
Udal talde politikoen iritzia

LETXUGA-KIMUAK BANATUKO DITUGU ROMO-AREETAN ETA ALGORTAN

Hil honen 26an, Algor-
tako Telletxe enparantzan 
eta Romo-Areetako Xake 
enparantzan egongo gara 
eguerdiko hamabietatik 
aurrera Udal Gobernuare-
kin hondakinen inguruan 
lortu ditugun neurriak jen-
deartean partekatzeko eta  
letxuga-kimuak banatzeko.

EKONOMIA ETA ENPLEGUA, GURE BI ARDURA

ERREGE MAGOAK MAIDAGANERA IRITSI DIRA

EAJ-PSE, KONTROL ETA KOHERENTZIA BARIK

ETXEBIZITZA

10.500€ HARTZ 
TXIKIENTZAT

EH Bilduk eta Guk-Podemosek 
aurka bozkatu arren, Getxoko 
Udaleko Osoko Bilkurak behin-
behinean onetsi du Ormazako hi-
ri-lurzorua garatzeko proiektua. 
Horrek ahalbidetuko du babes 
ofizialeko 116 etxebizitza eta 145 
etxebizitza libre eraikitzea; hau 
da, guztira 250 baino gehiago. Ha-
laber, Sarrikobaso kalearen birsor-
kuntza plana azpimarratu behar 
da. Bertan 64 etxebizitza gehiago 
egitea dago aurreikusita, horie-
tako 28 babes ofizialekoak. Ho-
riek dira sozialisten udal taldeak 
Eusko Alderdi Jeltzalearekin egin-
dako etxebizitza itunaren emai-
tzetako batzuk. Akordioak etxebi-
zitza eskariari erantzuna ematen 
laguntzen du, bereziki udalerriko 
gazteei dagokienez. Horri esker 
emantzipatzeko laguntzak man-
tentzen ditugu; gazteen alokairua 
diruz lagundu eta hutsik dauden 
etxebizitzen errolda sistematikoa 
egiten dugu, etxebizitzak iris-
garriak eta ez oso garestiak izan 
daitezen. Getxoko itun honek, 
alderdi sozialistaren Eusko Jaur-
laritzako etxebizitza politikekin 
batera, gure gazteen etxebizitza 
arloko beharrei erantzuna ematea 
du helburu.

Abenduko osoko bilkuran GUKek 
mahai gainean jarri zuen joko are-
toekin eta hainbat apustu motare-
kin zerikusia duten adikzioekin da-
goen arazoa; hain zuzen, arazo hori 
gero eta handiagoa da Getxon. Gai 
hori errespetu handiz landu dugu, 
Bizkaian ludopatia duten pertsonei 
arreta eskaintzen dien elkarte baka-
rrarekin (Ekintza-Aluviz) hitz egiten 
eta entzuten. Oso abegitsuak izan 
ziren gurekin. Bertan egiaztatu ahal 
izan genuen egoera zein larria den 
gai horri dagokionez, bai eta jokoak 

2019a albiste onekin hasi dugu. Bete 
gabeko aginduz eta erakusketa publiko 
faltsuez josita egon dira azken hamabi 
urteak, eta utzita eta egoera tamalgarrian 
dagoen espazio bat pairatu behar izan 
dugu. Bada, badirudi azkenean errege 
magoek jaso dutela herritarren gutuna; 
izan ere, gobernu taldeak Maidaganeko 
lursaila txukuntzea erabaki du. 
Atzamarrak gurutzatu eta dena geldi-
rik ez geratzea eta proiektuak aurrera 
egitea espero dugu orain. Bizilagunek 
eskubidea dute duela hamarkada bat 
baino gehiago agindutakoaz gozatze-
ko: 2.151 m2-ko parke publiko bat, 
zuhaitzekin, argiekin, eserlekuekin, 
zakarrontziekin, 79 aparkalekurekin 
eta 64 etxebizitza sozialekin.

Duela gutxi jakin genuen Getxon 
10.500 euro publiko bideratuko direla 
alkoholdun gominolazko hartz ba-
tzuk ekoiztean datzan proiektu bat la-
guntzeko. Getxoko Ciudadanos udal 
taldeak horri buruzko hainbat galdera 
ditu: 10.500 euro horretara bideratzea 
erabaki egokia izan da Getxorentzat? 
Ez zegoen funts horiek bideratzeko 
beste aukera hoberik? Arduratsua 
da diru hori alkoholdun gominola 
batzuetarako bideratzea? Badirudi 
udalak ez duela eragozpenik dirua 
biltzeko eta gero oso eskuzabala dela 
guztiona den diru publiko horrekin. 
Tfnoa.:  944660291 Twitter: @CsGetxo.

eta apustuek ukitutako familiei eta 
pertsonei dagokienez ere. Eta are oke-
rragoa dena: erakundeek baliabide oso 
eskasak jartzen dituztela arazo horien 
prebentzioan eta arretan lan egiteko. 
Horregatik, elkartearen aholkuei jarrai-
kiz, proposamen bat aurkeztu genuen 
arazo larri horretarako oinarrizko balia-
bideak bideratzeko. Baina osoko bilku-
ran izandako eztabaida eta emaitza be-
netan penagarriak izan ziren. EAJ gure 
proposamena baliogabetzen saiatu zen, 
eta erantzukizuna soilik Eusko Jaurla-
ritzarena zela esan zuen; PPk, propo-

samenak EH Bilduren punturen bat 
edo beste zuenez, ez babestea eraba-
ki zuen. PSE azalpenik eman gabe 
isildu zen eta aurka bozkatu zuen, 
EAJk eta PPk bezala. Horren ostean, 
alkoholdun gominolazko hartzak sal-
tzeko proiektu bat diruz lagunduko 
zela ikusi genuen. Badirudi gober-
nu taldeak ez daramala batere ondo 
etorkizunean gure herritarren artean 
zorigaitz handiak eragin ditzaketen 
adikzioen prebentzioarekiko eta arre-
tarekiko duen erantzukizuna. Harre-
manetarako: guk@getxo.eus

Ekonomia, ekintzaileei babesa ema-
tea, berrikuntza sare bat eratzea eta 
Getxon enplegu gehiago eta hobea 
lortu ahal izateko erremintak dira 
EAJ-PNVren ardura nagusiak. Due-
la lau urte ekonomia suspertzeko 
konpromisoa hartu genuen, eta hori 
ere betetzen ari gara. Hala jaso ge-
nuen bere garaian gure hauteskunde 
programan: “Gure helburua da Getxo 
hazaraztea ekonomia jardueran eta abe-
rastasunean, kohesioan nahiz gizarte jus-
tizian, bai eta bizi kalitatean erreferentzia 
izateko berrespenean ere. Getxo dinami-
koago baten aldeko apustua egiten dugu, 
jarduera ekonomikoaren protagonismoa 
nabarmendu eta indartuko duena”. 
Konpromiso egiaztagarria da, eta 
hala erakusten du abenduan % 8,9ra 

jaitsi den Getxoko langabezia tasak. 
Udal gobernuak Getxolanen bitartez 
garatzen dituen proiektuak eta datuak 
dira hobekuntza horren eredu, eta hori 
froga dezaketen hainbat eta hainbat 
adibide daude. Bat: kontrataziorako 
deitutako laguntzak, otsailaren 8ra arte 
eska daitezkeenak. Guztira, 253.500 
euro baino gehiagoko aurrekontua 
dute. Bi: diru-laguntzak. 248.000 eu-
roko aurrekontua dute bideratuta Ge-
txoko dinamizazio ekonomikoaren 
inguruan lan egin eta gure herriaren-
tzako onurak dakartenentzat. Horiek 
ere otsailaren 7ra arteko epea dute. 
Hiru: GETXO MEETING programa, 
Getxoko ekintzaileei eta enpresaburuei 
zuzendutakoa. Hamabostean behin 
egiten diren topaketetan harreman eta 

sinergia garrantzitsuak sortzen dira. 
Lau: Getxon ekintzailetza proiek-
tuak sortu nahi dituztenei zuzendu-
tako informazio jardunaldiak. Bost: 
EKIN SILVER ECONOMY progra-
ma. Horren bitartez, berrikuntzaren 
eremuan sortzen diren aukera be-
rriak lantzen ari dira. Sei: GETXO 
COWORKING, Getxon lan egin ahal 
izateko erremintei, babesari eta ahol-
kularitzari buruzkoa. Zazpi: SITEC 
programa, Getxoko turismo enpresei 
informazioaren teknologien erabile-
ra optimizatzeko erraztasunak ema-
teko.
Konpromisoak betetzen ari gara, en-
pleguak eta ekonomiak ardura eta 
kezka eragiten digutelako Getxo bul-
tzatzen ari garenoi.


