
Udal talde politikoen iritzia 

URTE BARRI ON!!

GETXO, HIRI ABEGITSUA,  
LOTUREN HIRIA

AKUARIOA ITXIKO DA

Azkenengo Lurralde Batzordean, 
gobernu-taldeak Algortako Las 

UVES ezabatzeko erabakiaren be-
rri eman zigun. Inguru horri izena 
ematen dion toki enblematiko bat. 
Gure herriaren sinbolo adierazga-
rria da; ez du ez erreferentziarik ez 
esanahi politikorik, baina, hala ere, 
gure herriaren historiaren parte da 
eta erreferente bat da bizilagun guz-

tiontzat. 
Alkatearen arabera, eraisteko eraba-
kia hartu da inork ez duelako eska-
tu beren-beregi horiek mantentzeko. 
Bada, Aguirre andrea, guk idatzi oi-
zial bat aurkeztu dugu; bizilagunek 
beren iritzia azaldu dute eta horiek 
salbatzeko sinadurak biltzeko plata-
forma bat sortu da (salVVemolasu-
ves). Ez duzu uste nahikoa dela?

Urriaren 14an, Getxoko Akuarioko 
langileek behea jo zuten eta greba 

mugagabe bat abiarazi zuten beren 
eskubideak defendatzeko. Egun ho-
rretan bertan, alkateak instalazioen 
itxiera sinatu zuen eta, horrela, lan-
gileak inolako esperantza barik utzi 
zituen. Urriaren 24an, 10 egun beran-
duago, gai horren inguruan galdetu 
genuen Batzordean eta informazioa 
ezkutatu ziguten. Azaroaren 28ko 

osoko bilkuran, alkateak, bertan zeu-
den langileei informazioa berriro 
ezkutatzeaz gain, lotsaz gorritu gabe, 
honako hau esan zien: bere esku ze-

goen guztia egingo zuela beraiei la-

guntzeko. Hurrengo egunean, 2020ko 
aurrekontuak onartu ziren eta, bertan, 
sarreren salmenta jaso zuten, Akua-
rioa itxita egongo zela jakinda. Gezu-
rrak, inolako lotsarik gabe: PNV Style 
/ Harremanetarako: 944660290

ARDURAGABEKERIA AKUARIOKO 
LANGILEEKIN

SALBA DITZAGUN ALGORTAKO 
LAS UVES

Getxoko akuarioko langileek greba 
mugagabea egin dute azken asteetan, 
baldintza duinak eta kaleratzerik 
ez izatea eskatzeko. Azaroaren 28ko 
osoko bilkuran, langileek euren alda-
rrikapenak egin zituzten, eta Amaia 
Agirre alkateak erantzun zien jakina-
ren gainean zegoela eta konponbide 
bat bilatzen saiatzen ari zirela.
Baina osoko bilkura horretan, EAJk 

eta PSEk bazekiten akuarioak ez 

zuela Bizkaiko Foru Aldundiaren 

inantziaziorik izango, eta, beraz, 
akuarioak ateak itxiko zituela. Eta ez 
dira gai izan aste hauetan guztietan 
bertako langileei jakinarazteko, lan-
gileek udaletxera hainbat bider joan 
diren arren, azalpen eske. Langileek 
euren lana galduko dute, eta ez dute 

inolako azalpenik jaso Udal Gober-
nuaren aldetik. Prentsaren bidez jaso 

behar izan zuten Udala eta Aldundia-
ren asmoen berri. EH Bildutik salatu 
nahi dugu EAJ eta PSEren arduraga-
bekeria eta enpatia falta gai honetan.
EAJk eta PSEk akuarioa ixtea propo-
satuko dute hurrengo osoko bilku-
ran, baina momentuz ez dute inolako 
proposamenik luzatu eraiki horre-
tan egingo dutenarekin. Beraz, beste 
hainbat eraikin publikorekin gertatu 
den bezala, hutsik geratzeko arriskua 

du. EH Bildutik ingurumen-aretoare-
kin bat eskatuko dugu: itsasoarekin 
lotutako ingurumen-zentroa sortuko 
genuke, klima-aldaketaren kontrako 
sentsibilizazioa eginez, gure kostal-
dea babesteko kanpainak eta abar.
Horrez gain, Akuarioko langileentzat 
konponbide duina lortzea eskatuko 
diogu Getxoko Udal Gobernuari, eta 
euren erantzukizuna hartzea.

Dagoeneko prest gaude 2019ari 
amaiera emateko. Urte oso positiboa 
izan da Getxorentzako nahiz Eusko 
Alderdi Jeltzalearentzako, Getxon 
nahiz Euskadin. Balantze positiboa 
politikari dagokionez; denontzako 
bereziki bizia izan den arren: hiru 
hauteskunde-egun eta beste hainbat 
hauteskunde. Horietan, herritarren 
koniantzari esker, EAJ-PNVk emai-
tza ikaragarriak eskuratu ditu eta, 
hori horrela, alderdikideok zintzo-
tasunarekin, zorroztasunarekin eta 
erantzukizunarekin jarraituko dugu 
herritarren zerbitzura lanean.
Getxorentzako garrantzitsua izan den 
urte bat itxi edo amaitu behar dugu, 
dagoeneko martxan dagoen Muxi-
kebarri bezalako ikaragarrizko eki-
pamendu berriekin edo gizarte, eko-
nomia, kirol, kultura edo ingurumen 
arloetako maila handiko proposamen 
eta ekimenekin. Betiere, Getxon hazi, 
bizi, lan egin eta gozatzeko proiektu 
eta zerbitzurik onenen alde lan eginez.
Eta egun gutxi barru, ongietorria 
emango diogu 2020. urteari. Urte ho-
rretan, Getxoko Eusko Alderdi Jeltza-

leak eta honek Udalean duen taldeak 
Getxoko udalerria bultzatzen jarrai-
tzeko konpromisoan sakonduko dute, 
Getxoko bizilagun gehienek babestu 
dituzten proposamenak osatzera bide-
raturiko anbizio handiko legegintzaldi-
ko plan baten bitartez.
2020an zirriborro eta errealitate interes-
garriak ikusten hasiko gara: etxebizi-

tzari dagokionez Venancion eta Manuel 
Gainza aparkalekuan, irisgarritasunari 
dagokionez igogailuekin edo Aiboako 
aisialdi-gunearekin, Muxikebarriko 
kultura-proposamenetan, Thinking 
Fadura kirol-esparruan parte hartze-
ko proiektuan, Romoko belaunaldien 
arteko ekimen aitzindarian, Areetako 
geltokiaren plazan... eta Getxo eta ge-

txoztarren bizi-proiektuak bultzatzen 
jarraitzera bideratutako beste ekimen 
askotan.  
Beste behin, ilusioarekin, ardurarekin 
eta gure proposamena eta Getxorekin 
hartu dugun konpromisoa betetzeko 
erantzukizunarekin jasoko dugu hu-
rrengo urtea. 2020 urte barria, ona izan 
daitela danontzako.

Pasa den abenduaren 18an Migratzai-
leen Nazioarteko Eguna izan genuen. 
Udalak eta herritarrok hainbat ekital-
di, ekintza eta topaketa egin ditugu 
elkarrekin. Horien artean, Loturak eki-
mena nabarmendu behar da, 10 hilabe-
teko prozesu baten ostean herritarren 
parte-hartzerako eta topaketetarako 
sortu den gune bat. Bertan, lehenengo 
pertsonan egindako narratiben bidez 
Getxoko bizilagunen artean sorturiko 
loturen balioa azpimarratu da. 
Getxo osatzen dugun hamar pertso-
natik batek, gutxienez, beste nazio-
jatorri bat du. Gure soziologia na-
barmen aldatu da azkenengo hogei 

urteotan. Fenomeno horrek aukerak 
eta erronkak sortzen ditu gure gizar-
tearentzako, askoz gehiago garatuko 
baita Getxo hiri abegitsu bilakatzen 
dugun heinean; horrek, aldi berean, 
gure herriko bizilagun guztien bizi-
baldintzak hobetuko dituelako.  
Ultraeskuinaren diskurtso xenofo-
boak beldurra sustatu eta elkarbizi-
tza aztoratu besterik ez du egiten. 
PSE-EEtik lanean dihardugu, kul-
turartekotasunaren ikuspegiarekin, 
erronkak gainditzen, elkarbizitza 

hobetzen eta gure dibertsitatea aban-

taila bilakatzen lagunduko digun go-
bernantza bat bultzatzeko. 


