
Udal talde politikoen iritzia
AMAIA AGIRRE MUÑOA, GOAZEN, GETXO!

Ilusioa, errealitatea, itxaropena eta 
bete diren konpromisoak; horiek guz-
tiak ageri dira Getxoko Eusko Alder-
di Jeltzalearen aurkezpen-txartelean, 
maiatzeko udal-hauteskundeei begira. 
Amaia Agirre Muñoa izango da al-
derdiko hautagaia, Getxoko EAJ-PNV 
taldea osatzen dugunon konfiantza 
berretsi baitu. Ondoren ikusiko dugun 
bezala, proposamen honek esperientzia 
eta freskotasuna uztartuko ditu itxa-
ropentsua den hautagaitzan; izan ere, 
Getxon egi bihurtuko diren konpromi-
soen programarik onena jorratzen hasi 
gara jada, betiere getxoztarrak erdigu-
nean jarrita.

128 urteko historia daukan Euskadiko 
Alderdi Jeltzalearen katebegiak gara, eta 
harro gaude Getxoren eta Euskadiren 
alde lan egin duten, lan egiten duten eta 
lanean jarraitzeko beharrezkoak diren 
konpromisoak hartzen dituzten gizon-
emakumeen taldeko kideak izateaz.

Etengabe diharduen kate horren bai-
tan, Amaia Agirre buru duen taldeak 
EAJ-PNVren hurrengo lau urteetarako 
proposamena defendatu eta garatuko 

Aurreko astean Getxon egon zen 
eguraldi txarra dela-eta, familia asko 
etengabeko ziurgabetasun- eta aler-
ta-egoeran daude, Gobela ibaiak 
gainezka egiteko arriskuaren bel-
dur. Hala eta guztiz ere, ulertezina 
den arrazoi batengatik, Gobernuak 
ez du uholdeen batzordea deitu, ezta 
kalte handiagoak prebenitzeko esku 
hartu ere. Are gehiago, funtsezko 
beharrizanak asetzen ez dituen HA-

POan aurrera jarraitzen dute; horren 
adibide da ez dutela jorratu Salsidun 
bizitzen jarraitu nahi duten fami-
lien egoera, beren etxebizitzak urez 
bete ez daitezen prebentzio-neurriak 
behar baitituzte. Hori konpontzeko, 
ezinbestekoa da entzute aktiboa, 
parte-hartzea eta enpatia erakustea, 
eta orain arte ez gaude horrelakorik 
jasotzen ari.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Zainketarako beharrak nabarmenak 
dira gure herrian, jendea gero eta urte 
gehiago bizi da, baina ez dugu zahar-
tzaroaren kudeaketarako eredu era-
ginkorrik, gizarte moduan ez baitiogu 
gai honi behar duen tartea eskaintzen. 
Etorkizuneko ongizatea bermatzeko 
beharrezkoa da zaintza erdigunean 
kokatzea eta akatsetatik ikastea; izan 
ere, historian zehar zainketa lanen 
balorazio ezak izan dituen ondorioak 
nabarmenak izan dira. Gure ustez, gi-
zarte batek zaintzak kudeatzeko duen 
modua gizarte horren ongizatearen 
adierazle ona izan daiteke. 

Gure inguruan sarritan familia askok 
zaintza lanak kontu pribatua balitz 
bezala hartu behar izan dute. Baina 
zaintza lanek publiko izan behar dute; 
izan ere, zaintzak oinarrizko lanak dira 

bizitzak sostengatzeko. Zaintza kateek 
eusten dituzte gure familiak, gure ko-
munitateak, gure jendarteak, orohar. 
Etxeko eta zaintza lanetan lanean ari 
diren langileak (emakume migranteak, 
gehienak), beraien lana oso gutxi balo-
ratzen denez, oso baldintza txarretan 
ari dira lanean (soldata baxuak, ordu-
tegi luzeegiak, hitzezko kontratuak…). 
Horregatik, zaintzaileen eta zainduen 
ongizatea erdigunean jarri behar dugu, 
eta langileen lan baldintza prekarioak 
hobetu. 
Horrenbestez, EH Bildutik Udal Osoko 
Bilkuran eskatu dugu zaintza eredu 
publiko komunitarioa abian jartzeko 
lehen pausua ematea; hau da, zaintza 
lanen etxez etxeko zerbitzuaren ku-
deaketarako Udal organismo publiko-
komunitarioa eratzeko azterketa bat 
abian jartzea.

ZAINTZA LANEN KUDEAKETARAKO UDAL 
ORGANISMO PUBLIKO-KOMUNITARIOA

ARRAPALA MEKANIKOAK NEGURIKO 
AIBOA KALEAN

EGON DAITEZKEEN UHOLDEEN 
AURKAKO PREBENTZIORIK GABE

GURE HAUSTESKUNDE-PROGRAMA 
SORTZEN LAGUNDU

BER EAK

Gaur egungo egoerari begira, Gerni-
kako parketik Udaberria kalera joate-
ko malda handi bat igo behar da Aiboa 
kalean, eta aldapa hori ezinezkoa da 
askorentzat. Asko dira herriko goiko 
aldera joan nahi izaten duten eta ezin 
duten egoiliarrak eta auzotarrak. Hori 
dela eta, PP taldeko kideok desnibel 
hori posible den modu bakarrean 
berdintzea nahi dugu: arrapala me-

kanikoen hiru tarte jarriz, Makaleta 
etorbidea eta Udaberri kalea modu 
errazean konektatze aldera. Kontuan 
izan behar dugu udalaren erantzuki-
zuna dela guztion irisgarritasuna ber-
matzea eta, beharrezkoa denean, mu-
gikortasuna hobetzea; aitzitik, itxuraz 
EAJri gutxi edo oso gutxi interesatzen 
zaizkio getxoztarren benetako ara-
zoak. #despiertagetxo

du. Getxok izango duen etorkizun zi-
rraragarria errealitate bihurtzeko ibil-
bidean aurrera eginez jarraitzen dugu. 
Iraunkorragoa den udalerria lortu nahi 
dugu, gizarte-arloan kohesionatuagoa 

dena, pertsona guztiekin inklusiboa-
goa, eta pertsonekiko konpromisoan 
erantzukizun handiagoa duena, bai eta 
zeharkako ardatz gisa berdintasuna eta 
aniztasuna dituena ere.

Getxo gauza guztiak dituen tokia iza-
tea nahi dugu, getxoztarrak bizi ahal 
izateko udalerria; hori guztia, belau-
naldi guztietara egokituta dagoen eta 
Getxon dauzkagun beharrizan guztiei 
erantzungo dien etxebizitzen plan es-
trategikoaren bidez lortuko dugu.

Getxo lan egin ahal izateko udalerria 
izan dadin nahi dugu, zeinetan 140.000 
m2-ko espazioa eskainiko baita Marti-
turrin kalitatezko lan-aukera erakar-
garriak sortuko dituzten balio erantsi 
handiko enpresak ezartzeko.

Kulturaren eta kirolaren hiria den uda-
lerri honetan gozatu nahi dugu: punta-
ko instalazioak ditugu eta, aldi berean, 
Getxoko natura-ingurunea den aktibo 
handienetako bat zaintzen dugu; ho-
rren erakusgarri dira bai Aixerrota eta 
Sopela arteko gunea, bai gure herrian 
oso garrantzitsuak diren beste inguru-
men-gune batzuk. 

Ilusioa eta bete diren konpromisoak: 
horrela definitzen da Getxoko EAJ-
PNV alderdia eta Amaia Agirre buru 
duen taldea.

Getxoko PSE-EEko kideok lanean 
ari gara gure udalerria hobe-
tzeko proiektu berriak sortzeko 
eta beharrizanak identifikatzeko, 
maiatzaren 28an egingo diren 
udal-hauteskundeetatik abiatuta. 
Gure auzotarrek gure hautes-
kunde-programa egiten parte 
hartu behar dutela uste dugu; izan 
ere, getxoztarrak dira Getxok ho-
betu dezan zer behar duen on-
doen dakitenak. Herritarrek Ge-
txoren eraldaketaren parte izan 
dezaten nahi dugu. Hala egin ge-
nuen 2019ko hauteskundeetan, eta 
gauzatu diren proiektuak propo-

satu genituen orduantxe, hala nola 
Areetako Geltoki plaza birmol-
datzea (obra amaitzear dago jada), 
Emakumeen Etxea zabaltzea, bi-
degorri berriak egitea, eta TAO 
gune berriak ezartzea.
Gure ustez, politika tresna bizia, 
dinamikoa eta erabilgarria da; ho-
rregatik, herritarren ahotsa, ilu-
sioak eta itxaropenak lehen es-
kutik ezagutu nahi ditugu. Gure 
taldearekin harremanetan jartzera 
animatzen zaitugu; horretarako, 
eskuragarri dituzu getxo@socia-
listasvizcainos.com helbidea eta 
688733456 telefono-zenbakia.
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