
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, MERKATARITZA ERANTZUKIDEA

Getxoko merkataritza-sektorea, pertso-
na autonomoek eta mikroenpresek gure 
herrian eta gure herritik ematen dituzten 
zerbitzu profesionalak, edo osasun-se-
gurtasuneko arauak betez ireki dituzten 
ostalaritza-establezimenduak dira esker-
tzen dugun gizarte-erantzunkidetasuna-
ren adibiderik argiena.
Osasunarekiko erantzunkidetasuna eta 
leialtasuna. Euren eta establezimendueta-
ra joaten diren pertsonen osasuna berma-
tzeko beharrezkoak diren neurri guztiak 
kontuan hartuta ireki dituzten saltokiak. 
Edukiera askoz mugatuagoekin lan egin 
behar izan dute eta, are gehiago, desin-
fekzioa eta beharrezko osasun-arauak 
bermatuko dituen materialean inbertitu 
behar izan dute, COVID19 bezalako pan-
demia baten aurrean.
Erantzunkidetasuna eta leialtasuna, ha-
laber, Getxoko kaleko zerbitzu profesio-
naletan eta aurreratuetan; izan ere, ge-
txoztarrok eskatzen ditugun zerbitzuak 
eremu guztietatik artatzen eta lantzen 
dituzten profesional asko dira.
Ostalaritza-establezimenduen konpro-
misoa eta leialtasuna; izan ere, birus ho-
nen aurrean gure osasunerako bermerik 
handiena bilatzen duen araudiari jarrai-

ki, euren terrazak mahai eta distantzia 
egokiekin jarri dituzte, gizarte mailan 
elkartzeko eta sektore hori bultzatzeko. 
Dagoeneko lanean ari diren ostalaritzako 
profesionalak, eta baldintzak onuraga-
rriagoak edo abantailatsuagoak direnean 
lanean hasiko diren beste profesional ba-
tzuk.
Getxoko merkataritzaren, ostalaritza-
ren, zerbitzu profesionalen eta auto-

nomoen konpromisoa eta leialtasuna, 
1.500.000 € baitituzte udalaren lagun-
tzetan. Laguntza ekonomikoak, itxi 
behar izan dutenentzat eta enplegatuak 
mantentzen direla bermatzen dutenen-
tzat. Etengabeko aholkularitza Getxo-
landik gure udalerriko ehun ekonomi-
ko guztiari. Getxoko merkataritza- eta 
enpresa-elkarteei maskarak, hidrogela 
edo babes-pantailak ematea, saltokien, 

zerbitzuen eta Getxoko saltokien osa-
suna bermatzeko. GetxoAkatibatu be-
zalako programak, bezeroen eta mer-
kataritzaren arteko harremanik onena 
bilatzeko eraldatzen direnak.
Erantzunkidetasuna eta leialtasuna 
“deseskalada” deitutakoaren hasieran, 
ostalaritza eta jatetxeak babesteko, Ge-
txon ere garrantzitsuak baitira. Terrazak, 
mahaien % 50 beteta, gorantz biribil dai-
tezke bakoitiak badira edo 2 metroko dis-
tantzia soziala betetzeko lekua badute. 
Edo azalera handitu dezakete baimena 
eskatuz gero eta marjina posibleetan sar-
tzen badira. Terraza horietan udalak ez 
ditu tasak kobratu itxita egon behar izan 
duten bitartean.
Erantzunkidetasuna eta leialtasuna beha-
rrezkoak eta garrantzitsuak dira edozein 
gizarte-egoeratan aurrera egiteko eta, 
are gehiago, gertatzen ari dena bezalako 
egoera baten, non pertsonak eta osasuna 
funtsezko elementua diren, bai eta jar-
duera mantentzearekin bidezko oreka 
ere, gizarte aurreratua izateko aukera 
ematen diguna. Getxoko merkataritzak, 
ostalaritzak eta zerbitzu profesionalek, 
gure herriko autonomoek, behar gaituz-
te. Lortuko Dugu!

Euskadiko zerga eta tasa altuenekin 
eta udalean diruzaintzako 14 milioiko 
gerakinarekin, gure bizilagunei, mer-
kataritzari eta ostalaritzari laguntzeko 
garaia da. Hona hemen gure propo-
samenetako batzuk: itxita egon diren 
establezimenduei zaborraren, estolde-
riaren edo terrazen tasak ez kobratzea 
eta datozen 6 hilabeteetan %50eko 
hobaria eskaintzea, establezimendu 

bakoitzarentzat 3.000 euroko txeke 
bat, itzuli beharrik gabekoa, TAOn 30 
minutuz doan aparkatzea tokiko mer-
kataritzan erosten dutenentzat, etxez 
etxe doan banatzeko sistema bat ezar-
tzea eta tokiko merkatarien elkarteen-
tzako laguntzak handitzea, besteak 
beste. Gure gainerako proposamenak 
ikus ditzakezu www.ppgetxo.net 
#despiertagetxo-n ikus ditzakezu.

Osasun-krisi honen erdian, garrantzi 
handiko erabaki politikoak hurbilta-
sunez eta erantzukizunez hartu behar 
dira. Horregatik, ez dugu ulertzen 
zergatik ez duen Udal Gobernuak 
gainerako alderdiekin elkarlanik bila-
tzen, eta are gutxiago herritarrekin, al-
derantziz baizik. Joan den astean, Ro-
moko gazteekin hitz egin beharrean, 
polizia eta Ertzaintza bidali zituzten 
Gaztetxea setiatzeko, inolako arra-

zoirik gabe. Leihoak eta atea ere estali 
zituzten. Gazteek Udalarekin koor-
dinatuta garbitzera sartzeko asmoa 
adierazi zutelako bakarrik. Eta gauza 
bera gertatzen da Areetan ere, auzo 
horretan ehunka bizilagun oraindik 
ere itxaroten daudelako alkateak azal 
dezan zergatik erabaki duen tanatorio 
bat une eta leku desegokienean jar-
tzea. Erdiguneko bizitzak errealitate 
bat izan beharko luke /T: 944660290.

Egun hauetan egutegian nabarmen-
tzea komeni diren bi data ospatzen 
ditugu: 17M, Homofobiaren, Trans-
fobiaren eta Bifobiaren aurkako 
Nazioarteko Eguna, eta 21M, Elka-
rrizketa eta Garapenerako Kultur 
Aniztasunaren Munduko Eguna. 
Biek urtero gogorarazten digute gi-
zarte desorekatuetan bizi garela, 
non jatorri kulturala, orientazioa edo 
identitate sexuala oraindik ere per-
tsonen aurkako indarkeria justiika-
tzeko arrazoi diren. Gaur egun ere 
indarkeria-mota oso larriak bizi di-
tugu, eta eraso egiten dute, baita bizi-
tzaren beraren aurka ere. Indarkeria 

mota larri horiek legitimatu egiten 
dira, eta gure kaleetan ere egunero 
egiten diren beste indarkeria sotilago 
batzuetan sostengatzen dira. PSE-
EEk Getxo are hobea lortu nahi du, 
Aniztasuna gure udalerriarentzat 
abantaila gisa aitortuz. Horrega-
tik, lanean jarraituko dugu, gizarte-
kolektiboen eskutik, intolerantzia 
kaleetatik kanporatzeko, gure bizi-
kidetzaren parte izan ez dadin, beha-
rrezkoak diren baliabide publiko 
guztiekin; izan ere, hiria eraikitzeak 
herritar kohesionatuak behar ditu, 
aukera-berdintasuna gure errealita-
tea izan dadin.

Aurreko Getxoberrian komentatzen 
genuen bezala, azken asteetan EH Bil-
dutik hamaika proposamen helarazi 
dizkiogu Udal Gobernuari, hainbat 
arlotan: diru-laguntza sozialak, ko-
mertzioa, etxebizitza, mugikortasuna, 
kultura... Gure asmoa honakoa izan 
da hasieratik: alderdikeriak albo batera 
utzi eta denon artean krisiari konpon-
bideak bilatzea.
Zoritxarrez, EAJk eta PSEk ez dute ja-
rrera berbera izan. Guk eskua luzatu, 
eta eurek egurra banatzen erantzun 
digute. Guri, eta baita Itzubaltzeta gaz-
tetxeari ere. Udalak orain arte hartu 
dituen erabaki guztiak berandu heldu 
dira. Presa kasu bakar batean izan dute: 
Itzubaltzeta gaztetxea gauez eta azpijo-
koekin desalojatzeko.
Gaztetxearen kasuak argi islatzen du 
zein den EAJ eta PSEren jokatzeko 

modua. Gaztetxea maiatzaren 11n de-
salojatu zuten. Arratsalde horretan ber-
tan, alderdi politiko bakoitzeko ordez-
kari bana bilduta geunden. Alkateak 
bertan esan zigun “ez zutela gaztetxeko 
kideekin harremanetan jartzeko auke-
rarik”. Baina arrasti horretan bertan, 
udal ordezkariak gaztetxeko kideekin 
batzen ari ziren. Eta bilera gauzatzen 
ari zen bitartean, gaztetxea hormatzen 
hasi ziren. Eta Romo poliziaz betetzen. 
Eta hori guztia berrogeialdiaz baliatuta.
Hori izan da EAJ eta PSEren lehenta-
sun nagusia. Beste ekimen batzuetara 
esfortzua bideratu beharrean (Getxo-
bono bat sortu merkatari txikiak lagun-
tzeko, etxebizitza ordaintzeko laguntza 
duinak, herriko artistekin online egita-
raua, peatonalizazioak...) garrantzitsua-
goa iruditu zaie gaztetxea desalojatzea. 
Lehentasun kontua baino ez da.

EAJ-PSEREN LEHENTASUN BAKARRA GAZ-
TETXEA DESALOJATZEA IZAN DA

GETXOK GEHIAGO EGIN DEZAKE ETA EGIN 
BEHAR DU

BIZITZA ETA JENDEA ERDIGUNEAN, 
BENETAN

HIRIA ERAIKIZ

www.ppgetxo.net

