
Udal talde politikoen iritzia
MASKARAK ETA ARDURA

Pandemiak zer-
bait erakutsi badi-
gu, gure bizitzak 
s o s t e n g a t z e k o 
zaintzek duten 

garrantzia da. PSE-EEtik eskerrak 
ematen ditugu Udalbatza osoak 
onartu zuen Getxo Ekinez Udal 
Planak komunitate errukiorren ga-
rapena sustatzen duen Getxo Zu-
rekin bezalako proiektu baten al-
deko apustua egin ahal izanagatik. 
Gizarte bezala inoiz baino garran-
tzitsuagoa den helburu bat ezarri 
behar diogu gure buruari: zaintza 
eta laguntza pertsona guztion 
ardura direnaren inguruko kon-

tzientzia hartzea. Getxoko biztan-
leen artean mendekotasuna duten 
pertsona asko daude: bizitzaren 
amaieran garatutako gaixotasunak 
dituztenak, arrazoi ezberdinenga-
tik gertuko heriotzak bizi dituzte-
nak edo askotariko galerengatik 
dolua bizi dutenak. Kasu guzti ho-
riek hiri zaintzaile batetik modu 
eraginkorragoan jorratu daitez-
keen bakardade egoerak sortzen 
dituzte pertsonengan. Zaintza eta 
laguntza gizarte bateratuago eta 
solidario bat eraikitzeko funtsezko 
oinarriak dira. Azken inean, enpa-
tikoagoa eta errukitsuagoa. Aktiba 
dezagun gure komunitatea!

“BROCANTE” IZAERAKO AZOKAK 
GETXO DINAMIZATZEKO

BIZITZA PROIEKTU GABE GETXON

GORA GETXO ANTIFAXISTA!

HIRI ZAINTZAILEA HELBURUTZAT

Garai gogorrak dira eta udalerriko 
ekonomia dinamizatzeko bideak 
aurkitu behar ditugu. Horregatik, 
“brocante” izenagatik ezaguna-
goak diren produktu zaharren eta 
bigarren eskuko produktuen mer-
katu publikoak sortzea iradokitzen 
diogu udalari. Udalaren eginkizuna 
merkatua tokirik egokienean egi-
teko deialdia egitea izango litzateke. 
Horrez gain, hileroko edo asteroko 

maiztasuna ezarri beharko luke. 
Gainera, izen-emateak ireki eta era-
bilera-arauak ezarri beharko lituzke 
merkatuaren funtzionamendu ego-
kirako. Merkatu hauek gure udale-
rriko ekonomia indartuko lukete, 
turismoa erakarriko lukete eta Ge-
txo urte osoan zehar dinamizatuko 
lukete. Guzti hori modu jasanga-
rrian: birziklapena eta berrerabil-
pena sustatuz. #esnatugetxo

Aurreko astean Getxon eta Uribe Kos-
tan faxistek egindako margozketek 
agerian utzi dute faxismoari aurre egi-
ten jarraitu behar diogula. EH Bildutik 
irmo salatu nahi ditugu eraso hauek: 
"zorras separatistas os vamos a vio-
lar" bezalako margozketa matxistak, 
gazte antolakundeei mehatxuak edota 
Algortako AEK-ko Lauaxeta euskalte-
giaren pertsianan egindako pintadak. 
Aurrean izango gaituzue!
Zoritxarrez, beste behin ere, ez zen 
adostasunik egon Getxoko Udaleko 
bozeramaile batzordean. PPk hasie-
ratik esan zuen ez zuela bat egingo 
adierazpenekin (frankismoa nostal-
giaz oroitzen dute nonbait) eta gai-
nontzeko alderdiek ez zuten onartu 
EH Bildutik aurkeztu genuen propo-
samena. Beste bat adostu zuten, gure 

ustez epelagoa, euskaltegiari beren-
beregi babesik adierazten ez ziona 
eta faxismoari aurre egiteko inolako 
konpromisorik zehazten ez zuena.
Guretzat ez du zentzu handirik adie-
razpen instituzionalak onartzeak kon-
promisoak hartu barik. Paperak dena 
eusten baitu. Hori dela eta, uztaileko 
osoko bilkuran bertan hainbat ekimen 
aurkeztuko ditugu gai honekin lotuta: 
Udalak urtero ekitaldi bat antolatzea 
errepresio frankistaren biktimak oroi-
tzeko (tartean, Getxoko Udalean 1937. 
urtean kargugabetu ziren 42 langileak), 
Getxoko memoria historikoa lantzeko 
ikerketa-bekak abiatzea eta abar. 
Oroimenik gabeko herria etorkizu-
nik gabeko herria delako, Getxo an-
tifaxista, euskaldun eta feministaren 
alde borrokan jarraituko dugu!

2018ari eta 2019ari dagozkien Ge-
txoko Alokairuentzako Laguntzak 
berriki abiatu dira. 3 eta 2 urteko 
atzerapenarekin. Gainera, laguntza 
hauek urtebetez baino ezin dira jaso, 
eta ondoren ezin dira berriro ere 
eskatu: gobernu taldearen ustetan, 
gaur egungo egoeran, urtebeteko 
alokairua emantzipaziorako eta bizi 
proiektu bat hasteko behar besteko 
laguntza da. Gainera, gogora ekar de-

zagun gobernuko kideak diren EAJk 
eta PSEk baliogabetu egin zutela 
udalak errentamendu kontratuetako 
gehiegizko prezioak ezartzearen aur-
kako neurriak hartzeko eskatuz aur-
keztu genuen mozioa. Getxon ger-
tatzen ari den zentzugabekeria hau 
deskribatzeko hitzik ez dugu aur-
kitzen: Estatu osoko errentamendu 
prezio altuenetarikoak dituen hiri 
bat. elkarrekinpodemos@getxo.eus

"Maskara erabiltzea, eskuak garbi-
tzea, pertsonen arteko distantzia eta 
pertsona asko batzen dituzten eki-
taldietan ez parte hartzea norbera-
ren esku dauden neurri txikiak dira, 
baina COVID19aren pandemia ez 
zabaltzen laguntzen dute. Ez dirudi 
hain zaila denik betetzea... Korona-
birusaren agertze berrien partaide 
izan ez gaitezen”.
Horrela hasi genuen duela urtebete, 
udako oporren aurretik, ikasturteko 
azken Getxoberriko EAJ-PNVren 
artikulua. Eta, une honetan orduan 
baino hobeago bagaude ere, tunel 
gogor eta luze baten amaierarako 
ikuspegi hobearekin, Osakidetza-
ren txertaketa prozesu eredugarri 
batekin, hau gaur egun mantentzen 
den mezu bat izaten jarraitzen du.
Jada uda sasoian sartuta gaude, ka-
lean denbora gehiago igarotzeko ga-
raian, oporren eta 2021ean ere ezber-
dina izaten jarraitu beharko duen 
aisialdiaren sasoian murgilduta. 
Urte honetan egoera ez zaigu ezeza-
guna izango: norbanakoen ardurak 
egintza kolektiboen oinarrizko al-
derdia izango diren uda izango da 

distantziak ez mantentzearen eta 
jende-pilaketen ondorioak zein-
tzuk diren. Une zail baten aurrean 
gaude berriro ere oraingo honetan, 
kutsatzeen inguruko datu txarre-
kin. Baina badakigu guztion artean 
egoera hau hobetzea lortu geneza-
keela. 
Artikulu hau borobil genezake be-
rriro ere joan den urteko artikuluan 
erabili genituen hitz berberak era-
biliz: “Erakundeek, udalak, aldun-
diak edo Eusko Jaurlaritzak hartzen 
dituzten neurriak erabat bateraga-
rriak dira guk guztiok, Getxon bizi 
eta lan egiten dugunok eta udale-
rriaz gozatzen dugunok, hartzen 
ditugunekin; izan ere, geuk hartzen 
ditugun neurriak geure ardura era-
kusten dute. Maskara erabili, es-
kuak garbitu eta tartea utzi: lortuko 
dugu” 
Goza dezagun 2021eko uda hone-
tan, datozkigun udazken eta negu 
hauetan tunel gogor honen amaiera 
benetan ikusten hastea ahalbide-
tuko duen moduan.
MASKARA, MASKARA ETA MAS-
KARA.

oraingo honetan ere. Uda honetan 
ez da edozein motatako jaien ospa-
kizunik izango, eta erakunde zein 
osasun arloko adituek osasunerako 
arriskuak ekiditeko arretaz jardu-

teko eskatzen digute beste behin 
ere. Ezagutzen ditugu maskara 
erabiltzeko neurri minimoak ez be-
tetzearen, eskuak dagokion bezala 
ez garbitzearen, pertsonen arteko 


