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UDAL ESPARRU PROGRAMATIKOA 
         (ZIRRIBORROA) 
 

I-PROPOSAMEN OROKORRA. 
 1- III. ERREPUBLIKA. Gure helburu nagusia, herri honetako  
herritarren arazo nagusiak konpontzeko, marku politiko benetan 
demokratikoa sortzea da. Horrek  araubide monarkikoa gainditzea exijitzen 
du, oligarkia poteretik botatzen eta demokratikoa, laikoa eta herrikoia den  
III. Errepublikaren aldeko borroka trinkoa. 
 
 2- EREDU EKONOMIKO BERRIA. Eredu ekonomiko berri baten 
apostu egiten dugu, pertsonen beharren betetasuna eta aberastasunaren 
birbanaketa  abiapuntutzat duelarik. Honek guztiz ezberdina den politika 
ekonomikoa eskatzen du, honetan oinarrituta: 
  - Ekonomiaren garapena baimentzeko, herriko sektore 
ekonomiko nagusien kontrol estatala eta nazionalizazioa. 
 

- Industria guztiaren garapena eta industrializazio plan batekin 
batera, arlo publiko industrial potente bat sortu. 

 
- Bankaren nazionalizazioa, honen kudeaketa eta baliabideen 

erabilpena estatuaren menpe egonez. 
 
- Funtzezko publiko eta gisa zerbitzuak (hezkuntza, garraioak, 

energia, osasuna….) indartu, legeagatik pribatizazioaren debekua eta 
pribatizatuen leheneratzea Estatuari. 

 
- Herri-gastuaren igoera ( gaur egun EB-15aren bataz besteko 

herri-gastua %70 baino gutxiagokoa da). 
 

                    - Jarraikako fiskalitatea. PFEGZren igoera errenta altueneei, 
enpresa handiei sozietate gaineko zerga handitu, ondare-zerga berreskuratu, 
etxe hutsen jarraikako grabamena, iruzur fiskalaren jasarpena, etxe 
errealaren eta terrateniente handiei emandako laguntzak kendu, eleizari 
emandako laguntzak kendu, Estatuko administrazioko kargu gorenei 
zuzendutako gastua jeitsi: armada, polizia…… 



 
 

 
                     - Nekazaritza sektorearen kooperatibismoa sustatu eta 
prezioen espekulazioa eta bitartekariak kontrolatzeko kontrol neurriak 
martxan jarri. 

       
                     - Legeak ezarrita, 35 ordu asteko, soldaten murrizketarik gabe. 
Langabeziaren dirulaguntza eta kobraketa aldia handitu, gutxieneko soldata 
handitu, pentsioen igoera, gehien bat baxuenak, alokatzeko etxe publikoen 
parke bat egin ( soldataren % 10-15). 
 
 
II- UDAL PROPOSAMENA. 
 
Udaletxea proiektu errepublikanoa egiteko lekurik hurbilena da, 
biztanleriari esperantza ematen diona eta politika hauei hurbildu ahal diona. 
Politika egiteko beste era bat dagoela ikus dezaten, jendeak udalan sartuz, 
demokrazia eguneroko gauza bat dela eta ez 4 urtean behin egiten den 
bozketa ikus dezaten…. 
 
Abusuak, kargu publikoen arbitrarietatea, korrupzioa, kasikismoa eta abar, 
gogor salatuko dira, antidoto hoberena, transparentzia eta demokrazia 
zuzenak direlarik. Beraz hau guztia ziurtatzen duten instrumentuak eta 
mekanismoak jarri behar dira. 
 
Hau guztia aurrera eramateko, neurri hauek beteko dira: 
 
    - Hauzo eta biztanleen partehartzeen konsejuen sortzea, 
bultzada edo eta dinamizazioa (giza- zerbitsuak, osasuna, hezkuntza eta 
kultura……). 
                      - Hauzo elkarteak, kulturak…… sortu edo bultzatu, elkarteak 
orokorrean. 
                      - Aurrekontu parte-hartzaileak, biztanleok, aipatutako 
organuen bidez, urteko aurrekontuen aspektu nabarmenak diseinatu eta 
erabakiak har dezaten. 
                      - Iruzurra, kazikismoaren……kontrako etengabeko borroka. 
                      - Plenoen ordutegia finkatu, hauzokideen presentzia 
handiagoa izan dadin. 
                      - Pleno zabalduen aldiko deialdia; hauzoen edo distrituenak. 
                      - Lizitazioen eta kontraten transparentzia, hiri-lurren 
rekalifikazioa, udal eta kargu publikoen kontuak…… 
 



 
 
 
 
                      - Udaletxean, astean behin, kandidaturaren ordezko baten 
presentzia izatea, biztanlegoarentzako ordutegi egoki batean. 
 
Bestalde, errepublikanoen identitate ezaugarri bat, ideologi koherentzia da, 
beraz, ez dugu sekulan, Frankoren erregimen faszista kondenatzen ez 
dutenekin paktatuko. 
 
2- PROPOSAMEN POLITIKOAK: 
           Ekonomia, lana eta ogasun publikoa. 
 
Helburu nagusia, klase popularren bizitza eta lan egoerak hobetzeko 
borrokatzea da. Horretarako Udalak dituen gaitasun eta erresorte guztiak 
erabiliko ditugu herriaren ekonomian zuzenean kontu-hartzeko, lan postuak 
sortzen lagunduz; zerbitzu publikoak eta ondarea zuzentasunez defendatuz, 
bai titulartasuna zein gestioa, hobetzen; herri administrazioa eta udalaren 
esku, oraindik, dauden serbitzuak arrazionalizatuz eta kapital pribatura 
emanak izan zirenak berreskuratuz. 
Entrepresetan lan egonkorraren sorreran parte hartuz eta mailakako 
fiskalitatea hornitu, gehien daukatenek gehiago grabatuz. Garrantzitsua da 
bereziki, krisiaren egoera dela eta, lan postuak sortu eta diru sarrerabako 
langileen babesean lagundu. 
Udal inbertsioaren alde egongo gara, bai azpiegitura zein erosketa eta 
zerbitsuetan, honek obren kontzezioa eta beste kontratu batzuk ematen 
dutelarik, hau guztia herrian lan baldintzen hobekuntza lortu eta lan 
legislazioa betetzeko, normalean hau ez da betetzen eta. 
Herri udalak arazoei heltzeko dituzten limitazioak zeintzuk diren badakigu, 
horretarako alde popularren eta langileen mobilizazioen babesa eta 
laguntza behar dugu. 
 
 Zenbait irizpide konkretuak: 

- Lehentasuna diru sarrerarik ez dutenentzako eta luzaroko           
langabezian daudenentzako lanpostuen sorreran. 

- Langabezian daudenentzako eta  ingresurik ez 
dutenentzako dotazio ekonomikoak. 

- Udaletxeko aurrekontuak klase popularren beharrei eta 
prioritateei zuzendu. 

- Udal entrepresak sortu beharra benetan nabaria denean. 
- Alkatea eta korporazioaren soldatak jeitsi, SMIaren 

3.5araino. 



- Kontrol kontagarria, bereziki lehiaketa publikorik behar ez 
dutenen erosketetan. 

- Neurri bereziak hartu, pribatizatutako zerbitsu publikoak 
berriro udaletxera bueltatzeko. 

- Haurreskolei bultzada eman. 
- Zergen ordainketen izoztea edo epeko ordainketa, arazo 

ekonomiko dituzten pertsonentzako. 
- Hutsik dauden etxeen eta bigarren etxebizitzen IBIa igo. 
- Ez dira kontratarik emango, langileak ustiapen egoeran 

dituzten entrepreseei. Kontratu egonkorrak eta ekonomia 
soziala dituzten entrepresei lehentasuna emango zaie.  

- Ukondodun eta adiskidekeriarekin bukatu. Udaletxean lan 
egiten dituzten lan-etekina kontrolatu. 

- Autonomo eta entrepresa txikiei laguntza fiskala eta 
ekonomikoa bermatu. 

 
 

                                                     Etxebizitza 
 
 
Klase popularrek sufritzen duten arazorik handienetariko bat etxebizitza da, 
bereziki gazteek. Eta hau, bere egunean Printzeari 3.500 m karratuko 
“etxebizitza”rako diru publikoa hornitu zitzaiola. 
Etxebizitza espekulazioaren lehenengo helburua izan da, aurretik 
esandakoa zati handi batean azaltzen duelarik, eta honeri lotuta ere gure 
herriak sufritzen duen beste minbizia, korrupzioa. 
Herrialde adminiztrazio ezberdinak, bai PP edo PSOEkoak direlarik, 
autonomietatik beraien feudoak egin dituzte, beste gauzen hartean, 
etxebizitza eta hirigintza erabiliz. Espekulazioa, korrupzioa eta kazikismoa 
sustatu egin da. Funtsea, adreiluan oinarritutako politika ekonomiko 
estatala, egitura ekonomiko baten oinarria, ikusten dugunez, krisiaren 
aurrean Espaina ahulagoa egiten duelarik. 
Etxebizitza lehentasun-hurrenkerako ongizate soziala da eta Estatuak bere 
gizaki guztiei bermatu beharko lieke. Eskubide bat izan beharko litzateke 
eta ez gutxi batzuk aberasten duten negozioa. Estatuak akurarako etxebizita 
parkea sortu beharko luke. Eta hutsik dauden milaka etxe, herritarren esku 
jarri beharko luke. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Zenbait irizpide konkretuak: 

- Espekulazioa eta ustelkeriaren aurka egin. 
- Etxebizitzen udal entrepresa sortu. 
- Lurzoru publikoa erabili akurarako etxebizitzak sortzeko, 

herritarren eskura dauden prezioak jarriz ( soldataren % 10-
15a). 

- Lurzoru publikoaren hornidura. 
- Etxebizitzak egiteko lankideko ekimenak sustatu eta 

erreztu. 
- Hutsik dauden etxebizitzak akuran jartzeko sustertu. 
- Ingurugiro eta errehabilitazioarekin hirigintza politikak 

osatu. 
 
 
 
                                          Hezkuntza, kultura eta kirolak 
 
Hezkuntza eta kultura, errepublikanismoaren izatekidetasun keinua izan 
dira beti. II. Errepublikaren ontzi intsignia izan ziren. Guk testigu hori 
hartzen dugu, hezkuntza eta kulturatik abiatuta gizaki libre eta berdinagoak 
izango ditugulako. 
 
Errepublikanook hezkuntza eta kultura ongi sozial bezala ikusten dugu, 
gizakide guztion eskubide bezala eta ez merkantzia bezala. Hezkuntzaren 
pribatizazioari uko egiten diogu. Hezkuntza publikoa, dohainik eta 
unibertsala izan behar da, demokratikoa, zientifikoa, kritikoa eta laikoa. 
 
Gure herriko, herrialdeko, gizatasun kulturalak daukan guztia, herriaren 
eskuetan jartzen duen kulturan apostua egiten dugu, berekoikeria, 
bakoizkeria, arrazakeria eta xenofobiaren aurrean, elkartasuna, elkarlana 
eta abar bezalako baloreak  sustatuz. 
 
 Zenbait irizpide konkretuak: 

- Eskola kontseiluetan udalen ordezkarien egotea, puntualki      
eta beti. 

- Ikastetxe publikoen eskura udal baliabide eta azpiegiturak 
jartzea. 

- Eskolak hauzora zabaldu ekintza kultural, kirolak eta abar 
garatzeko. 

- Ikastexe publikoen ikasleen eskola-materiala finantzatu. 



 
 

- Liburu erabileen gestio taldea sortu. 
- Herritar guztiei musika, dantza, antzerkia eta kirola 

hurbildu. Udal eskolak sortuz. 
- Herriko produkzio artistikoak sustatu. 
- Herri kirolak eta jokuak sustatu. 
- Langabezian dauden pertsonek, kirol eta kultur instalazioak 

dohainik eukitzea. 
 
 
 
 
 
                                   Osasuna  
 
Errepublikanoentzat osasuna ezkubide bat da eta ez onbidea. Honen 
merkantilizazioa eta pribatizazioaren aurka erabat gaude. 
Bere garaian, PSOEk bozkatutako 15/97 legearen aurka gaude, honek 
pribatizazioari ateak zabaltzen bait dizkio. 
 
Osasunak izaera unibertsala, dohainekoa eta publikoa izan behar du, 
herritarren beharren eta ezkubideetan oinarrituta eta ez merkatuaren 
logikan oinarrituta, herritar guztion osasun atentzioa, ona, kalitatezkoa eta 
duina izanik. 
 
Herritarren parte hartzea, oso garrantzitsua ikusten dugu, adibidez                
“ Consejo de Participacíon Ciudadana de Sanidad” aren bidez. 
 
 Zenbait irizpide konkretuak: 

- “Consejo de Participacíon Ciudadana de la Salud” sortu 
edo eta dinamizatu. 

- Udalak, osasun sistemaren aurrean, bere herritarren 
bozeramalea izango da, osasun azpiegitura nahikoa izateko, 
gutzienezko zerbitzu hauek erreibindikatuz: 

o (5.000-25.000 biztanleko) osasun zentru bat, 
beharrezkoa den guztia barne. 

o 1.500 herritar, mediku bat. 
o 800 ume, pediatra bat. 
o  Urgentzien arreta on bat eta 24 orduko urgentzi 

zerbitzua eukitzea. 



o Helduentzako beharrezkoak diren dohaineko 
azpiegiturak jarri (eguneko zentroa, erresidentzia 
geriatrikoak…). 

 
 

Gazteria  
 

Inperialismoaren krisi honek gehien jotzen ari den taldea gazteria da. Gazte 
langileek, langabezi tasarik altuena daukate ( azken urte honetan 540.000 
gazte langabezian gelditu dira), prekarietatea (% 60) eta soldata baxuenak  
( 1000 eurotik baino 900 eurotara hurbiltzen dira) eta etxebizitza bat lortzea 
ezinezkoa izaten da. Gure gazteriak, bere bizi-proiektua aurrera eramateko 
arazo larriak ditu. 
 
Guzti honen aurrean, errepublikanook, kultur eta kirol elkarteratzea, 
kontzientzia kritikoa, kooperazioa, elkartasuna, haisi osasungarria, 
elkarlana, alternatiba planteatzen dugu. 
 
 Zenbait irizpide konkretuak: 

- langabezian dauden gazteentzako zerbitzu publikoak 
dohainik. 

- Beraien lan-ezkubideak bermatuak izan dutenentzako, 
dohaineko asistentzia juridikoa. 

- Gaztetxeen sorrera eta dinamizazioa. 
- Ekintza kulturalak egiteko lekuak sortu eta dinamizatu: 

musika, antzerkia….. 
- Osasuna, drogak eta sexualitatearen inguruko informazioa 

sustatu. 
 
 
                                       Inmigrazioa  
 
Inmigrante gehienek gure herrira lan bila datoz eta horrez aparte, bere 
herriko familia mantendu behar izaten du. 
 
Oligarkiak, langile autoktono eta foraneoen arteko banaketa bilatzen du, 
hitzaldi xenofobo eta arrazista erabiliz. Hemengo burgesiak gainera, 
txobinismoa erabiltzen egiten du. Inmigrazioa delinkuentzia ekartzen duela, 
ambulategiak eta hospitalak gainezka daudela, inmigranteek “ lana kentzen  
digutela”, hezkuntza beraien erruagatik txarrera jotzen duela……… 
horrelako gauzetan oinarritzen da. 
 
 



 
 
Hitzaldi hau, faltsua eta hipokrita da guztiz. Enpresarioak dira inolako 
kezkarik gabe, esplotatzen dinuztenek, beraien egoerataz aprobetxatuz. 
 
Oraingo krisi egoera honetan, errepublikanook inmigrazioari arreta berezia 
jarri behar diogu, hezkuntza eta osasun zerbitzu publikoen narriapena eta 
langile gehiengoaren bizi egoeraren txartxeak, zenbait sektore popularren 
eskuetara arrazakeria, xenofobia eta abarrerako diskurtsoa heltzen bait da. 
 
Langileen elkartasunera deitu behar dugu, diskurtso hori borrokatu behar 
dugu. Ezin ditugu getoak onartu, bai erlijioagatik zein etniengatik. 
Errepublikar kandidatura, guztientzako eskubide berberak aldarrikatzen 
ditugu ( laboral, sozial eta politikoak) baita eginbeharrak ere. 
 

Zenbait irizpide konkretu: 
- Sindikatu eta organismo publikoekin batera, langile 

inmigranteak abusatzen dituzten enpresarioen atzetik joan. 
- Praktika hauek egiten dituzten entrepresekin ez dira 

kontratuak sinatuko. 
- Lokal publikoak haien eskura utzi, bilerak eta abar egiteko.  
- Extranjeriaren legea sortzen dituen abusoak borrokatu. 
- Arrazakeria, xenofobia eta faszismoa borrokatzeko 

informazio kanpainak, ekintza artistikoak eta abar antolatu. 
 
 
 
                                        Emakumea  
 
Errepublikanook  emakume langileek langabezi tasarik altuena, soldata 
txarrenak, ezkubide gutxiago eta gutxietsita dutela, konortedun gara. 
Lana aurkitzean eta etxeko  elkar bizitza lotzeko momentua heltzen denean, 
zailtasun bat gehitzen zaio, lan prekarietate handia eta jasotzen dituzten 
soldatak, gizonezkoekin konparatuta % 30 ekoa, lan berberagatik. 
 
Nahiz eta jakin, konponketa udaletatik urrunago dagoela, bai erreztu ahal 
dugula, udaletatik zerbitzu publikoak eta haurreskolak bultzatuz, eguneko 
zentruak sortuz eta nagusientzako egoitzak eginez, horrela eta aldi berean 
emakumeentzako lan postuak sortzen dira eta hauen lan pisua murriztu 
egiten da. 
 
Bestaldetik udala, emakumeen lan baldintzak hobetzeko eta beraien 
eskubideak kontuan hartzeko erabili dezakegu. 



 
 Zenbait irizpide konkretu: 

- Emakumea lan merkatuan sartzeko sustapena. Beraien lan 
perfila definitzeko, Informazioa eta aholkua. 

- Laguntza eman (juridikoa, udala salaketa partikularra 
bezala….) lan berberagatik gutxiago kobratzen duten 
emakumeentzako. 

- Emakume langilearen egoerataz ohartarazteko ekintzak 
prestatu. Ekintza hauek institutoetara eraman. 

- Arlo guztietan, emakumearen heziketa sustatu: 
akademikoa, kulturala…… 

 
 

            Ingurumena  
 
Anarkia produktiboaren merkatuko ekonomia deitutako logikak, 
zarrastelkerira eta kontsumismora eramaten du, eta ondorioz 
ingurumenaren hondaketara. Eta arduradunak, interes ekonomiko eta 
espekulatibo handiak dira, hauei bakarrik beraien etekinen igoera 
interesatzen zaie besteen etorkizunaren gainetik. 
 
Interes hauek borrokatu behar ditugu eta estatuaren kontrol ekonomikoaren 
alde egin, energia eta garraiobide bezalako sektore estrategikoak, naturaren  
narraiapena eta ekonomiaren planifikazio minimo bat utziz. Ura, gasa eta 
elektrizitatearen pribatizazioa, zoruaren erabilpen bereizi gabea, entrepresa 
handiek kosteak aurrezteko sortzen duten kutsadura, kalitatezko garraio 
publiko baten falta…. Hau guztia ingurumenaren pixkanako apurketara 
darama. 
 
Bestalde, errepublikanook, “ekologista” diren zenbait hitzaldi, alde batera 
uzten ditugu, hauek, ingurumenaren apurketaz gizakiari errua botatzen bait 
dio, aurrerakuntza tekniko eta teknologikoei oposaketa eginez benetako 
azkenengo eta errealak diren kariak kontutan hartu barik: kapitalismo basati 
eta degradatzailea. 
 
 Zenbait irizpide konkretu: 

- Gune berdeak eta paisaia naturalak babestu eta espekulazio 
urbanistikoa borrokatu. 

- Populazioaren beharretara egokitzen ez diren etxebizitzen 
egitearen kontra. 

- Golf zelaien egitearen aurka. 



- Uraren kultura berriaren sustapena. Gaineko eta barneko 
errekurtso hidrikoak babestu, ureztatzeko uraren erabilera 
egokia, uraren kalitatearen kontrolak. 

- Energiaren aurrezpena: argi publikoa, entrepresak, udal 
instalazioak…… 

- Eskola eta institutoekin koordinatutako ingurugiroko 
heziketa programa bat diseinatu eta abian jarri. 

- Garraio publikoa sustatu. 
 
 
 
                                        Laikotasuna  
   
II Errepublikako lorpenetako bat, Estatuaren eta eleizaren arteko banaketa 
lortzea izan zen. 
 
Erlijio sinesmenak arlo pribatuan eman behar dira, beraz hauen errespetuaz, 
kontzientzia askatasunez, bere esprezioa eta antolakuntza erak instituzio 
publikoetatik alde batera egon behar dira. 
  
Ondorioz, udalek ezin izango dute, elkarte erlijiosoei, inolako diru 
laguntzarik edo azpiegiturarik eman. 
 
 Zenbait konpromiso konkretu: 

- Udalak eta bere ordezkoak ezin izango dute, manifestazio 
edo aktu erligiosoetan parte hartu. 

- Ez zaie inolako diru laguntzarik emango. 
- Udalek eskoleei ematen dien laguntza, bakarrik eskola eta 

instituto publikoei emango zaie. 
- Sinbolo erlijiosorik ez da egongo, ez udaletan ez udalen 

eskuetan dauden instalazioetan. 
 
III. KOORDINAZIO ETA BARNE DEMOKRAZIA.  
 
Udal errepublikar kandidatura eta proiektu honetan parte hartzen dugun 
kolektibo ezberdinok, helburu berbera dugu: ezkerreko alternatiba politikoa 
sortzen lagundu, errepublikar klabe batean, marku programatiko berbera 
ere badugu, goian zehaztuta. 
Beraz, badugu oinarrizko eta berbera den proiektu politikoa, antolamendu 
mailan gauzapen minimo bat euki behar duena. 
 
 
 



 
 
Hau guztiagatik, kandidatura edo eta kolektibo honek konpromesu 
batzuetara lotuta gelditzen da: 

- Lehenengoa, egitarau politikoa errespetatu, defendatu eta 
luzatu. 

- Bigarrena, beste kandidaturekin koordinaketa euki. 
Proiektu honetan inplikaturik dauden pertsonak eta 
plataformak koordinatu, gure deialdia esaten duen bezala    
“ intercambiar experiencias de trabajo, compartir 
proyectos concretos, extender propuestas y reforzar la 
unidad y la solidaridad colectivas”. 

- Hau, udal errepublikar koordinadora indartu batetik egitea 
proposatzen dugu, unitatearen koordinazio eta etengabeko 
eztabaidarako foroa izango delarik. 

- Eta azkenik, barne demokrazia bermatzen dituzten 
mekanismoak sortu behar ditugu. Horregatik, behar 
beharrezkoa da hautagai guztiak, beraien dimisio zuria 
sinatzea, kolektiboaren esanera geldituko dena. 

 
 

 
 

2009ko irailan. 
  
 
 


