horrelako instala
zio bat jartzeak eragin duen arris
kuarekin. Udala eta emakidaduna
ez dira ados jar
t zen instalazioak
ken
t zeari eta lurzoru horretako
kut sadura kent zeari dagokionez.
GUK taldeak hartu beharreko in
gurumen-neurriei eta neurri le

galei buruzko txostena eskatu du,
badaezpada emakidaduna ez da
goen ados burut zen duen jarduera
borondatez etetearekin eta kaltetu
tako lursailak eman eta kutsadura
kent zearekin.
EAJ alderdiak, bestalde, EH Bildu
ren eta PSE-EEren lagun
t zarekin,
Getxoko Ondasun Higiezinen gai
neko Zerga ia % 4ean igoko du.
GUK taldea ekaineko Osoko Bilku
ran Get xoko et xebizit zen % 94aren
zerga-kuotak gut xiagot zea eta gai
nerako % 6arenak (katastroko ba

lio altuenekoak) igo
t zearen alde
agertu zen, zerga horren urteko
bilketa aldaketarik ez jasateko hel
buruarekin. Era horretan, getxotar
gehienek ez lukete Aldundiak sus
tatutako egunera
t zearen ondorioz
katastroak izandako igoera paira
tu beharko, eta % 6 pribilegiatuak
soilik nabarituko luke zerga-igoe
ra. EAJ, PSE-EE eta EH BILDUren
igoerak, aldiz, herritar gehienei
eragingo die.
www.gukget xo.com / guk@get xo.
eus • 944.660.290 • 688.693.336

INFORMAZIO BATZORDEAK GETXOZTARREI ZABALIK
Informazio Batzordeak zabaltzeko
mozio bat aurkeztu dugu edozein
herritar bileretara bertaratu, bere fun
tzionamendua ezagutu eta horietan
lantzen diren gaien berri eduki dezan.
Berriki onartua izan den Euskadiko
Udal Legeak ematen du herri partaide
tzan sakontzeko aukera. Jakina da Ge
txoko Araudi Organiko zaharkituak
bere xedapenetan ez duela horrelakorik
aurreikusten eta ez dirudi araudi berria
epe motzean izango dugunik. Horre
gatik Udalbatzari dagokio proposamen
hau onartzea eztabaida atzeratu gabe.

Udal Legeak Informazio Batzordeen
publikotasuna arau
tzen du eta hori
ahalbide
tzeko bi bide aurreikusten
ditu: Udal Araudi Organikoan (UAO)
herritarren alde eskubide hori jaso

tzea edo Udalba
tzaren gehiengo
osoak aukera hori baimentzea.
Udal Araudi Organikoaren erreforma
egiteko eztabaida zabalik dagoenez,
oraingoan minimoetara mugatuko
gara, hau da, Informazio Batzordeak
jendarteari zabaltzera. Aurrerago
UAO erreformatzeko prozesu partehar
tzaileari ekiterakoan herritarrek
erabakiko dute nola parte-hartuko
duten bileretan. Hau da, noiz emango
zaien hitza, nola barneratuko dituz
ten eztabaidagaiak gai-ordenean...

Udal talde politikoen iritzia
EAJ EREDUA: AKORDIOAK GETXON
Ge
txoko Udaleko gobernu-taldeak
legegintzaldiko lehenengo urte honetan egindako akordioak, Imanol Landa alkatea buru, gure ezaugarri nagusia dira. Izan ere, EAJ Ereduaren alde
egiten jarraitzen dugu, ibilbide luzea
egin baitu. Bere ezaugarriak eskua
zabalik edukitzea, elkarrizketetan jardutea, negoziatzea, adostea eta itunak
egitea dira, gure herri eta herrikideen
tzat onuragarriak diren proiektu, proposamen edota ekimenetan.
EAJk Getxon egindako azken akordioa Alderdi Popularrarekin izan
zen, Algortan mugikortasun, zirkulazio eta aparkamendua hobetzeko.
Eskaera beteko da zenbait aldaketaren bitartez: Manuel Gainza plazaren azpian txandakako aparkalekua

jarriko da, Algortako etorbidea eta
Mariandresena berriz urbanizatuko
dira pertsonentzat atseginagoak
izango diren kaleak eginez, eta Euskal Herria kaleko erdialdeko tartea
oinezkoentzat izango da. Azken ba-

LANEAN
JARRAITZEN DUGU
Azkenengo hilabeteotan, jarduera
politikoa hauteskunde orokorren
bi deialdien ingurukoa izan da. Ge
txoko sozialistok, logikoa denez,
bi deialdietan aktiboki parte hartu
dugu, eta Getxoko kaleetan egin diren hauteskunde kanpainetako ekitaldietan izan gara. Hala eta guztiz
ere, Tokiko Gobernuan lanean eta
gure eginbeharrak betetzen jarraitu
izan dugu. Lan honen emaitza oposizioko alderdi batekin (kasu honetan, Alderdi Popularrarekin) egin
dugun akordioa da, Algortako erdialdean trafikoa eta mugikortasuna
hobetzeko helburua duena. Honako
proposamena
gure
hauteskunde-programan zegoen eta hainbat
talde politiko ideia berekoak ginen.
Eta ezberdinen arteko akordio honi
esker, auzo honen bizilagun eta merkatarien eskaera historikoa errealitate bilakatuko da: aparkalekua egitea.
Izan ere, ia hirurehun ibilgailuen
tzako lurpeko aparkalekua Manuel
Gainza Plazan, Algortako erdialdean bertan.
Nahi bada, egin daiteke.

OHZ BERRIA
Foru Aldundiak, 40 urte geldirik
egon ostean, katastro balioak berrikustea erabaki du. Hori dela eta,
aurreko hilabetean osoko bilkuran
eztabaidatu zen OHZ berria, hemendik aurrera getxotar guztioi eragingo diguna eta zergen igoera txikia
dakarrena (beste bat). Aukera ona
guk proposa
tzen genuen bezalako
OHZ berria lortzeko: katastro balio
baxuenak, merkatarienak, industriarena... jaistea, azkenengo hau
erakarri eta lanpostuak sor
tzeko
helburuarekin. Gure proposamena
zentzuzkoa eta egingarria zen, baina
tamalez ez zen onartu.

tean, Algortako herritarroi bizi-kalitate askoz ere hobea eskainiko digun
akordioa da.
Bestalde, Getxoko EAJk beste bi akordio garran
tzi
tsu egin ditu udalean
legegintzaldiaren urte honetan. Lehe-

nengoa Alderdi Sozialistarekin eginikoa, gobernagarritasunerako ituna,
udaleko gobernuak beharrezkoa duen
egonkortasuna bermatzen duena. Beste akordioa EH Bildurekin sinatu zen,
2016ko aurrekontuak onar
tzeko helburuarekin. Akordio honi esker, gure
herriaren premia nagusiei aurre egiteko aukera izango dugu, kontu ordenatuagoak izango baititugu.
Jardunbide ardura
tsua izan da, eta
herritarrekiko zerbitzua eta borondate
politikoa gure jokabidearen oinarrizko
ardatz gisa aintzat hartzeko ahalegina.
Izan ere, marra berdeek irudika
tzen
dute EAJren ibilbidea, eta gure berezitasunen seinale dira. Eskua zabalik izatea EAJ Eredua bereizten duen
balioa da.

SARRIKOBASO BERRIZTATZEA
PPren jokabide arduratsuari eta etenik zegoen egoera (Sarrikobasoko
hobekun
tza oro geldiarazten zuena)
berriro martxan jartzeko borondateari
esker, gobernu taldearekin akordioa
egin da, eremuaren fisionomia aldatuko duena.
Planaren xedea Algortako erdialdeko
trafikoa berrantolatzeaz gain, ibilgailuen zirkulazioa, aparka
tzea eta oinezkoen mugimendua hobe
tzea ere
bada. Itunaren arabera, Manuel Gainza plazan 260 plazako aparkalekua
egingo da eta e
txebizi
tzak eraikiko
dira (horietako 28 babes ofizialekoak).
Sarrikobasorako birsortzea Getxoko
beste lekuetara hedatzea espero dugu.

BEREN ARDURAK HARTUKO DITUZTE?
GUK udaletxera sartu eta hilabete gu
txi batzuk geroago, zenbait salaketa
anonimo jaso genuen, Ge
txo Kirolak-ek (GKek) Pinpoil Ocio kontrata
tzean eginiko irregulartasun ba
tzuk
direla eta. Salaketen egiatasuna ikertu eta egiaztatu ondoren, jendarteari
jakinaraztea erabaki genuen. Egoera
honek isla
tzen du, behin
tzat, GKen
erakundean jarduteko modu irregularra. Datuak ditugu baiezta
tzeko
Álvaro González buru den GKek
426.282,56 euroko udalekuetako kontratuak Presidentearen bi senideei es-

leitu dizkiela, 2010etik gaur egunera.
Zinegotziak eta EAJk, berria prentsan
agertu eta gero, adierazi zuten kontratazio mahaietan Álvaro abstenitu
zela eta kontratu bakarra sinatu zuela
akats baten ondorioz. Dena dela, administrazioko espedienteen arabera,
2010eko kontratazio mahaian parte
hartu zuen (Irekiera Ekonomikoko Akta,
2010eko ekainaren 2an). Bertan, Pinpoil
enpresari esleipena egitea proposatu
zen, bere senide batena dena. Horrez
gain, enpresa horrek izen, jarduera,
anagrama eta egoitza soziala parteka

tzen ditu González jaunaren emazteak
jarduten duen elkartearekin, baita
2015eko abendura arte administra
tzaile solidario izan zen sozietatearekin ere. Zinego
tziak, kontratazio
mahaian parte hartzeaz gain, 5 aldiz
(2010 eta 2013 urte bitartean) sinatu
egin zuen bere senidearen mesedetan.
Jardunbide honen bidez, bere eginbeharra behin eta berriro bete gabe utzi
zuen: 2010ean egindako kontratuen
esleipenean eta luzapenetan abstenitu behar zuen. Informazio gehiago:
www.gukgetxo.com / 94 466 02 90

JAIAK; EMAKUMEONAK ERE BADIRA
Uda:garai
desiragarria.
Giroa
gozo
t zearekin batera, hamaika
aukera parez pare azaltzen zaizkigu garai honetan, horien artean
herriko jaiak. Herrikide, lagun eta
senideekin alai igaro
t zeko egunak, ondo pasat zeko gauak, zalan
tzarik gabe, gozat zeko garaia. Eta
urtero legez, Paelletan, Algortan,
Romon, Portu Zaharrean, Neguri
Langilen zein Areetan horretarako
aukera izango dugu. Bide batez,
ezin dugu ahaztu jai ba
t zordeek
jai herrikoiak helburu, urtero-ur-

tero egiten duten lan it zela, bejondeizuela!
Zoritxarrez, sarri jaiak eraso matxista
eta sexualez lauso
tzen dituzte ba
tzuek. Iruñea izan da patriarkatuaren
bortizkeriaren azken adibidea; herriak baina erantzun tinko eta irmoa
eman dio biolentzia matxistari: kon
tzentrazio jendetsua, arbuiatze indar
tsua.
Handia da jendartean egin beharreko eraldaketa, genero dikotomia eta
hierarkiarekin apurtu, deuseztatu beharreko rolak; erronka ezinbestekoa.

Oraingoan ere emakumeok izango
gara eraldaketa, borroka horren motore eta gidari. Nazkatuta gaude! Jaietan aske izan nahi dugu;libre gozatu
nahi ditugu gure herriko jaiak! Bada,
ge
txoztarron datozen hilabeteetako
erronka: erasorik gabeko jaiak. Eraso
tzaileek argi izan dezaten ez direla
ondo etorriak. Ez dugu inolako eraso
matxistarik onartuko, ez hitzezkoa, ez
fisikoa ezta sexuala ere. Horien guztien aurrean zutik eta tinko izango
gaituzue.
Jaiak eta gauak gureak ere badirelako!

Udal talde politikoen iritzia
SKATEAREN ALDE; OSO KIROL GETXOTARRA

Skatearen astea:
La Kantera Pro
http://www.lakanterapro.com

ESKOLAKO LAGUNTZAK
Ge
txoko sozialistei esker, familien
tzako lagun
tzak berreskuratu dira,
eskola-materialeko gastuei aurre
egiteko.
Zenbait urtez aurrekontuak luzatuta
eduki ondoren eta PSE-EEk eta EAJk
gobernu akordioa egin ondoren, eskaera egiten duten eta baldin
tzak
betetzen dituzten Getxoko familiek
bekak edo diru-laguntzak jaso ahalko dituzte testu-liburuak eta bestelako eskola-materiala erosteko.
Laguntzak haur eta lehen hezkun
tzako umeei eta bigarren hezkun
tzako ikasleei zuzenduta daude.
Printzipioz 150.000 euroko zuzkidura dago, aurkeztutako eskaeren
arabera handitu ahal dena. Herritar ba
t zuk krisian eta pobrezian
bizi diren garai honetan, laguntza
hauek euren egoera arin
tzen lagundu ahal dute. Sozialistok beti
pentsatu izan dugu hezkuntza gizarte parekideago baten eta herritar autonomoen eta pentsamendu
kritikodunen oinarria dela. Kalitatezko hezkun
t za bat, ezberdintasunak konpent satzen dituena,
maila ekonomikoa hezkuntza sistemako goi mailetan sartzeko oztopo ez duena.
Hori lortzeko lan egiten dugu, eta ez
bakarrik hitzekin.

IRAILA IRITSI DA
Oporren amaiera eta errutinara i
tzuli beharra, irailean gertatu ohi denez, errealitate bihurtu dira getxotar
askorentzat. Eta guretzat hil hau ez
da salbuespena: hilabetez osoko bilkurarik gabe egon ondoren, ideia
onak dakartzagu Getxorentzat, eta
beraiek defenda
tzeko eta gauza
tzeko gogoa daukagu, gure udalerria
hobetzeko helburuz beti. Udal talde
honek errutinara itzultzean animatu
egin gura zaituzte, eta gogorarazten
dizuegu zuen esanetara gaudela eta
beti egongo garela, behar duzuen
guztirako, 944660291 telefonoan edota herritarrak@getxo.eus helbidean.

EAJK ETA EH BILDUK ZURI ZERGAK IGOTZEA ADOSTU DUTE
Laster OHZaren ordainagiri berria
iri
tsiko zaizu e
txera. Bertan ikusiko
duzu Gobernu Taldeak, EH Bilduren babesarekin, zure e
txebizi
tzaren
balioa % 4,72 biderkatu duela batez
beste. Batez beste diogu, oraindik la
tzagoak diren kasuak daudelako;
adibidez, Portu Zaharrean % 18ko
igoera izango da, eta Ibaiondo eta Salsidun, berriz, % 8 ingurukoa. Katastrazoa Getxora iritsi da!
Jakin behar duzu PPk igoera horren aurka bozkatu duela eta %
100eko hobariak proposatu ditugula Portu Zaharreko bizilagunen
tzat
eta % 95ekoak udal aparkalekuen
adjudikaziodunentzat.

NAGUSIEN ETXEA: ADINEKO PERTSONEN BORROKA
Udako oporren ostean, adineko per
tsonekin eta Romoko eguneko zentroarekin (Nagusien Etxea) gertatuko
denaren zain gaude gu oraindik ere.
Uztailean, ba
tzorde egokiaren bidez
jakin genuen babespeko e
txebizi
tzetan bizi ziren per
tsonak e
txe berrietara aldatzen ari zirela; hori, hain
zuzen ere, esan beharra dago, legezko
alternatibarik eskaini gabe egin da.
Badirudi pertsona horietako gehienak
Romon birkokatu dituztela. “Etxe-aldaketa” hau da Nagusien Etxea husteko eta eraisteko planaren lehenengo

urratsa. Ehunka sinadura bildu dira
gure herrian, bazkideek aisialdiko
jarduerak egiteko leku bat edo bestea nahiago duten galdetuak izateko
eskaera eta eskubidea babesteko helburuz. GUKek ekimen hau babesten
du eta gure apustua da beraiek izan
daitezela non eta nola egon nahi duten erabakitzen dutenak. Gogorarazi
nahiko genuke ohiturak bat-batean
aldatzea ez dela gauza txikia adineko
pertsona hauentzat. Beti ez da erraza
leku berrietara egokitzea, kasu honetan bezala. Nor hobe beraiek baino

beraientzat egokiena zer den erabaki
tzeko? Romon izan diren protesta
ugariak, hainbat kolektiboren babesa
eta komunikabideetan egindako salaketak kontuan izanik, gure ustez
prozesu bat abiatu beharra dago, per
tsona hauek ahotsa eta erabakitzeko
modua lehenbailehen izan di
tzaten.
Beste alde batetik, gure ustez udalak
aztertu beharko luke Getxoko auzoetako bakoi
tzean adineko per
tsonen
tzako eguneko zentro bana jar
tzeko
aukera. Info gehiago hemen: www.
gukgetxo.com / 94 466 02 90.

IRAILETIK AURRERA ZINEGOTZI BERRIA
Zalan
tzarik gabe politika uler
tzeko
hainbat modu dago. Ba
tzuk instituzioak soilik lo
tzen dituzte politikarekin; gure kasuan, ordea, argi
daukagu instituzioak gure proiektu
politikoa borrokatzeko beste plaza bat
baino ez direla. Aipatutako kale horretatik gatoz; nator, kaleko basatzan
murgiltzetik; handik hona jauzi eginez; beste plaza batera borrokatzen
jarraitzera.
Hiru urte barru, herritik eta herriaren
tzan ari diren beste ba
tzuek hartuko dute lekukoa. Bitartean, ohorea

izango da gutxiengo sozialen ahotsa
ordezkatzea; zapaldutako langileena,
patriarkatuak zanpatutako emakumeena; sakabanaketa pairatzen dutenena; bizi-baldintza prekarioak paira
tzen dituzten gazteena; eta botere
hegemonikoak isildutako disidenteen
kausak. Hori izan da orain arte gure
egitekoa, eta hala jarraituko du izaten.
Hortaz, erantzukizunez eta seriotasunez hartuko dut iraileko udalbatzan
zinego
tzi kargua. Noski, irria galdu
barik, zirikatzaileon irribarre bihurria
inoiz galdu barik.

Udal talde politikoen iritzia
ESKERRIK ASKO GETXO
ri, ongizate-proiektuari, erantzukizun-,
zuzentasun-, zehaztasun-, egonkortasun- eta konfiantza-proiektuari.
Erakunde- eta gizarte-alor guztietan egiten ditugun ekintza eta konpromiso guztiak ditugu EAJ ereduaren isla. Euskadin,
Bizkaian eta Getxon, lanean jarraitzen
dugu guztiekin eta guztientzako herrialdea, lurraldea eta herria eraikitzeko. Oinarrizko zerbitzuak bermatzearen alde
egiten jarraitzen dugu, enplegu gehiago
eta hobea sortzearen alde, herritarren ongizatea bultzatzearen alde eta bakearen
eta bizikidetzaren alde.
EAJ-PNVren konpromisoen babesa
hazten ari da eta, horri esker, herritarrei
eskaintzen diegun zerbitzua ematen jarraitu ahal dugu. Horregatik, Getxon,
17.576 esker eman nahi dizkizuegu.

Bai, eskerrak eman nahi ditugu irailaren
25ean egin ziren Eusko Legebiltzarrerako
hauteskundeetan EAJ-PNV ereduak jaso
zuen babesagatik. Eskerrak eman nahi
dizkizuegu ere hauteskunde-egunean,
EAJ taldea osatzen dugun guztion iritziz
oso positiboa izan den egunean, normaltasunez parte hartu zenuten guztioi. Izan
ere, uste dugu, eta hala esan eta berre
tsi dugu, gure helburua etorkizun onenerako Euskadi onena eraikitzea dela.
Hori da, eta hori bakar-bakarrik, gure
helburua.
Eskerrak eman nahi ditugu ere EAJ-
PNVren programak Getxon jaso duen
babesagatik. 17.576 getxotarrok Euzko
Alderdi Jeltzaleari eman diozue, eman
diogu, botoa, Urkullu Lehendakariak
buru duen gizartea eraikitzeko proiektua-

ESKERRIK ASKO

DEMAGOGIA HUTSA
Irailaren 28an, udaleko azken osoko
bilkura egin genuen. Horretan,
EH-Bilduko zinegotzi berriak, Nerea
Guijarrubia andreak, kargua hartu
zuen eta ongi etorri adeitsua eman
genion. Gobernu taldeak proposatutako gaien artean, Lanbiderekin
hitzartu den kontrataziorako lagun
tzarako partida nabarmendu beharra dago, 236.000 eurokoa. Beste alde
batetik, oso esanguratsua gertatu zen
oposizioko talde batek aurkeztutako
mozioa, zinegotzientzako Gabonetako
otzarak kentzeari buruzkoa. GUK taldeak, politikariok ez garela langileak
baieztatu zuen, eta, horretaz gain, Ge
txoko dendetako eta supermerkatuetako prezioak Euskadiko garestienetarikoak direla argudiatu zuen eta gure
udalerrian milaka pertsona gizartetik
baztertzeko arriskuan daudela. Taldeak argudio horiek eman zituen
zinegotziok gure Gabonetako otzarak
oparitze aldera. Hori KARITATE hu
tsa da, Gurutze Gorriko andreek egin
ohi zutena orain dela nahikotxo urte.
Ez zituzten behin ere aipatu, ordea,
bueltan den kapitalismo basatia, edo
gobernuan ditugun muturreko eskuineko politika neoliberalak. Orain
hobeto ulertzen dugu zergatik esaten
duten ez direla ez eskuinekoak ez
ezkerrekoak.

ZUEN HITZA IZANGO
GARA
Aurten, osoko bilkuretan jakinarazi
dugu San Ignazio plazak behar dituen premiazko birgaitze-lanak. Lan
egin dugu eta lanean jarraitzen dugu
hainbat ekitaldik “Xake plazan” utzi
dituzten orbanak konpontzeko. Hala
ere, zuek, getxotarrok, lehen eskutik
ezagutzen duzue zeuen inguruak
zein birgaitze-lan behar dituen eta
zuek izango duzue, ziur aski, udalari egiteko iradokizun mordoa. Zuen
hitza izan nahi dugu; horregatik,
944660291 telefono zenbakiaren eta
herritarrak@getxo.eus helbidearen
bitartez eman ahal diguzue horien
berri.

PP taldetik eskerrak eman nahi dizkiegu
igandean bozkatzeko eskubidea baliatu zuten herritar guztiei, bereziki, i-25ean PPren
proiektuaren aldeko botoa eman zuten
8.542 getxotar guztiei eta horietako bakoi
tzari. Proiektuan lan egiten jarraitu nahi
dugu eta, horretarako, bizilagun guztion
ekarpenak izan nahi ditugu, horiek lagun
tzen baitigute, pixkanaka, gure udalerria
hobetzen. Atsegin handiz hartuko zaituztegu Getxoko Udaleko gure Taldean, baita
gure tokiko egoitzan ere (Zugazarte 8 bis).
Bestela, iradokizunak egin ahal dizkizuegu, telefonoz (944660288/944801111), posta
elektronikoz (pp@getxo.eus), webgunean
(www.ppgetxo.net), Facebookean(populares.getxo) eta Twitterrean(@PPGetxo).

LORTU DITUGU GURE HELBURUAK!
Udaleko jarduerek aurrera jarraitzen
dute. Aurreko asteazkenean egin zen
osoko bilkuran GUK Getxok aurkeztutako bi mozioak onetsi ziren; horiek bi
helburu zehatz zituzten: Bata, ekitaldi
publikoetan mugikortasun urriko per
tsonentzat gordetako eta haien beharrei egokitutako leku gehiago izatea,
esaterako, jaietan edota kirol-ekitaldietan, bai eta bestelako desgaitasunak
dituzten pertsonetarako sarbideak
(itsuak, gorrak, etab.) ere. Ezagunak
ditugu Getxoko ekitaldi (gutxi) ba
tzuetan dauden lekuak, ordainpekoak

normalean; baina, egiatan, ez gara kolektibo horretara moldatu, eta horrek
urteak daramatza gainerakoek bezala
disfrutatzeko lekua izateko eskubidea hots egiten. Bigarrena, Algortako
Portu Zaharra birgaitze integratuko
areatzat (BIA) jotzeko, aldez aurretik
egin behar den azterketa sustatzeari
buruzkoa da, 2014ko urtarrilean one
tsi zenetik geldirik baitago. Azterketak ezarriko du birgaitze integratuko
areatzat jotzea beharrezkoa den ala
ez, eta horrela jakin ahal izango da,
adibidez, eremu horretako etxeak eta

kaleak nola birgaitu, horretarako behar handia dute eta. Ekimen horiek
gure helburua bultzatzen dute, herritarrek bizi-baldintza hobeak izateko
borrokatzen jarraitzeko helburua. Izan
ere, Getxon, oraindik gauza asko hobetu behar dira. Hobetzeko egiteko
horri dagokienez, herritar guztiei irekitako bi hitzaldi antolatzen ari gara
gizarte-zerbitzuen inguruan. Lehenengoa urriaren 20an izango da, hirugarren sektoreari eta oinarrizko errentari
buruzkoa. Informazio gehiago: www.
gukgetxo.com - 944660290.

ZORIONAK ETA MILA ESKER GETXO!
Emaitza izugarriak lortu ditugu
Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeetan. 5.699 izan dira gure hautagai
tzari babesa eman dioten getxoztarrak,
hots, erroldaren %13,58. Emaitza hauekin EH Bilduk azken hauteskundeetan
izan duen beherako joera hautsi egin du, berriz
ere udalerriko hirugarren indarra bilakatuz.
Elkarrekin Podemosekin mila bozka baino
gehiagok banatzen gaituzte, eta Alderdi Popu-

larrarekiko daukagun aldea ez da hiru
mila bozketara heltzen.
Kanpaina modu positiboan egin
dugu, erario politikoa erasotu gabe,
proposamen eraikitzaileak eginez.
Gazteriak bere onena eman du aste

hauetan eta haien ilusio eta egindako
lan bikainari esker gure mezua ge
txoztar guztiengana iritsi da.
Eskerrik asko kanpainan parte hartu
duzuen guztioi eta gure ekitaldietara
gerturatu zaretenoi. Oraingoan Algortako txiki Otaegi eta
Romoko Santa Eugenia
plazak txiki geratu zaizkigu. Zuoi esker, herri
aske eta justuagoa lor
tzeko dugun ilusioa berriztu dugu. Orain eta
hemen, denon herria!

Udal talde politikoen iritzia
GURE ARDATZAK, KONPROMISOA ETA ARDURA GETXON
Getxoko gobernuaren eta, jakina, Eusko Alderdi Jel
tzalearen konpromisoa
eta ardura, bizi garen eta gure bizitzaproiektua gara
tzen dugun herriarekiko. Bai, ganora, ardura eta herritarrei
emandako hi
tza bete
tzea dira EAJPNVrentzat oinarrizkoak diren balioak.
Horrenbestez, legegintzaldiko planaren
ardatzak dira, baita argiak eta garbiak
diren konpromisoenak ere, guztiontzat
dagoeneko ezagunak direnak.
Azken finean 2019. urterako ibilbide-orri edo kudeatzeko baliabide den
legegin
tzaldiko plan honek Ge
txoko
gobernuaren konpromisoak ditu jasota. EAJ-PNVk eta PSE-EE-PSOEk landu izan dute eta oraindik ere lantzen
dihardute, batez ere arlo hauek gune
dituelarik: gizarte-politika aurrera-

tuak bermatzea, oinarrizko zerbitzuak
manten
tzea, ekonomia susta
tzea eta
Getxon bizi eta lan egiten duten per
tsona guztien bizi-kalitatea edo ongizatea hobe
tzea. Programak datozen
urteetan garatu beharreko ekin
tzak
jasotzen ditu. Ekintza horietan, adostasuna eta elkarrizketa funtsezkoak dira,
Imanol Landak, Ge
txoko alkateak,

EKIDIN ZITEKEEN
Urriaren 9an, Larrañazubiko udal
biltokian zazpi ibilgailu erre ziren,
ustez nahita. Ciudadanos Ge
txon
berehala ohartu ginen gertaera hori
saihestu ahal izan zela, gobernu
taldeak bere eginbeharra bete izan
balu eta ia segurtasun neurririk ez
dagoela konturatu izan balitz. Ezin
dezakegu ahaztu alboan haurren
tzako eskola dagoela... Udal lehenago esku hartu izan balu, ez zatekeen
horrelako ezer gertatuko. Gobernu
taldearen jokaera okerra dugu; gure
iritziz, egoerari berriro ere arazoa
gertatu eta gero irtenbidea emango
diote.

Arduraren
eta
gardentasunaren
konpromisoa eta adibidea, gure
tzat garrantzitsuak direnak. Izan ere,
hori baita Ge
txoko Udaletik aurrera
eramaten dugun zerbi
tzu publikoan
geure gain hartzen dugun kontratua.
Horri erantzun behar diogu datozen
urteetan gure herrikideen konfiantza
gugan mantendu ahal izateko. Hitza
betetzea da hartu dugun konpromisoa.
http://www.get xo.eus/DocsPublic/transparencia/plan_legislatura_2016_2019_cas.pdf.
Euskarazko informazioa ikusteko,
hauxe da esteka:
http://www.get xo.eus/eu/ayuntamiento/gestion-municipal/
plan-de-legislatura.

EPAIA BETE DADILA

EKINTZA BANDALIKOA
Aurreko larunbatean, urriaren zor
tzian, komunikabide batean berri bat
agertu zen. Berri horretan, Larrañazubi aldean Fadurako erabiltzaileentzat
behin-behineko aparkaleku moduan
erabiltzen den espazioak duen “utzikeria” eta egoera txarraren inguruan
hitz egiten zen. Zehazki, espazio hori
URA hurbileko Gobelan egiten ari den
obrek irauten duten bitartean erabiliko
da. Igandeko ordu txikietan, instalazioek ekintza bandalikoa jasan zuten:
norbaitek hondakinen kudea
tzaile
baimendu batek beste leku batera eramateko zain bertan zeuden zazpi auto
erre zituen. Autoak txatarra hutsa ziren. Harreman susmagarria larunbateko berriaren eta ekintza bandalikoaren
artean. Espero dugu autoak erre zituztenak aurkitzea poliziak. Horrez gain,
oso deigarria da oposizioko alderdiek,
batez ere PPk eta GUK-Podemosek,
euren energia eta arreta guztiak Gobernu Taldeari kritika egitera bideratu
izana. Gainera, aipatutako gertaerak
gai
tzesteko hi
tzik ere ez dute esan.
Zentzuzkoa denez, ez dugu uste alderdi horiek horrelako ekintzak babesten
dituztenik, baina euren lehentasunek
edo larrialdiek errealitatearen ikuspegi okerra edukiarazi eta argiena dena
ahantzarazten diete: erruduna atentatua gauzatzen duena da.

bere aurkezpenean adierazi zuen bezala, hain zuzen programan zehaztutako zenbait ekintza aipatu zituenean:
“legegintzaldiaren lehen urte honetan
Algortako oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioaren antolamenduan zein aurrekontuaren alorrean, bai EH-Bildurekin bai
PPrekin sinatutako akordioetatik sortutako
ekarpenak”.

PPk urteak darama
tza Algortako
“Txikia Plazaren” izena sala
tzen,
plaza horren izena ETAko buru izan
zen Eustakio Mendizabalen omenez
jarri ziotelako. Orain, azkenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Gorenak epaia eman du eta Getxoko
Udalari izen hori kale-izendegitik
kentzeko agindu dio.
PPren ustez, Udalak epaia onartzeko
garaia da. Izan ere, errekurtsoa aurkezteak terrorismoaren biktimen
ohorea eta duintasuna urratzea besterik ez luke ekarriko, Udalaren diruku
txetan jausiko liratekeen kostuez
gain, herritar guztiek ordainduko lituzketenak.

3. SEKTOREARI BURUZKO JARDUNALDIAK
Gure kezka nagusietako bat sektore
soziala da, eta horregatik gure programan islatuta dago. Hori dela eta, gure
lehentasun gisa honako hauek ezarri
ditugu: gure udalerriko egoeraren inguruko ezagutza eta gizarte zerbitzuei
buruzko lege berria aplika
tzearen
jarraipena. Gure lan-ildoan beti har
tzen dugu kontuan ge
txotarrekin
eztabaida
tzea eta hausnar
tzea gure
udal-politikari buruz, batez ere kon
tziente garelako krisiak, pribatizazioek,
diru-sarrerak berma
tzeko errentaren
erreformek, gizarte-arloko aurrekon-

tuen murrizketak eta pobreziaren
hazkundeak ekarri duten degradazioaz. Horrenbestez, sarrera libreko
hitzaldiak antolatu ditugu (lekua bete
arte) Algortako Billamonteko Kultur
e
txean, urriaren 20an eta azaroaren
7an, 19:00etan. Hitzaldiek honako gai
hauek izango dituzte mintzagai:
•
Egungo egoera eta eboluzio posiblea; esku-hartze soziala zelan eta
nork kudeatu beharko luke, eta hirugarren sektorean dauden gobernuz kanpoko erakundeek, elkarteek, boluntarioek eta gainerako

entitateek eduki beharko luketen
zeregina.
• Oinarrizko Errenta Unibertsala
(OEU)
ezar
tzeko
posibilitatea,
pobrezia eta gizarte-bazterkeria
deusezta
tzeko bide gisa; izan ere,
etorkizunean enplegu osoa benetan
ezinezkoa izango da lortzea.
Hitzaldietan eztabaida sortuko delako
itxaropena dugu, gure udalerrian eta
Euskadin hainbat eta hainbat per
tsona jasaten ari diren egoera hobe
tzen laguntzeko. Informazio gehiago:
www.gukgetxo.com / 944660290.

PNV LOTSAGABE!
Ge
txo An
tzokia eta Txiki Otaegi inguruetako 10
eserlekuek 200.000 euro
baino gehiagoko kostua
dute. Erabili duten egurra gainera Amazoniatik
ekarritakoa da, deforestazio arriskuan dagoen arren.

Udal talde politikoen iritzia
HERRITARRAK DIRA ERREFERENTZIA
Bai, berriro esango dugu, EAJn uste
baitugu getxotarrek udalaren eki
men, proiektu eta jarduketetan parte
hartzea funtsekoa dela. Eta berriro
azpimarratu gura dugu. Izan ere, Ge
txoko gobernutik berriro eskatzen di
tugu hemengo bizilagunen iritzia eta
inplikazioa. Eta ekimen berrien bidez
egingo dugu hori, guztion artean era
tzen ari garen herri proiektua berma
tzen lagunduko digutenak. Funtsezko
ardatza, www.getxo.eus webgunean
dagoeneko funtzionatzen ari den
Gobernu Irekiaren ataria, gardenta
sunerako, parte hartzerako eta open
datarako espazio argiak dauzkana.
Erronka argi bat daukagu, Imanol
Landa alkateak azpimarratu zuenez.
Hau da: “Herritarren parte hartzea eta

PPren GEZURRAK
Getxoko PP ez dago bere buruzagi
nazionalek bizi omen duten errealita
te paralelo horretatik kanpo. Diskur
tso sinplista, errepikakor eta nekaga
rri batean eroso daude. Hilero-hilero
osoko bilkurara etortzen dira, argu
dio berdinekin ea Gobernu Taldeari
eraso berdintsuak eginez. Hasteko eta
behin, aurrekontuaren urteko lehen
hiruhilekoetako gauzapenaz analisi
okerra eta zehaztasunik gabekoa egi
ten dute. Gero, “katastrazo” delakoa
salatzen dute behin eta berriro. De
lako “katastrazo” hori OHZaren edo
Udal Gainbalioaren zerga egunera
tzea baino ez zen izan, Getxoko talde
politiko nagusien arteko akordio ba
ten bidez, Foru Aldundiak berrogei
urte (!) beranduago egin zuen katas
troaren inguruko erreformari egokitu
beharra zegoelako.
Eta amaitzeko, zenbait mozio dema
gogiko egiten dituzte, esate baterako
udalerrian kontsumoak izan duen behe
rakada konpontzeko egin dutena. Izan
ere, beraien ustez kontsumoaren jai
tsieraren arrazoia aparkatzeko arazoe
tan datza, eta ez kontsumoa zergape
tzen duen presio fiskal izugarrian,
azken lan-erreforman edo PP Gobernu
ra iritsi zenetik Getxoko enpresaburu
txikiek eta herritarrek oro har pairatzen
dituzten kostu energetikoetan.

GETXO BIZI BILBO
Udalbatzak, azken osoko bilku
ran, ia aho batez onetsi zuen gure
mozio bat, administrazioari eska
tzeko Getxo eta Bilbo lotzen dituen
bidegorri bat egin dezala. Hala eta
guztiz ere, proposamen honen zi
nezko meritua ez da gurea, baizik
eta eskaera hori aktiboki aspalditik
egiten ari diren getxotarrena, si
nadurak biltzen, elkarretaratzeak
deitzen... Guretzat, C’s, bizilagu
nek gugan izan duten konfiantzan
datza mozio honen meritua. Ge
txotarrok, ohore handia izan da
zuen ideia honen inguruan zuen
ahotsa izatea. Zorte ona izan!

inplikazioa gure lan politiko eta administratiboan txertatzea, baina baita ere urrats
garrantzitsu bat ematea gure erakundeko
kultura tekniko eta administratiboan aldaketa bat gerta dadin”.
Eta hori edonoren esku dago jadanik.
Uda baino lehen parte hartzearen in

guruko bi proposamen interesgarri
egin genituen: aldez aurretiko diagnos
tikoa eta IV. Berdintasun Plana egitea,
edo Fadurako Parke Publiko berriaren
diseinuan parte hartzeko prozesua.
Bi hauteskunde-prozesu izan ditu
gu, parte hartze eredugarriarekin,

normaltasunez eta errespetuz burutu
direnak; baina, horiez gain, udal go
bernuaren parte hartzeari buruzko
proposamen berria aipatu behar dugu:
“Bentaranoa”, Andra Mari auzoko ‘La
Venta’ eraikinerako jarduera proposa
men berriak entzuteko eta kontrasta
tzeko ekimena.
Edo Azkorri-La Galea arteko txilar
diak lehengoratzeko planean susta
tuko den gizarte parte hartzea. Eta,
noski, 2016-2019 Legegintzaldiko
Planaren zeharkako eta funtsezko
ardatza da Getxoko Gobernu Tal
deak guztiekin daukan konpromi
soa ere aipatu behar dugu. Izan ere,
Getxon ere, EAJrentzat herritarrak
dira eta gara erreferentea eta hel
burua.

EAJ ETA BILDUK EZ DITUZTE ZERGAK JAITSI NAHI
Beste behin ere EAJk eta Bilduk bat
egin dute, zergak jaistea galarazteko
helburuarekin. Horrela, joan den as
tearteko osoko bilkuran, bi talde ho
riek bat egin zuten udal gainbalioaren
zergaren igoeraren aldeko botoa ema
teko. Alderdi Popularrak, ordea, % 1,5
jaistea proposatu zuen.
Gogorarazi gura dugu EAJk eta Bilduk
dagoeneko % 0,65 igo zituztela tasa
guztiak, eta alderdi biek katastrazoa ba
bestu zutela: horren ordainagiriak egun
hauetan jasotzen ari zarete etxean.
Eta txarrena da diru hori udalaren
kutxetan geratuko dela, alkatea ez
delako gai udal baliabideak ganoraz
kudeatzeko.

HERRITARREN PARTE HARTZEA... JENDERIK GABE?
Irailaren 20a izan zen Udal Arau
di Organikoa (UAO) eraberritzeko
eratu genuen lantaldean egon ginen
azken eguna. Taldea uztea eraba
ki genuen, EH Bilduk bezala, gure
proposamenetako bat ere ez zute
lako ondo hartzen. Argi geratu da
EAJ, PSE-EE eta PP-ren parte har
tze ereduak GUKen arabera herri
tarren parte hartzea izan behar de
naren aurkakoa direla. Horrek esan
nahi du talde horiek, erraz asko,
bat egiten dutela eta ados jartzen
direla EAJk egiten dituen proposa

menekin, ideien eztabaida eta baliz
ko elkarguneak baztertuz. Horren
bestez, gure lan guztia alferrik da.
Gobernua adostasunak bilatzeaz
aritzen da, baina talde horretan na
gusi dena da bere ereduzko doku
mentuak onesteko bozketak egitea,
gure planteamenduetatik oso urrun
daudenak: ez dute nahi lantalde
horren batzarretako aktak argitara
tzea, ezta jendeak udal taldeen mo
duan mozioak aurkeztu ahal izatea
ere, edo UAOaren zirriborroa egite
rakoan kolektiboek parte hartu ahal

izatea, eta abar. Entzun behar izan
dugu gure proposamenak onartezinak direla eta ea nola bururatu zaigun
herritarren eta hautetsien eskubideak
berdintzeko ideia zoro hori! Are arra
zoi handiagoak etapa honi bukae
ra emateko, behin betiko. Batzuek
parte hartzea publizitatearekin eta
saioetara entzule gisa joatearekin
nahasten dute; beste batzuok, aldiz,
herritarren parte hartzea ERREALA
izatea nahi dugu, eta ez fikzio hutsa.
Informazio gehiago: www.gukgetxo.
com / 94.466.02.90.

DESIRATZEN DUGUN BENTA
Lortu dugu! Andra Mariko Benta ber
tako auzokideen nahi eta beharren
arabera erabiliko da.
Aurtengo aurrekontua negoziatzeko
prozesu parte-hartzailea martxan jarri
genuenean, lehenengo asanblada ire
kia Andra Marin burutu genuen. Ber
tako auzokideek beste batzuen artean,
eraikin hau getxoztarren zerbitzura
jartzeko eskatu ziguten, eta halaxe
egin genuen. EAJrekin negoziatzen
hasi ginenean proposamena mahai
gainean jarri eta defendatu genuen,
eta gaur ozen esan dezakegu lortu du

gula. Jada badago martxan etorkizu
neko Bentaren erabilera marraztuko
duen prozesu parte-hartzailea.
Oso pozik gaude herriari hitza eta
erabakia emango zaiolako, eta era be

rean, gutxinaka bada ere, parte-har
tzearen aldeko kultura zabaltzen ari
garelako. Prozesua arretaz jarraituko
dugu EAJk adostutakoa bete eta au
zokideen erabakia loteslea izan dadin.
Era berean poztekoa da gure lana frui
tuak ematen hasi izana. Horregatik
guztiagatik Andra Mariko auzokide
oro gonbidatu nahi dugu prozesu ho
netan bere iritzia eta proposamenak
plazaratzera. Gure esku dago ekimen
hau edukiz bete eta guztion zerbi
tzura dagoen Benta erdiestea!
Parte hartzeko: bentaranoa@getxo.eus

Udal talde politikoen iritzia
GIZARTE-KONTZIENTZIA ETA -KOHESIOA
Euzko Alderdi Jeltzaleak, humanista
sortu zenetik, nabarmendu izan du
beti bere konpromisoen artean gizarte-kohesioa, konpromisorik oinarrizkoenetako eta funtsezkoenetako
bat gisa. Bidezko gizarte baten alde
lan egiten dugu, desberdintasunik
ez duen gizarte baten alde, orekatua,
zeinean nork gure garapena eta bizitzarako beharrezko baldintzak duinak
baititugun. Konpromiso hori gure
hauteskunde-konpromisoan argi islatu genuen, eta gure ekintzen ardatza
dugu Getxoko Udaleko gobernuan.
Aurreko egunetan, azaroaren 25a,
Indarkeria Matxistaren Kontrako
Nazioarteko
Eguna
aldarrikatu
dugu. Orain dela gutxi, irailean,
udalak azpimarratu zuen sexu-es-

Etxebizitza Duina
Ukaezina da Getxoko udaleko talde sozialistaren ardura nagusietako
bat izan dela hiritarrei etxebizitza
duinerako eskubidea bermatzea,
bereziki gazteei, horiek osatzen baitute talderik kalteberena. Izan ere,
azken urteetan exodo baten protagonistak izan dira: inguruko beste
udalerri batzuetara joan behar izan
dira, zeinetan metro karratuaren
prezioa askoz arrazoizkoagoa baiten. Azken 15 urteetan, 30 urtetik
beherako biztanleak % 35 murriztu
dira Getxon.
Konpromiso horri dagokionez,
PSE-EEk EAJ-PNVrekin eta EH
Bildurekin sinatu duen aurrekontu-erabakia aurrerapausoa izan
da. Erabaki horren bidez, aurtengo ekitaldian 400.000 euro eman
dira bi laguntza-ildotarako, gazteen emantzipaziora eta komunitate-gastuak ordaintzera zuzenduta hurrenez hurren. 400.000 euro
horietatik, 250.000 bideratuko dira
alokairu-kontratuen hileko errentaren zati bat ordaintzera, hileko
errentaren % 50eraino. Laguntza
hori eskatzen duten 35 urtetik beherako udalerriko gazteei emango
zaie. Hurrengo egunetan argitaratuko da gazteen diru-laguntzetarako deialdia.

ERAISKETARI EZ
Ezagun da gobernu-taldeak
Erromoko nagusiak Kultur Etxera
mugitzeko
asmoa duela eta
Erromoko zaharren egoitza eta
euskaltegia behera botatzekoa. Auzotarrak, aldiz, ez datoz bat horrekin. Ciudadanos C’s alderdia osatzen dugunok argi utzi nahi dugu
gai horri dagokionez zein den gure
jarrera: erabat egiten diogu aurka
eraisketari. Gai horretan, beti izango
gaituzte aurrean.

plotazioaren eta gizakien salerosketaren salaketa; eta, azaroaren 10ean,
Memoriaren Eguna ospatu genuen,
Getxon ere bizikidetzarantz aurrera egiten jarraitzeko. Ekimen hori
osatzeko, martxoan beste topaketa
bat egingo da: Gerra Zibilaren eta
Frankismoaren biktimen omenaldia.
Bestalde, abenduaren 1ean, horri jarraipena emateko beste esparru bat
eskainiko da, urtero Getxon egiten

dugun terrorismoaren biktima guztien omenaldia.
Egun horretan, abenduaren 1ean,
berriz izango ditugu hizpide berdintasuna eta gizarte-kohesioa eta
-kontzientzia. Izan ere, egun hori
Nazio Hiesaren aurkako Nazioarteko Eguna da, Nazio Batuek sustatutakoa. Gertu dauden dataz ari garela,
abenduaren 3a Euskaren Nazioarteko Eguna dugu, gure herriko gizar-

te- eta kultura-kohesioaren ardatza.
Bestalde, abenduaren 18an, Pertsona
Migratzaileen Nazioarteko Eguna
izango da. Egun horrek Getxotar asko
islatzen ditu.
Egun horiek hausnarketarako egunak
dira, aintzatespenerako, oroimenerako, aldarrikapenerako, eta, azken
finean, gizarte-kontzientzia bultzatzeko, Getxon ere, eta Getxotik, kohesioa eta bereizkeria eza erdiesteko.

EAJ-K 40.000 EURO EMAN DIZKIE PRESOEN SENIDEEI
Gaur EAJ-ren okultismoaren eta iruzurraren lekuko izan gara berriz ere.
2017rako diru-laguntzen plan estrategikoaren barruan, gainerako alderdiei deusik esan barik, EAJk sartu nahi
izan du, lerro artean, presoen senideei
zuzendutako beste partida bat. Gainera,
era berean, kreditu gehigarria delarik,
beste laguntza bat onetsi du, zenbateko
eta helburu berdinekin, 2016. urterako.
Hori dela eta, PPk bertan behera utzi
ditu EAJrekiko harreman guztiak, horrelako laguntzak mantendu bitartean.
Ez dugu erabakirik egingo guri iruzur
egiten saiatzen den alderdi batekin, eta
are gutxiago terrorismoaren biktimak
gutxiesten dituen talde batekin.

APURRAK
EAJ, udaleko gobernuan 30 urte pasa
ondoren, orain gogoratu da Getxoko
gazteez, EH BILDUrekin egin duen
itunagatik. Gutxi hobe ezer ez baino;
hala ere, gobernu-taldearekin ohikoa
izaten denez, txarto eta berandu iritsi da, beranduegi gazte askorentzat.
Bide batez, gogora ekarriko dugu
Getxoko EAJk etxebizitzarako gorde
zen funtsaren ia 20 milioi euro xahutu dituela luxuzko obren gastuak
ordaintzeko. 20 milioi euro lapurtu
dizkio etxebizitza-politikari. Gainera, egun, Etxebizitza Plana barik ja-

rraitzen dugu. Plan hori gobernu-taldeak agindu zuen alkateak aurreko
udal-hauteskundeetan aurkeztutako
politika-programan. Bestalde, EAJk
eta PSEk 2010ean izenpetu zuten
Etxebizitza Planak porrot izugarria
izan zuen. EAJk orain apurrak eman
dizkio gazteei (argi dago laguntzetarako aurreikusi dituen 250.000
euroak eta lurzoruaren udal ondaretik hartu dituen 20 milioitik gorako
euroak alderatzean). Gainera, ez du
baloratu laguntza horiek benetan
onura ekarriko dieten gazteei edo

kalte egingo dieten. Hala gertatu zen
estatuak arestian onetsitako emantzipaziorako oinarrizko errentaren kasuan, alokairuen prezioen gorakada
ekarri baitzuen.
EAJk bere etxebizitza-politika birplanteatu behar du edo, hobe esanda,
horren berri eman, azken urteetan
lurzoruaren udal ondarea bi makroproiektura zuzendu baitu, eta horiek
gure gazteen asmoak hipotekatu dituzte. Informazio gehiago ezagutu
nahi baduzu: www.gukgetxo.com /
94.466.02.90

ONGI ETORRI ATEZ-ATE!
2012an Getxoko Udalerriko udal garbiketa, Udal-hondakin solidoen batuketa eta garraioaren eta antzeko
zerbitzuen kontrataziorako plegua
onartu zen. EH Bilduk ez zuen onarpen hori oztopatu; abstenitu ginen
Gobernu-taldearekin adostutako neurri batzuk zirela medio. Horien artean
zegoen argitara eman den Atez ateko
zabor bilketa eredua. Hala ere, ezin
ukatu neurria oso berandu datorrela
eta ez dela aplikatuko 20.000 biztanleko eremuan, adostu genuen bezala.
Atez ateko zabor bilketa oso neurri

positiboa da. Horregatik aipatu akordioan bere arrakasta bermatzeko organikoaren bilketaren
truke abantailak ematea
eskatu genuen eta espero dugu epe laburrean
hobari horiek martxan
jartzea. Gure helburua
bikoitza zen: birziklatzearen aldeko kultura
sustatu eta bilketa eredu hau Getxoko
beste zonaldeetara zabaltzea.
Hala ere, argi eta garbi esan behar
dugu ez gaudela ados Getxoko Uda-

laren hondakin solidoen kudeaketa
politikarekin. Gaur egungo sistemak
erraustea du oinarri,
eta azpikontrataturiko
enpresen bidez kudeatzen da. Udal Gobernuak
zabor politika arduratsua sustatu beharko
luke, hondakinen gutxitzea helburu. Zero
Zabor politika da defendatzen duguna. Norabide horretan urrats txikiak
ematen saiatu gara eta bide horretan
jarraituko dugu.

Udal talde politikoen iritzia
2017: AKORDIOETAN EMANKORRA
Dagoeneko hasiera eman diogu urte
berriari. Aurten, legegintzaldiaren erdian sartuko gara bete-betean; horrenbestez, 2015eko maia
tzean Ge
txoko
alderdi politikoek herritarrei aurkeztu
genien programaren eta konpromisoaren betetze-maila zein den balora
tzen hasteko unea da. Herritarrekiko
konpromiso horiek Getxoko Udaleko
gobernuaren eguneroko jardueraren
ardatzak dira, eta horiek Eusko Alderdi Jel
tzalearen lantaldeak susta
tzen
dituen ekimenetan eta proiektuetan
islatzen dira. Izan ere, argi daukagu
hi
tza bete
tzea dela gure nortasunaren ezaugarri nagusia. Konpromisoa
betetzea eta adostasuna eta akordioak
bilatzea, Getxoko herritarrekin daukagun kontratua garatze aldera.
PARTE-HARTZE IZAERAKO AURREKONTUAK. EDO URTE BARRI ON.

Urtea berri on batekin hasi dugula
esan dezakegu: azkenean parte-hartze
izaerako aurrekontuak izango ditugu Getxon. Herritarren parte-hartzea
Sozialisten eta EAJren arteko gobernu-akordioaren alderdi garrantzitsu
eta ukaezina zen guretzat, kudeaketaren argitasunarekin eta gardentasunarekin batera. 2016-2019 aldirako
adostutako Legegin
tzaldiko Planean
gardentasunaren eta zintzotasunaren,
hurbiltasunaren eta parte-hartzearen,
garran
tzia azpimarratu genituen.
Gobernan
tzaren eremuan, helburu
estrategiko gisa esplizituki aipatu genituen: gardentasuna, parte-har
tzea,
open data edo herritar guztiei informazioa eta datuak modu irekian eskura jartzea. Bi astez, urtarrilaren 25era
bitartean, Getxoko 16 urtetik gorako
edozein herritarrek bere proposamena(k) planteatzeko aukera izango du.
Udalaren erregistroan izena eman
duen erakunde edo elkarte orok ere
bere proposamenak aurkeztu ahal
izango ditu. Lehenengo pausu bat
baino ez da; izan ere, etorkizunean
herritarren parte-har
tzean sakondu
eta hobetzeko asmoa dugu udal-aurrekontuari, kudeaketa-tresna nagusiari, dagokionez, non gobernuak bere
asmoak agerian jartzen dituen. Hobe
tzen jarraitzen dugu.

ARRAPALAK ETA
IGOGAILUAK
Ciudadanosek
argi izan du zein
izango den bere
politika
egiteko modua: Ge
txotarrei
lagun
tzea eta Ge
txo
hobe
tzea. Horren adierazgarri da
azken udalbatzan defendatu genuena: Ge
txoko igogailuen eta arrapalen ordutegia luza
tzea. Proposamena, transakzionatuta, aho batez
onartu zen. Aurrera egiten jarraitzen
dugu eta zure ahotsa izan nahi dugu.
944660291 /herritarrak@getxo.eus /
Twitter @CsGetxo

Hori da legegintzaldia hasi zenetik
Ge
txoko Udaleko EAJ-PNV alderdiak eta gure alkateak, Imanol Lan-

dak, nahitaezko tresnatzat jo duguna.
Hori guztia dela eta, uste dugu 2017. ur-

tea alderdi politiko desberdinen arteko
akordioen urtea izaten jarraituko duela gure udalerrian, hala, sustatzen ari
garen ongizate-, berrikuntza- eta garapen-prozesuan aurrerapausoak ematen
jarraitzeko asmo irmoarekin. Getxo hazten laguntzeko benetako interesa duten
alderdi politikoekin akordioetara helduko gara, batez ere kohesio sozialaren
arloan eta ekonomia, bizi-kalitatea eta
ongizatea susper
tzeko eremuetan, betiere proiektu estrategiko eta enblematiko garrantzitsuak burutzeko helburuarekin, Getxo berriro ere gure inguruko
erreferente bilakatuko dutenak.
Hori dela eta, benetan uste eta
defenda
tzen dugu 2017. urtea akordioetan eta adostasunetan emankorra
izango dela Getxon.

FAMILIA UGARIENTZAKO LAGUNTZEI ETENGABEKO AGURRA
Atzean utzi berri dugun urtean, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Bilduren adostasunarekin,
pixkanaka-pixkanaka
ezabatu ditu familia ugariei zuzendutako hobariak, gure udal-tasetan barne hartuta zeudenak.
Hala, udalbatzak joan udalbatzak etorri, Ondasun Higiezinen gaineko zergan, musika eskolan eta, duela gutxi,
Getxo Kirolaken kuotetan familiek zituzten laguntzak kendu egin dituzte.
PPk beti defendatuko du familiak duen
garran
tzia, bereziki familia ugariena;
hori dela eta, dauden diru-laguntza guztiak mantentzen saiatuko gara eta etorkizunean, ahal den heinean, prestazio
berriak ezar daitezen lan egingo dugu.

URTE BERRIO ON… EDO EZ HAINBESTE
Berri “xelebreekin” bukatu dugu urtea:
udalerrian jarritako edukiontzi berriek
inpaktu negatiboa izan dute herritarren artean. Hondakinen ba
tzordean
zein udalbatzan hitzeman ziguten aurrekoak baino irisgarriagoak izango
zirela, baxuagoak, praktikoagoak eta
garbiagoak. Baina egiaztatu izan ahal
dugunaren arabera, edukiontziek nekez betetzen dituzte ezaugarri horiek;
hori dela eta, hainbat protesta egon
dira zikinkeriagatik, praktikotasun
txikiagatik… Udal-taldeek egiten ditugun proposamenei eta protestei dago-

kienez: abenduko udalbatzan GUK taldeak janaria alferrik galtzearen arazoa
jorratzeko eta udal-webgunearen gardentasuna hobetzeko proposatu zuen,
esteka batzuek ez dutelako euren eginkizuna bete
tzen. Bi kasuetan trabak
baino ez genituen jaso gobernu-taldearengandik (EAJ eta PSE-EE). Hain
zuzen ere, bi proposamenen AURKA
bozkatu zuten, gure mozioekin zerikusirik ez zuten aitzakiak jarriz eta dagokien erantzukizuna alde batera utziz,
beste askotan ere egin izan duten moduan. Urtea hasi baino ez dugu egin

eta dagoeneko ikusi dugu Ge
txoko
erregeen desfilea aurreko urteetakoa
baino are txarragoa izan dela, karroza
gutxiagorekin, iraupen-denbora txikiagoarekin… Gainera, hainbat kexa izan
dira karameluak botatzen ez zituztelako. Herritarrek egunak daramatzate
kontu horiengatik protestatzen, baina
nola konponduko ditu gobernu-taldeak arazo horiek? Urtez aldatu dugu,
baina badirudi gobernuak beti bezala
funtzionatzen jarraitzen duela: ez aurrera ez a
tzera. Informazio gehiago:
www.gukgetxo.com / 944660290.

2017KO AURREKONTUAK ZURE ESKU!
Urte berriarekin prozesu parte har
tzaile berriari hasiera emango diogu. Gure helburua elkarte, merkatari
zein herritarrekin hartu-eman zuzena izatea eta euren kezkak eta beharrak ezagu
tzea da. 2016 urteko aurrekontuak gure absten
tzioari esker
onartuak izan ziren eta ezin ukatu
hobekun
tza nabarmenak lortu genituela getxoztarrentzat.
Prozesu parte har
tzaile berriarekin
egindakoa errepika
tzera gatoz. Hau
da, auzokideen ideia eta proposamenak lehen eskutik ezagutu eta mahai

gaineratzera. Auzokideen eskaeren
berri izan nahi dugu auzoz auzo horiek gure proposamenean barneratu
ahal izateko.
Abenduan zehar elkarte eta merkatariekin bildu ginen eta urtarriletik au-

rrera auzokideen unea izango da auzoz auzo antolatu ditugun asanblada
irekietan parte hartuz:
Hilak 16, 19:00, ANDRA MARI: Alkartetxe
Hilak 17, 19:00, ALGORTA: Irish
Pub
Hilak 18, 19:00, ROMO-AREETA:
Kultur Etxea
Hilak 19, 19:00, ALDAPA: Zubileta
ikastetxea
Hilak 31, 19:00, VILLAMONTE:
Kultur Etxea
Zure ahotsa entzun dadila!

