
Udal talde politikoen iritzia
GETXO CORONAVIRUSEN AURREAN

Maskararen erabilera, eskuen higienea, 
pertsonen arteko distantzia eta gizarte-
harremanak murriztea behar-beharrezko 
neurriak dira Getxok, ahalik eta modurik 
onenean, koronabirusak eragindako pan-
demiari aurre egin ahal izateko. Guztiok 
lagundu behar dugu neurri horiek ezar-
tzeko; izan ere, horrela egiten ez badugu, 
ezingo dugu Getxoko udalerria babestu 
pandemia horren aurrean.
Otsailetik/martxotik ari gara erakundeak 
eta herritarrak bizitzeko, lan egiteko edo 
gure erantzukizuna gure gain hartzeko 
modu berriak ezartzen, oraindik ere za-
lantzazkoa eta zaila den egoera larri ho-
netan.
Getxoko udal gobernuak aurrekontu, la-
guntza, programa eta ekimen bereziak 
eta salbuespenezko ekimenak ezarri ditu, 
Getxoko pertsonek, saltokiek, ostalaritzak, 
familiek eta gizarte eta ekonomia sare 
osoak osasun pandemia honek sorrarazi 
dituen krisia eta beroenen eragin anizkoi-
tzak ahalik eta lehunen jasan ditzaten.
Udaberrian, 1,5 milioi euro jarri ziren mi-
kroenpresei, ostalaritzari eta merkatari-
tzari laguntzeko, zuzeneko laguntzekin 
eta GetxoBono ezarriz. Erakundeentzako, 
pertsonentzako eta enpresa txikientza-

ko zuzeneko arretarako bulego bat gaitu 
zen, egungo egoerari buruzko informazio 
eta aholkularitza pertsonalizatua izateko 
(neurri iskalak, kreditu-neurriak, lan-
neurriak, digitalizazioa, hornidurak); are 
gehiago, material higienikoa eskuratzeko 
modurik ez zegoen uneetan, Udalak Ge-
txoko Merkataritza elkarteekin batera lan-
kide jardunik, eskularruak, jelak, maska-
rak edo pantailak banatu zituen dendak 

Eusko Jaurlaritzako talde berria osatu 
ondorik, zenbait atzerapauso antze-
man ditugu berdintasunaren arloan, 
hala nola gobernu-postuetan dauden 
emakumeen kopurua murriztea edo 
egitura-aldaketa. Hain zuzen ere, 
Emakunde ateratzen da galtzaile 
alderdi horretan, Lehendakaritzak 
baino pisu txikiagoa duen arlo bateko 
kide bihurtzen baita. Getxoko Uda-
lean berdintasunean atzerapausorik 
ez ematea bultzatu genuen; alde ho-

rretatik, guztion artean arlo horretan 
murrizketa ekonomikorik ez egoteko 
konpromisoa hartu genuen uztai-
lean, uste baitugu ezinbestekoa dela 
lehentasunak ezartzea horrelako une 
garrantzitsu batean, Ogasunak Biz-
kaia osoan egindako diru-bilketaren 
beherakada konirmatu baita. Orain 
elkarrekin lanean jarraitu behar 
dugu, atzerapausorik eman gabe. 
Harremanetarako helbide elektroni-
koa: elkarrekinpodemos@getxo.eus

Aurreko ikasturteetan legez, Udale-
rrian bizi diren mendeko pertsonen 
zaintzaileentzako tailerren matriku-
lazio-aldia hasi da. Iazko moduan 
jarduten dugu, baina aurten ezer ez 
da aurreko urteetan bezala, ez men-
dekotasuna duten pertsonentzat, ez 
zaintzaileentzat, eta, hainbestez, poli-
tika publikoen kudeaketaren ardura-
dunentzat ere ez da berdin izan behar. 
Covid-19ak eragin duen krisiak irau-
ten duen bitartean, adineko pertso-
nengan jarri dugu begirada, eta hain-
bat ekintza bideratu ditugu, hala nola 
etxe bakoitzera banan-banan deitzea, 
haien egoera pertsonala eta konina-

mendua nola bizitzen ari diren jakite 
aldera. Atera dugun ondorioetako bat 
da adineko pertsonarik gehienek zain-
tzaileak dituztela, sarritan senideak. 
Denentzat izan da zaila, beraientzat 
beste inorentzat baino gehiago. Uda-
lak laguntza psikologikoaren eta 
prestakuntzaren alorretako programa 
horiek gauzatzeari lehentasuna ema-
ten jarraituko du, segurtasun-neurri 
guztiak bermatuz. Baldin eta krisi ho-
nekin ezer ikasi badugu, ondokoa bai 
ikasi dugula: zaintzak bizitzaren erdi-
gunean jarri behar ditugula, eta, ho-
rrenbestez, politika publikoen xede 
nagusi bilakatu behar direla. 

Ez duzu Getxoberri honetan albis-
te hau irakurriko: Getxoko Udalak 
Algortako Torrene erakusketa-are-
toa ixtea erabaki du. Hasiera batean 
behin-behineko erabakia izango zena 
(alboan dagoen herritarren arretarako 
bulegoa handitzea, segurtasun-distan-
tziak errespetatzeko) behin-betikoa 
bihurtu da, azalpen handirik eman 
gabe.
Eta hori da benetan kezkatzekoa: osa-
sun-krisiaren aitzakiarekin hainbat 
erabaki hartzen ari dira, eta baliteke 
asko atzeraezinak izatea. Kulturan 
murrizketak egitea, gazteen aisialdia-
ri trabak jartzea, herri-mugimenduari 
debekuak ezartzea... Zeinek berma-
tzen digu, pandemia amaitzerakoan, 
erabaki horiek guztiak bertan behera 
geratuko direla?

Torreneren kasuan, Getxoko artista 
ugarik manifestu bat sinatu dute are-
toaren itxiera salatuz eta EAJ eta PSE-
ren udal gobernuari alternatibak eska-
tuz. Ez da gutxiagorako: benetan larria 
da Getxoko Udala kulturarekin egiten 
ari dena. Momentuz, alkateak Romo 
Kultur Etxearen aretoa jarri du alter-
natiba modura, baina jakina da areto 
horrek ez dituela betetzen erakuske-
tak antolatzeko oinarrizko baldintzak 
(eskerrak eraikinaren aurrekontua 8 
milioi eurokoa izan zela). Eta ez di-
tzagun ahaztu Muxikebarriren arazo 
teknikoak bere sorreratik, Getxo Blues 
edota Gaurik Laburrenaren  desager-
pena, kalean antolatzen diren kultur 
jarduerak “antzokiratzeko” helburua...
Hau da Getxoko Udalaren kultur po-
litika.

TORRENE EZ ITXI! KULTURA BIZIRIK!KRISTOBAL KOLON KALEAREN 
ABANDONU-EGOERA

ATZERAPAUSORIK EZ BERDINTASUN 
ARLOAN

ZAINTZEN GAITUENA ZAINDU BEHAR 
DUGU

Kristobal Kolon kaletik gertu da-
goen kalezuloetako bat zeharo 
abandonaturik dagoenez, zonal-
dea gazteen topaleku bilakatu da, 
botiloia egiteko eta estupefazien-
teak saltzeko gune, alegia. Erabile-
ra onuragarririk gabeko kalezulo 
bat da, irteerarik ez duena, argiz-
tapen eskasa duena, ostenduta da-
goena eta, besteak beste, egunero 
gorakoak agertzen dira bertan, eta 

zabor asko ere pilatzen da bertan. 
Udalak desjabetu eta abandona-
tutako lursaila da. Hori dela eta, 
hurrengo batzordean lursailaren 
titulartasuna argitzeko eskatuko 
dugu, eta Udalak eremua txukun-
tzeko neurriak hartzeko. Ordu-
ra arte, hesiak jartzeko eskatzen 
dugu, kalezulora ez pasatzeko eta 
arazoak saihesteko. 
#despiertagetxo

ireki ahal izateko. 
Ondore larriak pairatzen ari diren fami-
lientzako eta pertsonentzako gizarte-la-
guntzak, hala nola, enplegua galtzeak eta 
zailtasun ekonomikoek eragindako kal-
teak arintzeko laguntzak, egoera larri ho-
riei erantzutea ezinbestekoa baita. Larrial-
dietarako laguntzak, gizarte-laguntzak, 
aldizkakoak ez diren laguntzak edo gizar-
te-zerbitzuen arretaren arloan lehendik 

bazeuden beste batzuk, COVID 19aren 
krisiak eragindako zailtasun-egoera 
arintzeko berariazko prestazioarekin 
batera, zeinak aktibo jarraitzen baitu. 
Baztertuta dauden kolektiboentzako ere 
neurri bereziak, Andra Marin prestatu-
tako aterpetxearekin, edo Gurutze Gorri, 
Caritas edo Sortarazi bezalako erakun-
deekin lankide jardunik, une honetan 
Getxon une zailak jasaten dituzten fami-
lien oinarrizko elikadurari dagokionez 
dagoen eskariari erantzute aldera.
Eta neurriak hartzen jarraituko dugu 
koronabirusaren krisiaren aurrean, hala 
nola on line edo aurrez aurreko ikastaro 
eta tailerrak antolatuz, osasun-egoera-
ren arabera; espazio eta edukiera txikiko 
kultura-jarduerak landu behar ditugu, 
eta Getxo Kirolak erakundetik kirol ikas-
taroak eta zerbitzuak eskaintzeko zailta-
sunak ezabatze aldera jardun.
Oraindik ere ezinbestekoak diren neu-
rriak eta erantzunkidetasuna: maskara 
erabiltzea, eskuen higienea eta distantzia 
soziala, talde handiak eta askotarikoak 
saihestuz; ildo horretan, guztiok lagun-
du dezakegu eta arlo guztietan lagundu 
behar dugu, Getxok COVID-19ari aurre 
egiten jarrai dezan.
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