
Udal talde politikoen iritzia 
ESKERRIK ASKO GETXO!

Eskerrik asko Euskadiren kudeaketa 
hobea lortzeko EAJ-PNVren proiek-
tuan eta pertsonengan berriz ere kon-
fiantza izateagatik, batez ere gaur 
egungo une zail eta estuetan.
Eskerrik asko joan den igandean Eus-
ko Legebiltzarrerako hauteskundee-
tan parte hartu duten Getxoko he-
rritarrei, edozein dela ere egokitzat 
jo duten aukera.  Baina, batez ere, 
eskerrak eman nahi dizkiegu Euz-
ko Alderdi Jeltzalearen boto-papera 
hautestontzietan sartzea erabaki du-
tenei.
Eskerrik asko Getxo emakume eta gi-
zon talde hori aukeratzeagatik. Iñigo 
Urkullu izango da ordezkari nagu-
sia, eta Euskadiko lehendakari izate-
ko gure hautagaia izango da. Zorrotz 
eta erantzukizunez lan egingo dute 
gure herria biziberritzeko.
COVID19ren pandemiak eragina 
izan du arlo sanitarioan, sozialean eta 
ekonomikoan, eta krisi larri horreta-
tik ateratzeko, EAJ-PNVk legebiltzar 
berria eta gobernu egonkor eta in-
dartsua izanik lan egingo du, euskal 
gizarteari aurkeztu dizkiogun neu-
rriak aplikatuz. Euskadirekiko kon-

promisoa, euskal herritar bakoitza-
rekiko konpromisoa. Lehendakariak 
eta EAJ-PNV osatzen dugun guztiok 
funtsezko baliotzat dugun kudea-
keta-erantzukizunean oinarritutako 
proposamen zorrotz, ilusionagarri 
eta itxaropentsua aurkeztu dugu, 
428 orrialdeetan islatuta geratu dena.  
Lana, zorroztasuna, erantzukizuna, 
dedikazioa… gure gobernu-ekintza-
ren oinarriak dira eta izango dira 
Euskadiko maila nazionalean, Foru 
Aldundian eta Getxoko Udalean. 
Eta eskerrak eman nahi dizkizuegu 
oraingoan ere lana eta kudeaketa 
bermatu dituzuelako, askotan dis-
kretua eta isila, baina eraginkorra eta 
nabarmena; mila-mila esker benetan.  
Kudeaketa hori Getxon, Bizkaian eta 
Euskadin egiten da, beti erakundeen 
artean koordinatuta, eta Euskadiren 
eta hemen bizi, lan egin eta gozatzen 
dugunon aldeko proiektuak, zerbi-
tzuak, programak eta jarduerak sus-
tatzen ditu.

Eskerrik asko Getxo, orain ere Eus-
kadi zutik jartzeko hartutako kon-
promisoa beteko dugulako.

Eskerrik asko hauteskunde autono-
mikoetan babesa eman diguzuenoi.  
Getxon, politika publiko sozialagoak, 
jasangarriagoak, feministagoak eta 
errespetuzkoagoak lortzeko lanean 
jarraitzen dugu.  Horregatik, Azko-
rri Bizirik plataformari gure babesa 
eman nahi diogu, Azkorrin oraindik 
dagoen berdegunea defendatzen 
baitu, Udal Gobernuaren hormigoi-
zko politiken aurrean.  Gure ustez, 

eremu honetan eraiki nahi den biri-
bilgune berria ez da beharrezkoa. Eta 
Bizkaibuseko gidariek ibilbidearen 
amaieran maniobrak egiteko zailta-
sunak adierazi dituzten arren, irtenbi-
dea ez da biribilgune bat egitea, in-
guru horretatik autoak kentzea baizik.  
Babestu dezagun landa-eremu hau eta 
egin dezagun mugikortasun publiko 
eta alternatiboaren alde. Kontaktua: 
elkarrekinpodemos@getxo.eus 

Euskal gizarteak bere botoa eman 
du, eta eskerrak eman nahi dizkiegu 
Getxoko herritar guztiei parte har-
tzeagatik eta jasotako babesagatik.  
Bizi behar ditugun zirkunstantziak 
zailak eta korapilatsuak dira eta, 
zalantzarik gabe, abstentzioaren 
gorakadan eragina izan dute. Hala 
eta guztiz, 2016ko emaitzekin alde-
ratuta, PSE-EEk hobera egin du, bai 
Euskadin, bai gure udalerrian; izan 
ere, % 25 baino gehiago egin du 
gora boto-ehunekoak. 
Pandemiak sortutako krisiaren os-
tean, gizartea eta ekonomia berre-
raikitzen jarraituko dugu.  PSE-EE-

ren proiektua indartu egin da, eta, 
beraz, sozialistok lanean jarraituko 
dugu desberdinen arteko akordioak 
lortzeko, betiere guztion ongia ber-
matzeko beharrezkoak diren poli-
tika aurrerakoiak sustatuz.
Euskadiren berregituraketa abian 
da, eta batzen jarraitu ko dugu, 
osasuna babestea lehenesten du-
ten politikak markatzeko. Politika 
horietan, inbertsioa, adinekoen 
zaintza, sustapen ekonomikoa eta 
enpleguaren sorrera, trantsizio eko-
logikoa, berdintasuna, hezkuntza 
eta gazteentzako aukeren sorrera 
areagotuko dira.  

Zorionak eta eskerrik asko, Getxo! 
Igandeko hauteskundeetan emaitza 
historikoa lortu genuen gure herrian: 
bigarren indarra gara eta 6000 boto 
baino gehiago lortu genituen. Gero 
eta gehiago gara Getxo feminista, ez-
kertiarra eta euskalduna eraikitzeko 
prest gaudenak. Aurrera goaz!
Igandeko hauteskundeak garrantzi-
tsuak izan dira, eta, noski, garrantzi-
tsua ere bada gaurtik aurrera kalean 
antolatzen jarraitzea: 1080 euroko 
pentsio duinen alde, aldaketa kli-
matikoaren kontrako neurri eragin-
korrak bultzatzen, gazteek pairatzen 
duten prekarietateari aurre egiten, 
proiektu faraonikoen aurka, politika 
feminista integralak aldarrikatzen, 
bizitzak eta zaintzak erdigunean jar-
tzen, dispertsioari aurre egiten... 

Osasun arloan, hezkuntzan eta kul-
turan ezarri nahi izango dizkiguten 
murrizketen kontra ere borrokatu 
beharko dugu. Izan ere, garai zailak 
datoz: osasun-krisiak krisi ekonomi-
ko sakona ekarriko du, eta betikoek 
elite ekonomikoen interesei men 
egingo diete, herritarren oinarrizko 
zerbitzu eta eskubideen kontura. 
Hurrengo hilabeteetan, beraz, beha-
rrezkoa izango da, erakundeetatik 
eta baita kaletik ere, lanean jarrai-
tzea. Parte-hartze politikoa ezin 
dugu mugatu lau urterik behin bo-
toa ematera. Kalean antolatzeak ere 
bere fruituak ematen ditu, azken 
asteetan Azkorriko auzokideek era-
kutsi duten bezala (bertako aparka-
lekuaren obra behin-behinean geldi-
tuz). Aurrera beti!

6000 ALDIZ, ESKERRIK ASKO, GETXO!“EZEZKO HUTSAREN ALDE”

UDAL LANAK AURRERA JARRAITZEN DU:  
HORMIGOIAREN AURKA

PRESENTZIA HANDIAGOA, AURRERAPEN 
HANDIAGOA EUSKADIRENTZAT

Ez dio axola proposamenak.  Ez dio 
axola zein onuragarria den.  Auzo-
koen kexa ugariek ez dute axola.  Go-
bernu taldearen politika beti izaten da 
“ezezko hutsaren aldekoa”.  Horrela, 
azken osoko bilkuran, Getxoko PPk 
osasun alertak iraun zuen bitartean 
itxita egon ziren lokalei zabor eta es-
tolderia tasak murriztea proposatu 
zuen, baina EAJren erantzuna ezez-

koa izan zen.  TAO Ereagan eta Az-
korrin jartzea eskatu genuen, getxo-
tarrentzat doan, eta EAJk ezetz esan 
zuen, ezetz. Bidegorrien erabilera 
arautuko duen araudia idazteko eta 
bide-hezkuntzako ikastaroei berreki-
teko eskatu genuen; berriz ere “EZ”. 
Eta, jakina, berriro eskatzen dugu pe-
dala edukiontzietan, erantzuna:  ez, 
ezezko hutsagatik.  #esnatugetxo
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