
Udal talde politikoen iritzia
ELKARREN ERANTZULE GARA

“Maskaren erabilera, eskuen higienea, 
pertsonen arteko distantzia…, martxoaz 
geroztik gurekin bizi diren errealitateak 
dira, eta mantendu egin behar dira ko-
ronabirusaren agerraldi berriek kalterik 
eragin ez diezaguten”. Horrela hasi zen 
uztailaren amaieran azken argitalpena, 
abuztuko oporraldia baino lehen. Orain-
goan ere, horrela hasiko gara berriro irai-
lean, zeren eta getxotarren erantzukizuna, 
gu guztiona, ezinbestekoa baita oraindik.
Birus horren hedapena nola gertatzen 
den badakigu, eta hala ikusten dugu irail 
honetan, baina zalantzak ere baditugu, ez 
baitakigu gure lan-, eskola, familia- eta gi-
zarte-bizitzan eta norberaren eguneroko 
bizitzan noiz eta nola jarraituko dugun. 
Nolanahi ere, Getxon, osasun-segurta-
suneko neurrien barruan, sektore hori 
ez ixteko aukera ematen duten kultura-
jarduera batzuk egiten jarraitzen dugu, 
egun gertatzen ari den une oso-oso gogor 
honi aurre egite aldera. 
Getxoko sormen- eta kultura-industria-
rentzat garrantzitsua da Muxikebarriko 
programazio txiki baina interesgarri bat 
egotea, askotariko proposamenak biltzen 
dituena, publiko mota desberdinengana 
iriste aldera. Horretarako Kultur Etxeko 

tailer berriak ditugu. Eta garrantzitsua da, 
halaber, GetxoPhoto jaialdia, beti gizarte-
arloarekin zerikusia duen eskaintzarekin; 
izan ere, nazioartean gure herritik atera 
gabe gozatzeko erakustaldia eskaintzeaz 
gain, Getxo mundu osoko kultura-aban-
goardian jartzeko aukera ematen duen 
jaialdia da GetxoPhoto.
Getxoko Udalak bere laguntza eman nahi 
dio kultura-sektoreari, ostalaritzaren eta 
merkataritzaren arloan edo gizartearen 
arloan Covid-en pandemiaren garai ho-
netan egoera korapilatsuak jasaten ari 
diren familiei emandako laguntzekin bat 
eginez. 
Uztailaren amaieran honakoa esaten ge-
nuen, eta irailaren hasieran ere gauza 
bera adierazten dugu, indar handiagoz, 
aurtengo udan koronabirusa nola bizi 
izan dugun kontuan hartuta: “Erakun-
deek, Udalak, Aldundiak edo Eusko 
Jaurlaritzak hartzen dituzten neurriak 
guztiz osagarriak dira Getxon bizi, lan 
egiten eta herriaz gozatzen duen pertso-
na bakoitzak gure erantzukizunaren isla 
gisa hartzen dituen neurriekin. Maskara 
erabiltzea, eskuetako higieneari eustea 
eta distantzia mantentzea dira gako na-
gusiak: lortuko dugu”.

Uda ondoren, indar handiagoz itzultzen 
gara lanean jarraitzeko eta jendearen bi-
zitza hobetzeko neurriak bilatze aldera. 
Eskolara eta lanera itzultzea tokatzen 
da oraingo honetan, eta, nola ez, ahalik 
eta seguruena izan behar du itzulera 
horrek. Horregatik, lehendakariak osa-
sun-larrialdia deklaratu ondorik eta 
krisirako udal mahaia bildu ondoren, 
toki-arloan hartu beharreko neurriei bu-
ruzko informazioa lehenbailehen eman 
diezagutela eskatu dugu. Gure aburuz, 

berandu gabiltza, eta itzulerari buruzko 
informazioa guztiontzako denbora gehia-
gorekin planiikatu behar zela begitantzen 
zaigu, guztion onerako. Alabaina, beste 
behin ere, beti bezala, irtenbideak ema-
teko prest egongo gara, etapa berri horrek 
inor atzean utz ez dezan. Zeren eta indar 
politiko guztien batasunarekin soilik 
izango baikara gai egoera honi ganoraz 
aurre egiteko. Hementxe duzu harrema-
netarako gure helbidea: elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

Ikasturte berri honi hasiera ema-
teko, egoera konplexua izango 
dugu Euskadin, pandemiaren ha-
sierako antzeko zifretan jarriko 
gaituzten eri-agerraldi kopuruaga-
tik. Ordutik hona asko ikasi dugu, 
eta gaur badakigu egoera horren 
aurka borrokatzeko alderdi guz-
tien eta erakunde guztien batasuna 
eta lankidetza behar duguna, eta, 
jakina, pertsona guztien konpro-
misoa. Hezkuntzarako eskubidea 
bermatu behar dugu, ikasle eta 
irakasleentzat eta familientzat 
ingurune seguruak sustatuko di-
tuzten neurriak sorraraziz. Hor 

ditugu, guztiz lagungarri, Hezkun-
tza Ministerioaren koordinazioa eta 
Jarduteko Gidak ezartzen dituen 
jarraibideak, Eusko Jaurlaritzako 
Sailak eman dituen neurriak, uda-
len laguntza (udal espazioak laga-
tzearen bidez), ikastetxeekiko ko-
munikazioa eta hurbiltasuna, eta 
eskola-komunitate osoaren lan es-
kerga. Oraingoan gure seme-alabei 
eredu ematea tokatzen zaigu, hots, 
higiene-neurriak gogoraraztea, 
distantziak mantentzea, maskarak 
erabiltzea; asko dugu jokoan, eta 
denok elkarrekin jardunik, aurrera 
egitea lortuko dugu.

Ikasturte politiko berria hastera doa, 
eta, zalantzarik gabe, osasun-krisia eta 
horrek sortu duen krisi ekonomikoa 
izango dugu protagonista. Eusko Jaur-
laritzatik eta bestelako erakundeetatik 
ardurak eskatu dizkigute herritarroi, 
eurek ere dituzten erantzukizunak 

ahaztuz. Hezkuntza arloan Jaurlari-
tzak izan duen inprobisazioa eta ba-
liabide falta horren adibide argia da. 
AHTaren kilometro bakoitza egiteko 
xahutu den diruarekin, zenbat irakas-
le kontratatu ahalko lirateke? Zenbat 
gela berri egokitu? Lehentasun kontua 
da.
Getxori dagokionez, Udalaren lidergo 
eta ideia falta nabaria da. EH Bildutik 
prest agertu gara elkarrekin aritzeko 
eta krisi honi denon artean aurre egi-

teko, ekarpenak eginez eta konponbi-

deak proposatuz. Baina “normaltasun 
berri” honetan ere, EAJk eta PSEk in-
posaketaren bidea hartu dute.
Horren erakusle da Udaltzaingoaren 
araudi berriarekin gertatu dena. EAJk 
eta PSEk onartu dute eta oposizioak, 
herri-mugimenduak eta sindikatuek 
ez dute aukerarik izan bere erredak-

zioan parte hartzeko.

EH Bildutik 33 emendakin aurkeztu 
dizkiogu, eta 8 onartzea lortu dugu: 
euskarari lehentasuna ematea, bizi-
kleta udaltzaingoaren ibilgailu modu-
ra gehitzea... Baina zoritxarrez, gure 
ekarpen gehienak ez dituzte onartu: 
animalien ongizaterako unitate bat 
sortzea, udaltzainen zenbakia unifor-
mearen aurrekaldean eta atzekaldean 
agertzea eta abar.

“NORMALTASUN BERRIAN” ERE, ZAHA-
RRAK BERRIERREI FANTASMA ZUGATZARTEN

IKASTETXERA SEGURU ITZULI

IKASGELETARA ITZULTZEA 

Errei fantasma. Horrela deini ge-
nezake Amaia Aguirre andrearen 
azken alkatekeria: Zugazarten errei 
bat kentzea bidegorri bihurtzeko. 
Eta errei fantasma esaten dugu, 
uda osoan ikusi dugulako nola pa-
satzen zen oharkabean, eguraldi 
ona egin arren. Txirrindulariek ia 
ez dute erabili, kai osoan errei pa-
ralelo bat baitute. Gure ustez, bada 
garaia gure alkateak onar dezan 

errei horrek ez duela funtzionatu, 
eta are gutxiago orain eguraldi 
txarrarekin; hainbestez, errei hori 
berriro ibilgailuen traikorako ireki 
dezala eskatzen diogu. Nolanahi 
ere, baldin errei bat baliogabetzen 
badute, txirrindularientzat barik 
aparkalekuetarako erabili behar li-
tzateke, horixe baita gure udalerri-
ko beharrizanik handienetako bat. 
#despiertagetxo
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