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Gogora datorkit, iazko irailean, Gipuzkoako hedabide handienetarikoan irakurri 
nuen gutun ireki bat errenteriar guztiontzat bideraturiko idatzia zen, bertan 
ezkertiar ideologia, langileon eta suminduen arteko herri bateratzea eskatzen 
zen. Iazko irailean, nork pentsa lezakeen hurrengo maiatzaren 24ko 
hauteskundeetan benetako herri bateratze bezala aurkeztuko ginatekeenik? 

ERRENTERIA IRABAZIZ bizilagunen lan eta eskuzabaltasunarengatik sortutako 
ekimena da, herri politikaren eraldaketaren parte aktiboa izan nahi dugunok. 
Haize berri bat Errrenteriarentzat. Barne prozesu eta erantzukizun guztiak 
batzar irekietan adostasunean egiten ditugu. Batzarrak du erantzunkizuna, 
beraz ez dugu alderdi zuzendaritza baten menpekotasunean lan egin behar, 
hau da gure berezitasuna ohiko alderdiekiko. Horrela izanda eta ekimena 
aurrera eramateko, batzarrak hautesle elkartearen formula aukeratu zuen, 
ekimenaren filosofia eta oinarri aintzakotzat hartuz. 

ERRENTERIA IRABAZIZ herri partaidetzan oinarritutiko benetazko alternatiba 
eta betikoarekiko desberdina den alternatiba delakoa defendatzen dugu. 

Guretzat, hauteskunde hauek lehenengoak dira eta gure aukera, gure 
programa herritarrontzat erakargarriena izatearen asmoarekin landu dugu. 
Hurrengo hauteskundeetan ERRENTERIA IRABAZIZ ekimenak eta berorrek 
duen indarrak, aldaketa asko ekarriko ditu gure herrira. Ilusio, gogo eta lantalde 
hoberenak eta handienak ditugu. Gure lana eta ezagupenekin, aurretiko udal 
kudeaketa hobeago batengatik lan egingo dugu. Gure xedea: iraganekoa eta 
gaur egunekoa hobetu, gardetansun, partaidetza eta formula politiko berrien 
eskeintzekin. 

Guzti honengatik, udal gobernura indar berri baten etorrera beharrezkoa ikusten 
dugu. ERRENTERIA IRABAZIZen etorrerak, gure herrira onurak ekarriko ditu, 
bereziki biztanlegoarentzat (herritarrontzat eta duintasunaren berreskuratzeari). 
Esan bezala, udal kudeaketa gardenago eta parteartzaileago batengatik lan 
egingo dugu, non oinarria persona den, bere osotasunean. ERRENTERIAN BAI 

AHAL DUGUlako. 

 

Ion Collar, Alkategaia 
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Ekimen berri honen oinarria edukia da, programa. Hau osatzeko, 15.000 
galdetegi etxez etxe banatu genituen, non bizlagun guztiek haien beharrak, 
galerak, arazoak, desirak, iradokizunak eta errealitateak helearazi zizkiguten. 
Partaidetzan eta auzolanean eginiko programa helburutzat genuen, eta larrialdi 
sozialean oinarrituriko programa aurrera atera dugu denon artean, errenteriar 
guztion artean. Krisi eta murrizketa garai honetan, pertsona eta berorren 
duintasuna berreskuratzearen garrantzia ardatz den, alderdi eta bezerotasun 
gainetik. Guzti honengatik, herritarrok ahotsa berreskuratu behar dugu 
erakundeetan, hauek demokratizatuz. 

Programaren oinarrizko ardatzak hauek ditugu: murrizketa sozial eta 
langabeziarekiko larrialdi plana, partaidetza eta gardentasuna, eta ingurumena. 

 

LARRIALDI SOZIALA 

 

Azken urte hauetan jasaten ari garen krisia dela eta, normaltasunaren muga 
guztiak gainditzen dituten egoeran gaude. Eta ondorioz, giza-zerbitzuen ohiko 
kudeaketa ere gaindituta dago. ERRENTERIA IRABAZIZen une hauetan tratu 
berezia behar dela uste dugu, guztiz beharrezkoa da Larrialdi Sozialerako 
Plangintza bat.  

Guzti hau kontutan izanda, gure betebehar garrantzitsuenen artean izango da, 
honako ukazioak pairatu behar ez dituen gizarte baten alde lan egitea; ezin 
dugu onartu, etxebizitza duina, jatena, argia, gasa, arropa...eskubidearen 
ukazioa ezta gutxiago ere duintasunaren galera. Jendearen duintasuna eta 
ilusioa berreskurazeko jardungo dugu, denon artean, AHAL BAI  DUGUlako.  

• Etxebizitza: Langabezia, pobrezia, elikadura... eta abarren arazoak larriak 
badira, larriena, familien etxegabetzea da. Ez dugu nahi, ezin dugu onartu. 
Horregatik, arazo honen kontrako borrokan aktiboki parte hartzen duen 
Udaletxe bat sustatuko dugu, "Stop Desahucios" bezalako erakundeekin 
elkarlanean arituz eta banketxeei praktika hau baztertu dezatela eskatuz. 
Ahal da kaleratzerik gabeko Errenteria. Alokairu udal politika aktiboak 
sustatuko ditugu, eta ez dugu onartuko etxe hutsik egotea, hauen beharra 
baldinbadago. 

• Langabezia: Krisialdiak urte hauetan sortu duen egoera dela eta, Udaletxea 
parte garrintzitsua behar du izan, kalitatezko lan duinaren sorkuntza 
sustatuz naiz berez sortzen, dituen konpetentzien barruan. Halaber, herri 
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mailan eta Oarsoaldean giza eta enplegu duinerako politikak bultzatuko 
ditugu 2900 kaltetuak ahalik eta gehien jaisteko. Lan duina sortzea 
oinarrizkoa da pertsonen adorea berreskuratzeko. 

• Industria eta Industrialdea: Errenterian industria handien garaia pasa zen. 
Eraikuntza berriko industrialdea dugu, krisialdiak jota etekin gutxikoa. 
Enpresa lerro garapen berriak sustatu behar ditugu, ekintzaileei eta 
berrikuntza proiektuei zuzenduakoak. Sektore teknologiko berrietan 
inbertitzea eta hauek sustatzea, gure industrialdea suspertzeko soluzioa 
izan daiteke. 

 

GARDENTASUNA ETA PARTEARTZEA 

 

Gizartearekin Udaletxe aktiboa proposatzen dugu, udal kudeaketa hobeago 
batekin, udal zerbitzuen birmunizipalizaziogaik apostu eginez. Udaletxe aktibo 
bat nork biztanleria entzuten duen eta biztanleri bat nork erabakietan parte 
hartzen duen. Aurrekontu parteartzaileei buruzko erabakiak, non erabaki 
konplexuenak erreferenduman bitartzez hartzen diren. Horretarako ohiko auzo-
bilerak proposatzen ditugu. 

Sexu berdintasunagatik lan egingo dugu, elkarbizitza eta bakearen alde, 
gazteriarengatik, kultura, euskera, heziketa publikoa eta bereziki, jendearen 
duintasunagatik.  

• HAZ (Herritarron Arretarako Zerbitzua): HAZ abiatzearen beharra ikusten 
dugu, Udaletxeko antolakuntza eta eginkizun zuzenaren eredu denez. 
Hiritargoak bere kexak eta proposamenak zuzenean aurkeztu ditzan, hauei 
erantzun azkarra eta eraginkorrago bat emango dien tresna izango da. 

• Auzoak: Udaletxe eta auzoen zeharkako arremana azpimarratu nahi dugu. 
Bizilagun guztien ahotsa entzun beharra dago, eta ildo honetan ohiko bilerak 
antolatuko ditugu denok hartu beharreko erabakien protagonista sentitu 
gaitezen, eztabaida sortzen duten gaietan erreferendumak bultzatuz. 

• Adikortasuna: Herriko hesi arkitektonikoak hobetu behar ditugu, lehenengo 
begiradan konsziente ez bagara ere, eragozpena hauek gainditzeko lanean 
asko hobetu eta aurreratu beharra dago. Goikaldeko auzoek komunikazio 
hobeago bat behar dute izan erdigunearekin, beharrezkoa da komunikazio 
hobeago bat lortzea garraio publikoa lehenetsiz. 
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• Berdintasuna: Berdintasun Kontseiluak herriko gertakariak aztertuko ditu 
eta emakumezko elkarteekin batera programa eta ekintzak burutuko dira, 
gizartean eragina izan dezan. Neurri zehatzak landuko ditugu genero 
indarkeria sahiesteko. Halaber, Udal Hezkuntza Kontseiluan, hezkuntza 
berdintasunean indartuko duten neurriak hartuko ditugu, bereziki 
irakaskuntza arduradunen formakuntzara zuzendutakoak eta kurrikulo 
eskolarrean bateratuko ditugu.  

• Inmigrazioa: Errenteria bateratzaileago baten alde apostu egiten dugu, 
jatorri, erlijio edota kultura alboratuta, denek eskubide eta betebehar 
berdinak izan ditzagun; kezka eta sentsibilitate ezberdin, baina arazo 
berberekin azken finean. Aurreiritzi eta estereotipoekin amaitu beharra 
dago. Guztiok gara, gure herriaren etorkizunaren partaide baldintza egoera 
berdinetan. 

• Kultura: Kultura nortasun ezaugarritzat eta gorantz doan arlo ekonomiko 
eta industriala moduan ulertzen dugu. Tokiko kultura, herri baten sentipena 
adierazten du eta lanpostu ugari sortuko dituen eremua da. Hori dela eta, 
arlo honetan baliabide tekniko, ekonomiko eta giza-baliabideen inbertsioa 
komeni da.  

• Lekuona/Dantzagunea: Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritza babestutako 
diziplina anitzeko eta "Sorkuntza Lantegi" deritzon proiektu bat da. 
Edukitzailea eraikitzen den adinean, edukia diseinatu eta landu beharra 
dago. Lekuona garai bateko lantegirako proiektu honen arrakasta, herri naiz 
nazioarteko, amateur naiz profesionala batzen dituen eremua bilakatzea da, 
udal kudeaketa zuzen batekin batera. Kultura gorantz doan arloa da, 
lanpostu zuzen naiz zeharkako ugari sortzen ditu eta kanpora begira, 
herriaren nortasun ezaugarria da.  

• Kirola eta Gazteria: Udaletxetik eskola-kirola sustatu behar dugu, eta 
bereziki, kanpo-kirola, gure herriko baliabide naturalak aprobetxatuz, ibaia 
besteak beste. Kirol erakundeekin elkar lanean arituko gara itunak bultzatuz, 
osasun, heziketa eta ingurumen programa iraunkorrak sustatzeko. 
Instalakuntzen udal kudeaketa berreskuratuko dugu, sortutako zerbitzu 
puliko helburura itzul daitezen. Gazteriarentzat erakunde eta burokrazia-
hesiak hausteko jardungo dugu, elkarizketaren bidez, haien eskaerak aditu 
eta parteartzea handiagotuz gure herrian. Gure herri-garapenaren 
etorkizuneko arduradunak direlako, ekintzaile izaten lagundu behar diegu. 

• Euskera: Udaletxetik, Euskararen erabilera defandatuko dugu. Halaber, 
jatorriz edota duten adinagatik hizkuntza ulertzen ez dutenen hirritarren 
eskubidea ere bermatu behar da, eta haiei zuzendutako ekintzak eta 
ikastaroak antolatuko ditugu, Euskara tresna bateragarria bihurtzeko.  
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• Hezkuntza: Euskal Eskola Publikoa bultza eta babesteko lan egingo dugu. 
Udal Eskola Kontseilua indartuz, jangela eta liburuetarako laguntzak 
bultzatuko ditugu, berdintasuna sustatuz, eta xenofibiaren aurka lan eginez, 
oinarriz hasi eta irakaskuntza arduradunak horretan formatuz. 

 

INGURUMENA 

 

ERRRENTERIA IRABAZIZ-en Errenteria biztanleriarentzat irabazi nahi dugu. 
Norabide honetan, biztanleen konpromesua bilatu nahi dugu, Errenteria berde 
eta ingurugiroarekin begirunezkoagatik apostu eginez. Horregatik, Europar naiz 
Estatuko legeek, 2016. urterako, agintzen dutenen hondakinen %60a birziklatze 
maila gainditu nahi dugu. Ingurumen Aholkulari Kontseiluak aurreratutako lan 
eta proposamen garratzitsuei jarraituz, gurea egiten dugu erronka helburu hau 
lortzeko.  

Gaikako hondakin bilketa sustatuko dugu, hirigune naiz Industrialdeetan. 
Biztanleriari zuzendutako sentsibilizazio-kanpainak antolatuko ditugu; 
edukiontziak berrantolatuko ditugu eta 5. kontenedore eta materia organikoaren 
konpostaia sustatzeaz gain, edukiontzi berdea, errefusarako grisengatik 
aldatuko ditugu. Honela edukiontzi erabilkor eta eraginkorrak izango ditugu 
2016. urterako lege-araudioa bete ahal izateko. 

Proposamen hauei, San Markoko hondakin transferentzi-estazioaren itxiera 
gehituz, Errenteria berdeago bat lortuko dugu, hondakinen arazoari ematen ari 
zaion erabilera partidista eta manipulatzailearekin amaituz, soluzio garaia heldu 
delako. 

• Boskarren kontenedorea: "Txipa" aldatu beharra dugu, "zaborraren" 
kultura baztertuz "hondakinen birziklatze" kulturarantz abiatuz, horretarako 
2016. urterako hondakinen %60a birziklatzea lortu behar dugu, benetan 
erabilgarri eta eraginkorra den boskarren edukiontzia erabiliz, aurrera 
begira, gaikako hondakinen bilketan hobekuntzak gehituz. Gordailu-sistema 
itzultzea eta itzuleraren aldekoa gara, beira naiz paperaren birziklatze maila 
handiago bat lortzeko.  

• Oiartzun ibaia: Errenterian, ibaiari bizkarra emanez pasa ditugu urte asko 
eta asko. Babestu eta balorean jarri behar dugu ibai bazterreko paisaia, 
gure herriko eremu eta hainbat esparru lotzen dituen adinean. Espazio 
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hauen kudeaketa eraginkor, ordenatu eta iraunkorra landuko dugu, ingurune 
naiz ekonomiko mailan, auzoetan (Hirigune, Iztieta, Lartzabal-Fanderia). 

• Arramendi: "Hiri Parke Naturala" moduan berreskuratu nahi dugu, guztion 
erabilera eta gozamenarako. Herriguneak espazio berde gehiago behar ditu. 
Arramendi, herritarron ingurumenarekiko aisialdirako topagune behar du 
izan. 

• Kale garbiketa: Udaletxeak hobekuntzak sustatuko ditu baliabide tekniko 
eta giza-baliabide propioekin. Halaber ordenantza ezagutu eta bete behar 
dugu gizatasunez. Elkarrekiko solidarioago izateaz gain, gure herriarekiko 
ere solidarioago agertu behar dugu.  

• Trafikoa/Garraioa: Pertsonengatik, pertsonentzat izan behar duen herri 
baten alde apostu egiten dugu, garraio publikoaren erabilera lehenetsiz eta 
oinezko zein bizikleten higikortasuna hobetuz eta herriko sarrera eta 
irteeretan sortzen diren arazoei konponbidea emanez. Automobil parke 
pribatu eta garraio publikoen arteko oreka lortzeko lan egingo dugu, behar 
izanezkero, lineak gehituz eta zerbitzuak hobetuz. 

• Energia berriztatzaileak eta aurrezki energetikoa: Energia 
berriztatzaileen erabilpena eta aurrezki energetikoarekiko balditzak 
bultzatzearen aldekoak gara, bai eraikin publikoetan bai biztanleria mailan, 
diru laguntzak eta onura fiskalak eskeiniz. 

• Fracking-arik ez: Ezin da ekologia eta ingurumenari buruz hitzegin Fraking-
a eta erregai fosilen erabilera sustatzearekin batera. Gasa erauzketa 
ezohiko teknika hau guztiz errefusatzen dugu gure herri eta eskualdean. 
Hau aurreikusita, Fraking-a teknikaren aurkako jarrera azaltzen dugu, 
proiektu hauen garapena eragozteko kompromisoa hartuko dugu, Errenteria 
Fraking-arik gabeko Udalerria bilakatuz. 

• TTIP-rik ez (Transatlantic Trade and Investment Partnership): Errenteria, 
TTIP (Merkataritza eta Inbertsiorako Itun Transatlantikoa)-ren eragineko 
eremu librea proposatzen dugu. Itun honek, herrialde hauetan bizi garen 
pertsonen oinarrizko eskubideak urratzen dituela ulertzen dugu. Hortaz, itun 
honen aurkako mozioa aurkeztuko dugu Udaletxean, lan-eskubideak, giza-
eskubideak, elikadura-eskubideak, enpresa-eskubideak... eta lurralde naiz 
pertsonen subiranotasun ekubideak deuseztatzen dituelako. 

··· 


