
Udal Etxebizitzek bidegabe 

bota nahi dute bizilagunbat 

San Frantzisko auzoan bere etxetik 

 

 

 

 

 

 

Auzoko taldeek eta kaltetutako bizilagunak aspalditik kudeatzen dugun egoera honen aurrean, 

Udal Etxebizitzekin kasu hau argitu nahian, Udal Etxebizitzen zinegotzi ordezkariari gure 

kezkaren berri eman diogu; izan ere, aldez aurretik kontratua ez berritzeari buruzko alegazioak 

aurkeztu dira, eta aste batzuk geroago erantzun zaie ohar labur batekin, bide judizialetik 

erreklamatzeko aukera helaraziz. 

Dugun informazioaren arabera, bizilagun horrek 25 urte baino gehiago daramatza etxebizitzan, 

espediente arrunt bat du, aldez aurreko gorabeherarik gabea, eta frogarik aurkeztu ez 

duen pertsona baten azpierrentamenduagatiko salaketa bat baino ez du, udal-

etxebizitzetan egindako salaketa bat baino ez. 

Harritzen gaitu, gainera, DSBEaren jasotzailea izanik, eta bere egoera ekonomikoa dela eta, 

Udal Etxebizitzetako gizarte-langilea harekin harremanetan ez jarri izana egoera hori kudeatzen 

saiatzeko, ezta abokatuen bulego baten bidez, salaketa bakar horren aurrean egoera eta 

gertatutakoa argitzen duten alegazioak aurkeztu ondoren ere. 

Kontuan hartuta frogarik ez, auzokide horren egoera sozioekonomikoa eta bizi dugun une 

berezia, non prekarietate-egoerak larriagotzen ari diren, ez dugu ulertzen udal-etxebizitzek 

alokairu-kontratu bat etengo dutenik (frogarik gabe), auzoko bizilagun hori muturreko urraketa-

egoeran utziz. 

Harrigarria eta pentsatzekoa da aurretik arazorik izan ez duen etxebizitza bati buruz hartutako 

erabaki zorrotza, eta, hala ere, auzo horietako beste etxebizitza batzuetan gertatzen den 

gatazka-egoera iraunkorra, inolako kudeaketarik eta eraginik ez duena. Zoritxarrez, 

Bilboko zonalde honetako gatazka hori norbaiti interesatzen zaiola ematen du. 

Hau al da hainbeste zabaltzen den baloreen hiria? 

Non gelditzen dira pertsonak hiri horretan? 

Bilboko Udalaren zerrendaren amaieran? 

Kontaktuak: Marta 699 271 779 · Carlos 651 700 983 

 
BILBO ZAHARRA, SAN FRANTZISKO ETA ZABALAKO TALDEEN KORDINAKUNDEA 

SAN FRANTZISKO AUZOKO ELKARTASUN SAREA 

GALTZAGORRI, SAN FRANTZISKOKO EMAKUMEEN TALDEA 

 

Ohar honen bidez, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabalako 

Taldeen Koordinakundearen deialdia helarazi nahi dizuegu, San 

Frantziskoko Sare Solidarioarekin eta Galtzagorri auzoetako talde 

feministarekin batera, ostiral honetan, urriaren 30ean, 

arratsaldeko 18: 00etan, Plaza Biribilean, Bilboko Udaleko Udal 

Etxebizitzen lokalen aurrean deitzen dugun kontzentraziorako. 

Datorren azaroaren 9an, Udal Etxebizitzek bidegabe bota nahi 

dute bizilagun bat San Frantzisko auzoan bere etxetik. 

PRENTSA OHARRA 20.10.27 


