
Udal talde politikoen iritzia
GETXO ERANTZUNKIDE COVID-AREN AURREAN

Pandemiak ez du etenik eta beren 
egoera prekarioa eta erakundeen-
gandik jasandako abandonua sa-
latzen duten sektoreek kezkatzen 
gaituzte, besteak beste ostalaritzak 
eta turismoak. Getxon, hainbat 
kasu ezagutzen ditugu: Artibistak 
kolektiboko kideek espazioak es-
katzen dituzte, kalean ere, beren 
kultur lanak erakusteko; Helduen 
Hezkuntzako ikastetxeak esko-

lak ematen jarraitu ahal izateko 
espazio duinak eta handiagoak 
eskatzen ditu, bitarteko nahikorik 
ez dutelako eta egoera hori COVID-
aren ondorioz larriagotu delako; 
Getxo Kirolakeko monitoreek la-
nera itzuliko ote diren ziurgabeta-
sunarekin jarraitzen dute. Udale-
tik aktibatu ditzakegun laguntzak 
sakon aztertzeko unea da. 
Kontaktua: 94.466.02.90

Pandemia honek ez ditu osasun-on-
dorioak izan soilik, gure bizitza so-
ziala, ekonomia-ehuna eta, hortaz, 
enplegua larriki kaltetzen baitabil. 
Horri guztiari Eusko Jaurlaritzak 
hartu berri duen neurriaren eragina 
gehitu behar zaio, ostalaritzako es-
tablezimenduak ixtekoa, hain zuzen 
ere. Zalantza barik, kutsatzeen bi-
garren olatua gelditzeko hartutako 
neurriengatik gehien kaltetu dena da 
ostalaritzako sektorea. Administra-
zioetan sektore horrek jasandako era-
gin ekonomiko eta soziala murrizteko 
beharrezkoak diren baliabide guztiak 
jarri behar ditugu, udalerrian enple-

gua eta bizitza soziala sortzeko ezin-
bestekoa baita.
Udal honek komertziotik, ostalaritza-
tik eta zerbitzu pertsonaletatik gertu 
egoteko konpromisoa hartzen du, 
egoera honetan bereziki; horrenbes-
tez, zenbait neurri bultzatu ditugu, 
hala nola laguntza zuzenak eta Getxo 
Bono luzatzea. Alabaina, sektoreak 
esfortzu handiagoa eskatzen du eta, 
hortaz, Eusko Jaurlaritzako Turismo, 
Merkataritza eta Kontsumo Sailak 
erakunde arteko mahaia deitu du eta 
Covid-19ari aurre egiteko aparteko 
laguntzen erresistentzia-planaren lu-
zapena iragarri du.

Erantzuna argia da: itxierak onartzen 
dira, dirulaguntza ekonomikoekin 
batera onartu beharko lirateke. Eus-
ko Jaurlaritzak erabaki du ostalaritza 
erabat ixtea, euren egoera arintzeko 
inolako neurri ekonomikorik gabe. 
Are gehiago; aurreko astean EH Bil-
duk proposamena eraman zuen Eus-
ko Legegiltzarrera, ostalarientzat 
hainbat neurri proposatuz (alokairua 
ordaintzeko edo gastuak arintzeko 
diru-laguntzak sortuz, adibidez). Bai-
na EAJk eta PSEk ezezkoa bozkatu zu-
ten, inolako alternatibarik proposatu 
barik. Pertsiana jaitsi eta hor konpon.
Zortzi hilabete igaro dira osasun-kri-
sia hasi zenetik. Martxoan pandemiak 
bat-batean harrapatu gintuen, baina 
orain ez dago aitzakiarik. Zer nolako 
inbertsioak onartu dira osasungintza 

indartzeko, azken urteetako murriz-
keten ondoren? Eta erresidentzietako 
egoera hobetzeko? Garraio publikoan 
edo hezkuntzan ematen diren pila-
ketekin? Indartu dira gizarte zerbi-
tzuak? Prekarietateta handitzen ari 
da; non daude euren lana galdu eta 
alokairua edo hipoteka ordaindu 
behar dutenentzako laguntzak?
Momentuz onartu diren neurriak 
norabide bakarrekoak dira: eskubide 
eta askatasunak murriztu, herrita-
rrak erantzule egin (batik bat gazteak) 
eta euren ardurari uko egin. Europar 
Batasuneko fondoekin ikusi dugun 
bezala, argi dago zein den euren 
lehentasuna: AHT eraiki, Supersurra 
handitu eta Iberdrola eta Petronor 
bezalako enpresei etekinak banatzen 
jarraitu.

DEBEKUAK ETA ITXIERAK, KALTETUENTZAT 

INOLAKO DIRULAGUNTZA EKONOMIKORIK GABE?
ZERO DIRU-SARRERA, ZERO ZERGA

PANDEMIAK KALTETUTAKO 
KOLEKTIBOAK

COVID-19 LEHENTASUNAK: ENPLEGUA

Aurreko ostiralean, ostalariek 
beste kolpe latz bat jasan zuten 
beren negozioetan: azaro osoan 
zehar ostalaritza ixtea dekretatu 
zen. Asko beldur dira agian ezin 
izango dutelako ireki, oraindik 
ere gastuak dituztelako beren di-
ru-sarrerak murrizten jarraitzen 
duten bitartean edo horiek zuze-
nean zero direnean. Kutsatzeen 
lehenengo olatuan, PPk eskatu 

zuen zaborraren, estolderiaren eta 
uraren tasak murriztu daitezela 
edo ez daitezela kobratu. Zori-
txarrez, gobernu-taldeak bizkarra 
eman zien gure enpresaburuei eta 
neurri horiek hartzearen aurka 
agertu zen. Espero dugu bigarren 
olatu honetan gobernu-taldeak ez 
ditzala berriz ere ostalariak ahaz-
tu. 
#esnatugetxo

Getxon, hau da, Getxon bizi edo lan 
egiten dugun guztiok, duela zenbait 
hilabetetik bizi dugun osasun-pande-
miari aurre egiteko neurriak hartzen 
lagundu behar dugu eta horiek gau-
zatzen parte hartu. COVID-19aren 
bigarren olatuaren eragina jasaten 
jarraitzen dugu eta, dirudienez, ga-
rrantzitsua da nabarmentzea Getxo-
ko herritarrok erantzunkide izan 
behar garela jendea hiltzen jarraitzen 
duen birus honen eragina murrizteko 
neurriak eta gomendioak aplikatzen.
Une zaila eta latza bizitzen ari gara 
berriz ere, non denok garen ezin-
besteko Getxon ere koronabirusaren 
kutsatzeei aurre egiteko. Denok izan 
behar gara partaide eta jada ondo 
ezagutzen ditugun gutxieneko neurri 
batzuk bete: maskara erabili, eskuak 
garbitu, distantzia soziala manten-
du, talde txikitan bildu eta aisialdi-
ko jarduerak murriztu. Familiarekin 
eta lagunekin bazkarietan, afarietan, 
topaketetan eta zer edo zer hartzen 
elkartzeko eta maite ditugunak be-
sarkatzeko irrikan??? Noski baietz, 
zelan ez. Baina horretarako beharrez-
koa da pertsona, talde, entitate eta 

erakunde guztion erantzunkidetasu-
na, derrigorra dena ez ezik, gomenda-
tzen dena ere betetzeko.  

Getxoko alkate den Amaia Agirre 
argi eta irmo aritu da berriz ere, eta 
hauxe adierazi du publikoki gaia-

ri buruz: "Getxon azken egunotan 
egondako kutsatzeen datuei buruz ari 
gara, hain zuzen ere, eta horien ondo-
rioz adierazi nahi dugu garrantzitsua 
dela Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko 
osasun-agintariek jarritako neurriak 
betetzea". Getxoko Udala, haren 
udal-gobernua, beharrezkotzat jo-
tzen diren neurriak aplikatzen da-
bil etengabe esparru guztietako 
udal-zerbitzu eta -jarduerak behar 
dituzten herritarrei gehieneko osa-
sun-bermeak eskaini ahal izateko. 
Kultur eskaintza aldatu egin da 
edo atzeratu da, kirol-jarduera osa-
sun-neurrietara egokitu behar izan 
da, egoitzara egindako bisitek ere 
une bakoitzean beharrezkoak di-
ren protokoloak bete behar dituzte, 
aldez aurreko hitzorduak ematen 
zaizkie gure herritar eta langileei 
gehieneko bermeak eskainiz... neu-
rri horiek guztiak beti ez dira, ka-
suan kasu, zerbitzua jasotzen edo 
erabiltzen dugunon gustukoak; 
hala eta guztiz ere, beharrezkoak 
dira Getxo udalerrian ere COVID 
birusari aurre egiteko erantzunkide 
izan gaitezen.


