
Udal talde politikoen iritzia
ESKERRIK ASKO GETXO

Eskerrik asko Getxo, Covid19ak era-
gin duen pandemia garaian udalerri 
honetan bizi eta lan egiten dugun 
guztion jokabide eredugarriagatik. 
Izan ere, portaera benetan ereduga-
rria, zibikoa eta solidarioa da etxean 
geratzeko eta konfinamendua bete-
tzeko premia izan dugun pertsona 
guztiona. Getxoko merkataritza-sa-
reko emakume eta gizon guztien eta 
sare horretan lan egiten duten per-
tsonen merkataritza-establezimen-
duak, ostalaritza-establezimenduak 
edo zerbitzu profesionaletako esta-
blezimenduak ixteko prestasuna eta 
konpromisoa zeharo eredugarria izan 
delako, hasieratik. Jakina, azpimarrat-
zekoak dira Covid19aren astinaldirik 
bortitzenean azoka, supermerkatu, 
farmazia, oinarrizko zerbitzu, garraio, 
osasun arloko zerbitzu, banaketaren 
arlo eta boluntariotzan lanean ari di-
ren pertsona guztien konpromisoa eta 
lana, herritarren beharrei erantzuteko 
asmoz egindako lana.

Eskerrak ematen dizkizuegu, zinez, 
Getxoko Euzko Alderdi Jeltzalearen 
kideok, ahalik eta herririk onena erai-

kitzen aktiboki parte hartzen duzuen 
—dugun— guztioi, salbuespenezko 
osasun-egoera honetatik irteteko au-
rrera egiten saiatzen zareten guztioi. 
Bereziki, mila esker Getxoko Udalari, 
egin duen eta garatzen duen lan dis-
kretu, arduratsu eta zorrotzagatik. 
Udal langileak hasieratik egon dira lan 
egiteko prest; guztien artean herritarrei 
zerbitzua bermatu diete. Eskerrik asko 
Korporazioa osatzen duten alderdiei, 
Covid19aren pandemiaren egoera eze-
zagun eta konplexu hau kudeatzeko 
eskainitako laguntza, elkarrizketa eta 
ekarpenengatik. Jakina, eskerrik asko 

Amaia Agirre buru duen udal gober-
nuari, arlo guztietan ari baita lanean, 
eta lan ezin hobea egiten baitu, ekin-
tza, neurri, ekimen eta xedapen posi-
ble guztiak gaituz getxotarren osasuna 
bermatzeko, une oso zailean dauden 
pertsonen gizarte-arreta indartzeko, 
edota herriaren iraunkortasun ekono-
mikoa sendotzeko, helduko diren hila-
bete latzei begira.

Eskerrik asko udal egoitzaren ku-
deaketagatik eta, hainbestez, adine-
koen bizitzaren kudeaketagatik, es-
kerrik asko Udaltzaingoarenagatik, 

segurtasuna zaintzen baitu eta egun 
hauetan ilusio handia baitarama Ge-
txoko etxe askotara; eskerrik asko 
Getxoko osasuna ere zaintzen duten 
garbiketa- eta lorezaintza-zerbitzuen 
lanagatik; mila esker Sustapen Eko-
nomikoa Arlotik egindako lanagatik, 
horri esker, Getxok ahalik eta bal-
dintzarik onenak izango baititu pan-
demia-egoeratik ateratzeko; mila es-
ker gizarte-zerbitzuei, getxotarrekin 
egindako ekintza arduratsuengatik; 
eskerrik asko brigadei, eta hirigintza 
eta obretan beharren zain daudenei; 
eskerrik asko udalarentzat ahalik 
eta lan-sistemarik onena diseinatu 
dutenei, ogasuneko langileei, egoera 
ezezagunetarako konponbideenga-
tik; eskerrik asko kultura eta kirol 
arlokoei, proposamen bikainak he-
larazteko modu berriak aurkitu bai-
tituzte; mila esker zahartze aktiboko 
programari, birtualki aktibo baitago, 
komunikazio- eta partaidetza-ar-
loari ere bai, ahalegin handiak egiten 
baititu Getxon lantzen diren ekintza 
eta ekimen guztien berri izan deza-
gun. ESKERRIK ASKO GETXO! 
Lortuko dugu!

Gobernu taldea ia berrogeialdi osoan desagertuta egon da, eta isiltasunean 
getxotarrek goitik behera arbuiatzen dituzten proiektuak onartu ditu, hala 
nola Algortako UVEak eraistea edo Areetan tanatorio bat irekitzea; hain 
zuzen ere, PP ere bi proiektu horien aurka dago.
Aste hauetan, EAJ eta PSE merkatari eta ostalarientzako 1.500 euroko la-
guntza “harro-harro” iragartzeko baino ez dira agertu. Laguntzak zirtzil 
parekoak dira, sektore horiek jasaten dutena eta hemendik aurrera jasango 
dutena kontuan hartuta. Gehiago eman behar diegu. PPk zabor, estolde-
ria edo terrazen tasarik ez kobratzeko eskatu du, bai eta saltoki bakoitzari 
3.000 euroko laguntza eman eta tokiko erosketak sustatzeko bonuak sor-
tzeko ere.

Egun bizi dugun osasun-krisian, espazio hau berreskuratzen dugu herrita-
rrongana jotzeko. Lehendabizi, mila esker, bihotzez, oinarrizko zerbitzuak 
izateko lehen egunetik larrua uzten ari zaretenoi, gu zaintzen ari zaretenoi. 
ESKERRIK ASKO, benetan! Uste dugu erakundeek, gutxienez, zuen mailan 
EGON BEHAR DUTELA, pandemiatik ateratzeko ahaleginengatik. Horrega-
tik, Elkarrekin Getxoko kideok lanean jarrai-
tzen dugu herritarren nahiak kontuan har daitezen, bizitza errazagoa izan 
dadin (tanatorio bat edo edukiontzi berriak jartzeak eragiten duen ondoeza 
saiheste aldera), eta laguntzak ahalik eta lasterren irits daitezen beharrizanik 
gehien duzuenongana. Orain, inoiz baino areago, batasuna da bidea. Harre-
manetarako helbide elektronikoa: elkarrekinpodemos@getxo.eus

Begien aurrean agertoki latz bat dugu, 
krisi sanitario, ekonomiko eta sozialak 
egituratu eta Covid-19ak bidean utzi 
duena. PSE-EEko kideok elkartasun 
mezua helarazi nahi diegu maite du-
ten norbait galdu dutenei eta gaixorik 
daudenei. Bai eta ondorio larriagoak 
jasaten ari zaretenoi ere, lehen lerroan 
egiten duzuen lanagatik, lana galdu 
duzuelako edo diru-sarrerak larriki 
murriztu direlako. 

Getxoko PSE-EEko kideok uste dugu 
laguntzeko modurik onena gobernu 
taldearen barruan egiten dugun lana 
zehatz eta zorrotz burutzea dela. Lana 
ardurarekin eta ahalegin biziez egiten 

saiatzen gara, batasunez, eta lehen-
tasuna pertsonarik ahulenei emanez. 
Horregatik, besteak beste, oinarrizko 
premietarako laguntza osagarriak 
jarri ditugu martxan, gizarte-larrial-
dietarako eta aldizkakoak ez diren 
udal laguntzekin batera, gizartearen 
eskari osoa estali arte. Beste neurri 
batzuk ere ezarri ditugu: udalerriko 
adinekoei deitzea, etxerik gabeko 
pertsonentzako aterpea, Gurutze 
Gorria, Caritas eta Sortarazi elkarte-
entzako dirulaguntzak handitzea, to-
kiko merkataritzaren koordinazio eta 
laguntzetarako mahai bat sortzea eta 
mikroETE zein autonomoei laguntzak 
ematea.

Azken asteak oso gogorrak izaten ari 
dira getxoztar guztientzat. EH Bildutik 
elkarlanerako jarrera izan dugu krisia 
hasi zenetik. Izan ere, gure ustez, alder-
dikeriak albo batera uzteko momentua 
da, eta krisialdi honi eta bere ondorioei 
aurre egin behar diogu denon artean. 
Krisia ez dezatela betiko prekarizatuek 
ordaindu.
Helburu horrekin, Getxon hainbat pro-
posamen aurkeztu ditugu: dendari 
txiki, ostalaritza eta autonomoentzat 
diru-laguntza bereziak onartzea; Ge-
txoko artista eta kultur sortzaileekin 
online egitaraua sortzea; alokairu eta 
hipotekak ordaintzeko diru-laguntzak 
martxan jartzea; zaintzetan eta etxe-
ko zereginetan lan egiten dutenentzat 
arreta berezia (kasu askotan ez dute 
kontraturik, Gizarte Segurantzan alta 
barik...); Getxon bizikletaren erabilera-

ri lehentasuna emateko proposamena; 
Getxobono bat martxan jartzea denda 
txikietan gastua aktibatzeko asmoz eta 
abar. Proposamenak: https://issuu.
com/getxokoehbildu
Hamaika proposamen egin dizkiogu 
Udal Gobernuari, eta harrera ona izan 
badute ere, gure neurriak ez dituzte 
martxan jarri, eta kasu askotan, ez dira 
eztabaidatu ere egin. Etsituta diogu: 
Udalak hartu dituen erabakiak beran-
du hartu dira, eta kasu gehienetan, ez 
dira nahikoak izan. 
Krisi hau oso gordina izaten ari da,  bai-
na zorionez, gure herriaren aurpegirik 
solidarioena ere agerian geratzen ari 
da. Horren adibide dira, besteak beste, 
Romon edo Algortan sortu diren zain-
tza sare herritarrak. Auzokideen arteko 
babesaz eta auzolanaz, aurrera egitea 
lortuko dugu. Zaindu gaitezen!
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