
 ESKERRIK ASKO

Udal talde politikoen iritzia 

Getxoko EAJ/PNV alderdiko kideok 
eskerrak eman nahi dizkiegu gure 
udalerriko herritarrei, 2019. urtean 
parte hartu dugun hauteskundeetan 
erakutsi dituzten demokraziako le-
zioengatik. Eskertzekoa da Getxon 
bizi garen gehienok, norbera bere 
ideiarekin eta boto-paperarekin, api-
rileko, maiatzeko eta azaroko (igande 
honetan bertan) hauteskundeen hi-
tzorduetara gerturatu izana.
Demokrazia, parte-hartzea nahiz gar-
dentasuna baliatuz, eta Getxoko he-
rritarron babesari esker, Eusko Alder-
di Jeltzaleak gehiengo nabarmenaren 
babesak berretsi ditu, baita areagotu 
ere. 
Gauzak horrela, hauteskunde guz-
tietan edo bozkatu duzuen hautes-
kunde-saioetan EAJ/PNVren aldeko 
botoa eman izanagatik gugan jarri-
tako koniantza eskertu nahi dugu, 
bai herritarrei zerbitzua emateko du-
gun konpromisoan sinesteagatik, bai 
ontzat emateagatik gure herriaren 
aldeko Eusko Alderdi Jeltzaleko ki-
deon dedikazioa, zorroztasuna, zin-
tzotasuna eta lana. Getxo, Bizkaia eta 

Euskadi gure helburu eta konpromiso-
ko oinarri bakarrak dira; hala, horien 
garapenaren eta etorkizunaren alde 
jarraituko dugu lanean.
Eskerrik asko, aurtengo hauteskunde 
orokorretan, bai apirilaren 28an, bai 
egin berri diren azaroaren 10ekoetan, 
milaka herritarrek bozkatu gaituzue-
lako, inork berriz eragozten ez badu, 
Euskadiko interesak defendatzen ja-
rraitu dezagun kongresuko zein sena-

tuko euskal taldean; jardun horretan 
Aitor Esteban eta Imanol Landa izan-
go dira erreferente nagusiak, hau da, 
Eusko Alderdi Jeltzalearen trainerua-
ren patroia eta Getxo udalerrian izu-
garrizko alkate izan dena.
Hauteskunde-legea dela-eta hainbat 
hilabetez stand by egoeran egon diren 
alderdientzako espazio hauei berriro 
ekiten diegula aprobetxatuz, eskerrak 
eman nahi dizkizuegu ere maiatzaren 

26an egindako udal-hauteskundeetan 
bozkatu gintuzuen guztioi. Izan ere, 
gure hauteskunde-konpromisoaren 
alde agertu zineten getxoztarrei eta 
konpromiso horiek garatuko dituzten 
emakume zein gizonen taldeari esker, 
emaitza bikaina lortu genuen. Amaia 
Aguirre Muñoa alkatea buru duen eta 
balio aitortua duten hamaika emaku-
mez eta gizonez osaturiko taldeak an-
bizio handiko hauteskunde-progra-
ma zorrotza aurkeztu zuen, Getxoren 
alde lan egiteko.
Eskerrik asko berriz ere, badakigula-
ko gurekin egongo zaretela une oro 
2019-2023ko legegintzaldiaren lau 
urteetan, getxoztarrekin hartu dugun 
konpromisoa nola betetzen ari garen 
jakinarazteko. Horrez guztiaz gain, 
eskertuko dizuegu hauteskunde-
programa betetzeko egingo ditugun 
ekintzen balorazioa helaraztea, baita 
zuon kritika eta indarra ere, Getxo, 
Bizkaia eta Euskadi hobetzen jarraitu 
dezagun, betiere ganoraz, erantzuki-
zunaz eta dedikazioarekin.

Eskerrik asko guztioi!

PERTSONAK, GURE ONDARERIK  
ONENA

ARRABOLA HELDU DA GETXORA

Eskerrak eman nahi dizkiegu igan-
dean Alderdi Popularraren aldeko 
botoa eman zuten Getxoko herritar 
guztiei. Gure udal-taldetik, zin egiten 
dugu lanean jarraituko dugula zuon 
proposamenak gauzatzeko, zuon 
kexak erantzuteko eta bertan behera 
geratu diren baina Getxo udalerriak 
behar dituen proiektuak betetzeko. 
Helburu horiek lortzeko, ezinbeste-

koa da etengabeko harremana izatea 
gure bizilagunekin. Zuokin dauka-
gun harreman estua, zuzena eta ja-
rraitua honako bide hauen bitartez 
lortzen dugu: Areetan dugun egoitza 
(tel.: 944801111), udalean dugun bu-
legoa (tel.: 944660288), gure webgu-
nea (www.ppgetxo.net), eta Facebook  
(@populares.getxo) nahiz Twitter (@PP-
Getxo) kontuen bidez.

Legegintzaldi honetan, EAJk eta PSEk 
osatutako gobernuak hasieratik utzi 
du garbi arrabolaren agintaldia izango 
dugula oraingoan. Lehenengo osoko 
bilkuran, Elkarrekin Getxo taldeari ze-
gozkion baliabideak banatzea erabaki 
zuten, eta bi zinegotzi izanda Ciuda-
danosek bakarrarekin izan zuena uka-
tu ziguten. Ondoren, aurrekontuak 
eta ordenantza iskalak heldu ziren 
(OHZren gehikuntza barne). Ezta ber-

ba edo keinu bakar bat ere, inposizioa 
besterik ez. Diote araudiak ez dituela 
gurekin hitz egitera behartzen gehien-
go osoa dutelako, baina gobernuan 
Elkarrekin Ahal Dugu taldea dagoen 
zenbait udalerritan, hala nola Errente-
rian, elkarrizketaren bidez onetsi dira 
ordenantzak, aho batez. Getxon, aldiz, 
oposizioko 16.000 boto-emaile baino 
gehiago mespretxatzea erabaki dute. 
Harremanetarako: 944660290.

EAJK ETA PSEK MISERIARA  
KONDENATZEN GAITUZTE

IKASTURTE POLITIKO BERRIA

Lotsagarria. Ez dauka beste berbarik. 
EAJk eta PSEk gazteen emantzipazio-
rako diru-laguntzak kentzea erabaki 
dute 2020. urteko aurrekontuetatik.
Diru-laguntza hori 2016. urtean sortu 
zen, EH Bilduren ekimenez, eta horri 
esker, Getxoko hainbat gaztek alokai-
ruaren prezio altuei aurre egiteko 
aukera izan dute, alokairuaren %50 
inantzatuz, gehienez. Getxoko Udal 
Gobernuak, baina, bere gehiengo ab-
solutua baliatuz, alokairuari aurre 
egiteko diru-saila ezabatzea erabaki 
du. Ez dute zalantza izpirik izan: ho-
rretarako aukera izan dutenean, mu-

rrizketa sozialak egiten hasi dira.
105 milioi euroko aurrekontua izango 
du Getxok, eta 250.000 euroko diru-la-
guntza kenduko dute, euren arabera, 
“ez dutelako baliabiderik diru-lagun-
tzak kudeatzeko”. Aurpegi gogorra 

eta gaitasun falta. 
Erabakia oso larria da, kontuan hartu-
ta Getxok Bizkaia osoko alokairurik 

altuenak dituela. Hori dela eta, EH 
Bilduk emendakina aurkeztuko die 
aurrekontuei gai honekin (eta beste 
hainbatekin, noski). Emendakinean 
diru-laguntza mantentzea eskatuko 
dugu, eta bigarren linea bat ere ireki-
tzea, Getxok bizi duen exodoari au-
rre egiteko asmoz. 
Azken hilabeteetan etxebizitza hutsen 
OHZ igotzea proposatu dugu, etxe-

bizitza sozialen kopurua handitzea, 
eraikinen zaharberritzea bultzatzea, 
Guardia Zibilaren kuartela kendu eta 
bertako etxebizitza hutsetan etxebi-
zitza sozialak eraikitzea... EAJk eta 
PSEk proposamen guztien kontra 
bozkatu dute, alternatibarik proposa-
tu gabe.

Azaroaren 5ean, Zaintzaileen Nazioar-

teko Egunaren testuinguruan, Gizarte 
Kohesioko Arloan oso merezitako ome-
naldia eskaini genien Getxo udalerriko 
zaintzaile guztiei.
Topaketa hunkigarria izan zen, eta 
agerian geratu zen gaixotasunak nahiz 
mendekotasunak eragiten duten kostu 
pertsonal handia.
Gaur egun, Getxo udalerriko biztan-

leen % 30ak 60 urte baino gehiago 

du. Horrenbestez, zahartze aktiboa eta 
osasungarria bultzatzen jarraitu behar 
dugu zalantzarik gabe, baita zaintzai-
leak nahiz mendekotasuna duten per-
tsonak laguntzen ere, horiek guztiek 

ahalik eta bizi-kalitate onena izan de-
zaten.
Gizarte zintzo batek pertsona ahulenak 
zaindu eta horiei arreta eman behar die, 
erantzukizun sozial partekatua oinarri 
hartuta. Izan ere, aintzat hartu behar da 
zaintzak balio bat direla eta ezin direla 

zaintzaileen (gehienbat emakumeen) 

uko pertsonalean edo lan prekarioan 

oinarritzen jarraitu.
Gauzak horrela, atseden hartzeko zer-
bitzuak, zaintzaileen babesa nahiz pres-
takuntza, etxeko laguntza eta balora-
zioak nahiz prestazioak lortzeko bidea 
hobetzen jarraitzeko konpromisoa har-
tzen dugu.


