
Udal talde politikoen iritzia
GETXOKO EAJ-PNV EUSKARALDIAREKIN BAT

Bizitza erdigunean jartzeak zaintzen 
gaituztenen lana duintzea esan nahi 
du. Horregatik, udal egoitzako langi-
leen aldarrikapenak babesten ditugu, 
zeinek pandemia betean egindako 
murrizketak eta gehiegizko lan-karga 
salatzen baitituzten eta lan-egutegi 
duina eskatzen baituten. Eta zaintzea, 
halaber, erakunde gisa gehien behar 
gaituztenean maila izatea da: ostalari-
tzak premiazko laguntzak behar ditu. 

Horregatik, hil honetako osoko bilku-
rara (azaroaren 26koa) eraman genuen 
sektore horretarako laguntza zuzenak, 
hobariak eta tasen salbuespenak eska-
tzeko eskaera. Udal Gobernuak (EAJ-
PSE) itxa mugituko duela eta egoerak 
eskatzen duen mailan egongo dela es-
pero dugu. Tamalez, beste behin, udal 
hau BERANDU doa eta ostalaritza on-
dorioak pairatzen ari da. Kontaktua: 
elkarrekinpodemos@getxo.eus 

Urtea ixteko zorian gaude eta ba-
lantzea egiteko garaia iritsi da. 2020 
urte hau bereziki urte zaila izan da, 
bizi dugun osasun-krisia dela eta. 
Osasun-krisi horren ondorio suntsi-
tzaileek ondorio zailak dituen krisi 
ekonomiko global bat dakarte bere-
kin, eta, horren ondorioz, krisi per-
tsonal asko agertu dira udalerriko 
auzotarren artean; bat-batean, lanik 
gabe eta oinarrizko premiei eta fa-
miliaren premiei aurre egiteko diru-
sarrera nahikorik gabe geratu baitira 
asko eta asko.
Egoera horien aurrean jokatzen du 
larrua udaleko gizarte-babeseko sis-

temak. 
Egoera zail horri erantzun eta es-
kaerari erantzun ahal izateko, Udal 
Gobernuak udal laguntzen sistema 
zabaldu zuen, eta covid 19ak eragin-
dako zailtasun ekonomikoko egoe-
rak artatu zituen eta % 267 handitu 
zuen izaera sozialeko prestazioen 
partida. Era berean, GLLen eskaera 
guztiei erantzun zien.

Era berean, udal-laguntzetan ezar-
tzen ziren lehengo baldintzak mal-
gutu dira, ohiko proilak ez diren 
beste proil batzuek laguntza horiek 
eskuratzeko aukera izan dezaten.

Azaroaren 20an hasi zen Euskaraldiaren 
bigarren edizioa! Abenduaren 4ra arte ge-
txoztarrok aukera izango dugu gure hiz-
kuntza-ohiturak astindu eta euskararen 
erabilerari bultzada emateko. Getxoko EH 
Bildutik erronkari heldu diogu eta "Ari-
gunea" izango gara, gure herriko hainbat 
elkarterekin batera. Ahobizi, belarriprest, 
irribiziak... jantzi txapa eta aktibatu euskara!  
Euskaraldiak irauten duen bitartean, 
hainbat erakunde eta alderdi politiko iku-
siko ditugu euskararen aldeko mezuak 
zabaltzen eta argazkietan ateratzen. Bi-
kaina da hori. Baina are hobeagoa izango 
litzateke erakunde, alderdi eta eragile ho-
riek guztiek konpromiso zehatzak hartu-
ko balituzte urte osoan zehar euskararen 
normalizazioaren alde. 
Azken asteetan horren hainbat adibide 
topa ditzakegu. Eusko Legebiltzarrean 

EH Bildutik euskara ikasteko doakota-
sunaren aldeko proposamena aurkeztu 
genuen, eta EAJ-PSE-PP hirukoak atze-
ra bota zuen. Getxoko Udalean bertan 
ere urrian mozioa aurkeztu genuen, 
Udalean euskararen erabilerari lehen-
tasuna emateko eta euskaldunon hiz-
kuntza-eskubideak bermatzeko. Izan 
ere, uneoro jasotzen dugu dokumen-
tazioa erdara hutsez, edo euskarazko 
bertsioa beranduago heltzen da, edo bi-
lerak erdara hutsean egiten dira... Bada, 
EAJ-PSE-PP hirukoa ere, kontra agertu 
zen. Euskararen alde bai, baina erdaraz 
egiten jarraitzen dugun bitartean. Bada 
garaia euskararen normalizazioaren 
aldeko konpromiso zehatzak hartzeko, 
erakunde eta herri-mugimenduare-
kin batera. Gehiago, gehiagorekin eta 
gehiagotan, urte osoan!

EUSKARAZ BIZI NAHI DUGU: GEHIAGO, 
GEHIAGOREKIN ETA GEHIAGOTAN!

APARKALEKUAK BEHAR DITUGU
MERKATARITZA SALBATZEKO

OSTALARITZAK ETA EGOITZAK PRE-
MIAZKO LAGUNTZA ESKATZEN DUTE

LEHENTASUNAK COVID 19: 
GIZARTE-BABESA

Gabonak iritsiko dira eta, horrekin 
batera, itxaroten genituen Gabo-
netako erosketak. Aurtengo urtea 
desberdina da. Gure merkatari eta 
ostalariek era guztietako zailtasu-
nak izan dituzte hilabete amaiera-
ra iritsi ahal izateko. Udalak bere 
aletxoa jartzeko unea iritsi da. Ho-
rrela, jakinda Gobernu taldearen 
utzikeriari esker Manuel Gainza 
aparkalekua, uztailetik bukatuta, 

ezingo dela gutxienez datorren 
urteko martxora arte erabili, EAJri 
eskatzen diogu utz dezala aparka-
leku hori zein San Nikolas plazako 
aparkalekua erabiltzen. Oztopoak 
behin-behinean kendu ditzala eta, 
adibidez, Lanbidetik eratorritako 
langileak kontratatu ditzala pro-
posatzen diogu. Nahi bada, posible 
da; borondatea bakarrik behar da.
#esnatugetxo

Getxo, kosmopolita eta Euskadin sus-
traitua. Mundura irekia eta herriarekiko 
konpromiso handiarekin; konpromisoa 
euskararekin, gure kultura eta ohiture-
kin. Geroz eta globalagoa den mundu 
batean, euskal erakundeekin lankide-
tzan, lan egingo dugu Getxo nortasun 
propioarekin aurkeztua izan dadin. 
Konpromiso horrekin aurkeztu ginen, 
Getxoko Euzko Alderdi Jeltzalea eta 
Amaia Agirre buru duen taldea, orain 
dela urte eta erdi egin ziren udal hautes-
kundeetara. Eta, nola ez, datorren aben-
duaren 3an ospatuko den Euskararen 
Nazioarteko Egunaren bezperan, kon-
promiso berbera berresten dugu.
Euskaraldia ospatzen gaude berriro ere, 
COVIDaren pandemia dela-eta dauz-
kagun zailtasun eta berrikuntzak gora-
behera, euskararen erabilerari ematen 
diogun babes hori publikoki azaltzeko. 
Oraingo honetan, gure hizkuntzarekiko 
konpromisoa ospatzen eta azpimarra-
tzen dugu, ez bakarrik gutako bakoitza-
ren maila pertsonalean, baita erakunde 
politiko gisa ere; bere jardunean eta bere 
kudeaketa-guneetan euskararen erabi-
lera eta hizkuntza-ohituren eraldaketa 
sustatzeko konpromisoa azpimarratzen 

duen erakunde gisa.
Euskaraldiaren lehen edizioan, Euzkadi 
Buru Batzarrak adierazpen bat aurkeztu 
zuen, non zera baitzioen: "hizkuntza-prak-
tika berriak bultzatuko dituzten eta herrita-
rren artean euskararen erabilera handiagoa 
sustatuko duten testuinguruak sortzeko 
beharra dago, eta hori da, hain zuzen ere, 

Euskaraldiaren helburua. EBBk ondoriozta-
tzen du hizkuntza-normalizazioaren eran-
tzukizuna pertsonena zein erakundeena dela; 
gu guztiona. Aktibatzea dagokigu”. Bi urte 
geroago indarrean jarraitzen du adieraz-
pen horrek, Euskaldiaren edizio berri 
honetan. Bertan, Getxoko EAJ-PNV bere 
gain hartu dituen konpromisoak bete-

tzen ari da, esaterako, bere jardueretan 
euskara bakarrik edo gehienbat eus-
kara erabiliz, edo ARIGUNEAK edo 
harremanak euskaraz izateko guneak 
eratuz eta horiek ahalbidetuz. Denok 
izan gaitezke Ahobizi edo Belarriprest 
eta denok gehitu gaitezke Euskaraldi-
ra; baita Getxoko udalerriann ere.
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