9
8

10

7
5
6

4

3

2

1

3

euskal herria

bilduerandio
Ilusioz eta itxaropenezko garaiak bizi ditugu
Euskal Herrian, aldaketarako aukera behatz
puntekin ukitzen dugulako.
Era berean kezka eta ziurgabetasunez bizi ditugun garaiak dira hauek, lan eta ekonomiaren
alorretan sistema neoliberala bultzatzen dutenek sortutako egoera larriagatik.
Bildu koalizioa osatzen dugunok urrats bat
aurrera egitea erabaki dugu, indarrak bilduz,
aniztasunean bat eginez, abertzalea eta ezkerrekoa den eskaintza politikoa herritarrei luzatuz.
Maiatzaren 22an asko dago jokoan.
Zure botoak gu guztion artean eraikitzeko gai
izan garen konponbideen eszenatoki esperantzatsu hau sendotzeko balio dezake.
Zure botoak abertzale eta ezkerrekoa den gehiengo sozialaren arabera instituzioak osatzea
ahalbideratu dezake, egun udaletxe eta diputazioek erakusten ez duten errealitateari ateak
zabalduz.
Zure botoak eszenatoki politiko berria azeleratu dezake, herriarengandik hurbilen dauden
instituzioak demokratizatzen lagundu eta ustelkeriaren nahiz herritarrek pairatzen dituzten
arazoen aurrean, egungo alternatiba faltarekin
amaitzeko aukera eskaini.
Hau guztia dago jokoan eta
zure botoa funtsezkoa da.
Bildu koalizioak arduraz
jokatu du une historiko
hau aprobetxatu asmoz. Orain zure
esku dago: bildu
zure botoa ahalegin honetara,
herri honetako
abertzale
eta ezkerrekoen indar
metaketa
babestuz!
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ERANDIO EZKERTIAR, ASKE,
PARTE-HARTZAILE ETA
EUSKALDUNAREN ALDE
BILDU GARA
Lan egingo dugu Euskal Herriaren nortasuna
indartu, Udalbiltza sustatu eta Gernikako
Akordioaren edukiak udalera eramateko.
Eskubide zibil eta politikoen aitortza, bortizkeria mota guztiak desagertzea eta presoak
etxera ekartzearen alde egingo dugu.

“Gernikako
Akordioa
gure bidea da.
Onartezina da
inoren bazterketa
politiko edo
zibila”

Lan egingo dugu Erandioko erabaki garrantzitsuetan eztabaida eta partehartze publikoa
sustatzeko, herri mugimendua indartzeko,
Udalaren kudeaketa irekia eta gardena bermatzeko, politikarien kostua kontrolatzeko,
eta udalaren jarduera eta kontuak gardentasunez kudeatzeko.

bildu, POR EL CAMBIO SOCIAL

Nos unimos para luchar contra las
politicas de derechas y antisociales.

botoa
eman

erandiorentzat
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bildu, POR UNA EUSKAL HERRIA

LIBRE

Desde Erandio construiremos una
Euskal Herria donde sean respetados
todos los derechos de las personas.

bildu, POR UN AYUNTAMIENTO

PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE
donde la voz de tod@s tenga cabida,
con cuentas claras y públicas.

Queremos ser la voz de quienes trabajais
por y para este pueblo desde asociaciones, comercios, bares... de quienes quereis un ayuntamiento al servicio de las
personas y no al revés.

BEGOÑA
ARTZE KAMIRUAGA
Ekonomilaria

bilduerandio

JENDARTE OREKATU ETA
JUXTUAGO BATEN ALDE
BORROKATZEKO
bildu GARA
Helburu dugu etxebizitza duina, lan duina,
gutxieneko errenta eta zerbitzu publiko
eta sozialak jasotzeko eskubideak bermatzea.
• Zerbitzu
publikoak
zuzenean
kudeatzearen alde eta azpikontratatzearen kontra egingo dugu.
• Adinekoei eta behar bereziak dituzten
pertsonei arreta berezia eskainiko diegu.

www.bildu.info

GARANTIZAR A CADA
ERANDIOZTARRA
INGRESOS SUFICIENTES
PARA UNA VIDA DIGNA

eman

botoa

AMAIA ZABALLA eta
AURORI OLAETA

-Todas las personas
merecemos un trabajo digno
-Apostamos por la gestión
directa de los servicios del
ayuntamiento:
“No a la subcontratación”
-Apostamos por el alquiler
social de viviendas
-Nuestra pelea será conseguir
una renta básica digna
para todas las personas y
garantizar servicios públicos
de calidad para tod@s.

“Maiatzaren 22an behar
zaitugu, ZU izango baitzara
giltza, zurea delako hitza”
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LURRALDEA

bilduerandio

ERANDIO BIZIGARRIA
Hiri-antolamenduko Plan Orokorra (PGOU)
eztabaida publikora atera nahi dugu.
Lan egingo dugu garraio publikoan edo oinez zein bizikletaz ibiltzeari lehentasuna
emateko.
Horretarako diseinatuko dugu gure herria: Erandion auzo batetik bestera oinez
joateko dauden oztopoak kentzea gure
lehentasuna izango da.
Dugun baso eta landa eremu ederra
babestea dugu helburu.

DEFENDAMOS NUESTRA
TIERRA ANTE LA
ESPECULACIÓN Y LOS
PROYECTOS SIN SENTIDO
No queremos un nuevo
ayuntamiento al servicio de las
constructoras.
Queremos reconsiderar y sacar
a debate los macroproyectos
de carreteras y viviendas como
los de Erandiogoikoa, Altzaga
(zona Tartanga-polideportivo) y
Astrabudua (terrenos de la fábrica)...

“Priorizaremos el
valor social de los
proyectos frente a los beneficios
www.bildu.info/erandio

OINARRIZKO ESKUBIDEAK
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Promocionaremos el uso de la
vivienda vacía y la rehabilitación
urbana.
Queremos diseñar Erandio (PGOU) a
la medida de la gente de a pie.
Es fundamental proteger y dar valor
a nuestra zona rural.

vota

EIDER FERNANDEZ eta
ISAIAS VALDIVIELSO

www.bildu.info/erandio

“Gazteontzako sorkuntza eta
gestio guneak defendatzeko”

bilduerandio

GAZTEOK
GAZTEONTZAT
Bideak zabalduko ditugu gazteok
antolatzeko, herri bizitzan parte
hartzeko, erabakimena izateko.

bozkatu

IMANOL EGUSKIZA, IKER JALÓN eta
MAITANE ARANAGA

Lonjetan antolatutako gazteek
herriko dinamiketan parte hartzeko bideak zabalduko ditugu.
Udaletik gazteontzako lan duina
sustatuko dugu.
Antolatzeko eskubidea: Euskal
Herri askea lortzeko antolatu eta
indarrak bildu behar ditugu

Gazteon kontrako
kiminalizaziorik ez!
Indarkeria
matxistari STOP!
Tenemos que desenmascarar el falso discurso
políticamente correcto de
la igualdad que no pasa del
papel: las políticas que estan
desarrollando con la reforma
laboral, reforma de pensiones..etc.
perjudican especialmente a las mujeres y a la gente joven.
Quienes estan apoyando estas
reformas se estan cargando los
posibles avances de las mujeres en
cuanto a igualdad.

“GUK POLITIKA FEMINISTAK
BULTZATUKO DITUGU”
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EUSKARA, HEZKUNTZA eta KULTURA

bilduerandio

bildu, ERANDION

EUSKARA ETA
EUSKAL KULTURA
BIZIBERRITZEKO
Euskara da daukagun altxorrik preziatuena.

HEZKUNTZAn

Eskola mapa egokitu behar dugu,
eragile guztien parte-hartzearekin, Erandioko neska-mutil
guztiek aukera izan dezaten herrian hezkuntza
publikoa eta euskalduna
jasotzeko.

KULTURAn

Herriko taldeekin lankidetza areagotu, herriko
dinamikak suspertu eta
kultur ekipamenduak hobetzeko ahaleginari ekingo diogu:
bibliotekak, udaletxe zaharra, Goierri, Arriaga eta Asuko eskolak, Altzagako azoka.

KIROLean

Euskal herriko selekzioak, txapelketak eta abar
bultzatuko ditugu.
Kirol ekipamenduak beste modu batera kudeatu
eta instalazio berriak egitea planteatuko dugu:
Goikolanda ikastetxeko gimnasioa, Goierriko
sokatirako karrejua, frontoiak, skate pistak...

vota

www.bildu.info

GAZTERIA eta EMAKUMEAK
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“El ayuntamiento tiene que
cambiar la forma de funcionar
con los grupos y asociaciones
y promocionar una cultura
participativa y euskaldun”

AINTZANE ITURREGI, GORKA ASTORKIZA eta
ENDIKA MONTES

bildubizkaia

www.bildu.info

Ezkertiar, independentistak eta burujabetzazaleak BILDU gara, aldaketa politiko eta soziala bultzatzeko Euskal Herrian eta Bizkaian.

Zerga-sistema justuago eta progresiboagoa.
Que pague más quien más tiene y el sistema
fiscal redistribuya la riqueza.

Cambio en las instituciones de Bizkaia, abriendo sus puertas a la participación ciudadana.

Alokairuzko etxebizitza publikoak, garraio
publiko, eraginkorra eta kalitatezkoa, txartel
bakarra eta eremukako prezio bakarra.

Eskualdeen garapen orekatuan eta Udalek behar duten finantziazioan oinarrituriko Bizkaia.

No a la incineración de basuras, control de
canteras, uso racional del agua y ahorro energético. Azpiegitura erraldoirik, EZ!

Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, aurrekontuen %2a. Cultura popular y participativa, que impulse la creación en euskara.

Emakume eta gizonen eskubide eta aukera
berdintasunean oinarrituta, gazte zein nagusi,
hemen jaio zein kanpotik etorritakoak, guztien
eskubide sozial, zibil eta politikoak bermatuko
dituen Bizkaia eraikitzeko BILDU gara.

Sistema Vasco de Servicios Sociales: gestión
pública, sin copago y presupuesto suficiente
para cubrir las necesidades de Bizkaia.
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7 Jesus Doistua Oleaga

Zuriñe Gaintza Jauregi
Asier Vega Isasi
Idoie Errazti Olartekoetxea
Irune Soto Aldalur
Joseba Gezuraga Uribarren
Jon Aritz Bengoetxea

8 Asier Arana Gorostiaga
9 Arritokieta Zulaika Portillo
10 Joseba Etxeberria Arakistain
11 Amaia Agirresarobe Etxeberria
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