
Udal talde politikoen iritzia 
MASKARAK ETA ARDURA

Maskara erabiltzea, eskuak garbi-
tzea, pertsonen artean distantzia 
uztea eta pertsona asko batzen di-
tuzten ekitaldietan ez parte hartzea 
norberaren esku dauden neurri txi-
kiak dira, baina COVID19aren pan-
demia ez zabaltzen laguntzen dute. 
Ez da hain zaila martxotik bizi ditu-
gun neurriak betetzea, ezinbestean 
bete behar baititugu koronabirusa-
ren agerraldi berri baten parte izan 
nahi ez badugu.
Uda dagoeneko heldu da; eguraldia 
aldatu da eta aisiaz gozatzeko sasoia 
heldu zaigu. Aisia ezezaguna izango 
da, egunero ikasiko baitugu nola jar-
dun eta nola aurre egin sortzen zaiz-
kigun beharrei. Helburua da udan 
bizimodu atsegina izatea eta osasun-
segurtasuna bermatzea. Jarduera eta 
bizimodu desberdinak ditugu, non 
norbanakoaren erantzukizuna ekin-
tza kolektiboen funtsezko zati bihur-
tzen den.
2020ko uda honetan, Getxok eta, oro 
har, Euskal Autonomia Erkidegoko 
udalerri guztiek erabaki dute he-
rriko jaiak beti bezala ez ospatzea; 
hau da, osasun-arriskuak ahalik eta 

gehien saihestu nahi dira jaietan 
ere. Beraz, Getxoko herritar guz-
ti-guztiek arduraz jokatzea behar 

dugu, baina baita Getxora bisitan 
datozen pertsonek ere. Ardura, lan-
kidetza eta erakunde, elkarte, talde 

eta kuadrillen parte-hartzea behar 
ditugu, proposatzen ari diren eki-
men birtualetan parte hartu ahal 
izateko. Arduraz jokatu behar dugu, 
distantzia soziala uzteko aukerarik 
ematen ez duten edo jendea pilatzea 
dakarten ekimenetan ez parte har-
tzeko, horiek osasun-arriskua baita-
karte.
Gaur egun, COVID19aren agerral-
diak ari dira agertzen eta pertsona 
berriak ari dira kutsatzen; beraz, 
argi dago ez direla betetzen oina-
rrizko arauak: maskara erabiltzea, 
eskuak garbitzea eta pertsonen ar-
tean tartea uztea. Pandemia ez da 
desagertu, baina, era berean, ez dira 
desagertu aipatu oinarrizko arauak 
betetzeko garrantzia eta beharra.
Erakundeek, Udalak, Aldundiak 
edo Eusko Jaurlaritzak hartzen di-
tuzten neurriak erabat bateragarriak 
dira guk guztiok, Getxon bizi eta 
lan egiten dugunok eta udalerriaz 
gozatzen dugunok hartzen ditugun 
neurriekin; izan ere, guk hartzen 
ditugun neurriak geure ardura era-
kusten dute. Maskara erabili, eskuak 
garbitu eta tartea utzi: lortuko dugu. 

Uztailaren hasieran eskatu genuen 
udaleko talde guztiok aztertu behar 
genuela zer neurri ezarri behar ziren 
uda hain berezi honetan jairik egon-
go ez zela adierazteko. Alabaina, 
alkateak gure proposamenari entzun-
gor egin zion. Are gehiago, ekitaldi 
«sinboliko» batean irakurtzeko testu 
bat eman zigun, aukera bakar gisa. 
Testuan debekuak dira nagusi, eta ez 
neurriak; gainera, ez da ematen jen-

de-pilaketak eta kutsatzeak saiheste-
ko proposamen zehatzik. Elkarteen 
babesa dutela erakutsi nahi izan dute 
«harro», baina ez dugu horrelakorik 
ikusi inon; ez da atxikitze-zerrenda-
rik edo horri buruzko informaziorik 
eman. Gure ustez, alperrik dira eki-
taldi publikoak, egoera honek eska-
tzen dituen neurri serio, eraginkor 
eta inklusiboez hitz egingo ez bada. 
Harremanetarako: 944660290.

Uztailaren 21ean, asteartean, Portu 
Zaharrean bildu ginen bai udalaren 
ordezkariak bai udalerriko elkarteen 
ordezkariak. Helburua informazioa 
ematea zen, hau da, COVID19aren 
aurrean babesteko asmoz uda hone-
tan hartu behar izan den neurri go-
goangarrienetako baten berri ema-
tea: jai tradizionalak bertan behera 
utzi behar direla. 
Jaiak bertan behera uzteko neurria 
arraroa eta tamalgarria da, bai, baina 
udal talde sozialistak uste du neurri 
hori hartzea erabat ezinbestekoa izan 
dela. Azken asteetan gero eta kutsatu 
gehiago hasi da agertzen, jai-ingu-

ruetan neurri horiek ez direlako hain 
zorrotz bete. Bizi izan dugun egoera 
zailaren ondoren, denok nahi dugu 
orain udaz gozatu, hori egin beha-
rra sentitzen dugu; baina udaz go-
zatzeko beste modu bat bilatu behar 
dugu, geure burua babesteaz gainera 
geure senideak, lagunak eta, oroko-
rrean, gizarte osoa babesteko aukera 
ematen digun modu segurua bilatu 
behar dugu. Zeregin horretan denok 
gara ezinbestekoak, zalantzarik gabe. 
Horregatik, talde politiko honek he-
rritarrei eskatu nahi die oso kontuan 
hartzeko denon esku dagoen babes 
hori.

Getxoko Udalak adierazpen publikoa 
kaleratu zuen aurreko astean, herrita-
rrei arduraz jokatzea eskatuz eta ere-
mu publikoan jarduerak antolatzea 
debekatuz. EH Bildutik erabaki ge-
nuen ez parte hartzea adierazpen ho-
rretan, hainbat arrazoi direla medio:
- Adierazpen hori Udalaren aurpegi-

zuriketa baino ez da izan. Udala kul-
turgintza itotzen eta herri-mugimen-
duari trabak ipintzen ari da. Ez dugu 
onartuko osasun-krisia aitzakiatzat 
erabiltzea kulturan murrizketak egi-
teko edo herri-mugimenduari era-

sotzeko, Itzubaltzeta Gaztetxearekin 
ikusi dugun bezala. 
- Udalak inposaketaren bidea jarrai-
tu du uneoro. Hainbat proposamen 
egin ditugu azken hilabeteotan, bai-
ta kulturarekin lotuta ere, eta ez dira 

kontuan hartu. Normaltasun berria 
eta zaharra, horretan berdinak dira.
- Inposaketa hori herri-mugimenduak 
ere pairatu du. Adierazpen horretan 
gure herriko jai batzordeak aipatzen 
dira, jai batzordeek testu horrekin bat 
egin ez duten arren. Udalak diru-la-

guntzen %85 kendu die eta ekital-
diak antolatzeko debekua ezarri die; 
baina Udalak jarduerak antolatu ahal 
baditu, zergatik herrigintzak ez?
- Erantzukizun indibiduala eskatzen 
digute, gazteak kriminalizatzen di-
tuzte, erakundeek bestelako intere-

sak ere lehenetsi dituztenean. Hau-
teskundeak arte teorian dena egon 
da kontrolpean; uztailaren 12tik 
aurrera, ostera, hasi dira fokoak han 
eta hemen eta debekuak aregoatu 
dira.

KULTURA, AUZOAK ETA HERRI-MUGIMENDUA 
BIZIRIK!

AZKORRIKO BIRIBILGUNEA LEKUZ KANPO

JAIRIK EZ, DEBEKUEKIN ETA 
PREBENTZIO-NEURRIRIK GABE

JAIAK BERTAN BEHERA GERATU DIRA: NEURRI 
TAMALGARRIA DA, BAINA NAHITAEZKOA

Gure alkateak biribilgunez hasi da be-
tetzen udalerria. Azkorri hondartzaren 
sarbidean agindu du eraikitzeko azken 
biribilgunea, baina inguru hori babes-
tuta dago. Bere garaian han zegoen 
txosna bat kentzeko agindu zuten, ere-
mu horretako paisaia naturala hartzen 
zuelako eta hango faunari eragin eta 
traba egin ahal ziolako. Orain gobernu-

taldeak hartzen du berdegune hori, bes-
te biribilgune batekin asfaltatuz. Ez die 
auzokideei edo talde politikoei galdetu, 
beste aukerarik dagoen aztertzeko. 
Adibidez, aukera bat pixka bat gorako 
proiektatzea izan zitekeen, txosna be-
rritik hurbil, alde hori dagoeneko ur-
banizatuta dagoenez inguruko eragina 
txikiagoa izango zen eta. #EsnatuGetxo


