
Udal talde politikoen iritzia
ZORIONAK, OSASUNA ETA 2021. URTE BARRI ON!

Data berezi hauetan udal-talde so-
zialistak animo- eta itxaropen-me-
zua helarazi nahi die gure herrita-
rrei.
2020. urtea gogorra izan da, gizarte-
harremanak eta mugikortasuna gal-
tzea eragin baitu, bai eta plan nahiz 
bizitza-proiektu ugari atzeratzea 
ere. Alabaina, egoera askoz drama-
tikoagoa izan da lanpostuak galdu, 
negozioak itxi edo bizirik irauteko 
ahalegin guztiak egin behar izan di-
tuztenen etxeetan. Eta bereziki zaila 
izan da norbaiten heriotzari aurre 
egin behar izan dioten herritarren-
tzat, gainera oso dolu-egoera zaila 

izan baitute. Pandemia honek era-
kutsi digu denok izan gaitezkeela 
zaurgarri. 
Udalak hainbat ekintza gauzatu ditu 
gertu egoten saiatzeko. Urte honen 
amaieran txertoari buruzko albiste 
itxaropentsuak dauzkagu. Etapa ho-
nen amaiera aurreikusten da, baina 
oraindik ez gara heldu. Azken es-
fortzua egin behar dugu oraindik. 
Herritarrek egindako esfortzua 
aintzatetsi behar dugu, ereduzkoa 
izan baita behar-beharrezkoa izan 
denean. 

Mila esker, bihotzez!

2020a bukatzear dagoen honetan ba-
lantzea egitea dagokigu. Zalantzarik 
gabe, urte zaila izan da, aurrekaririk 
gabeko osasun krisi batek baldintza-
tua eta ziurgabetasunez josia. Pande-
miak agerian utzi du sistema kapita-
lista heteropatriarkal hau sostengaitza 
dela eta honen gabeziak areagotu ditu: 
osasun sistema, ekonomia, zaintzak... 
Gainera, pandemiaren ondorioz ha-
rremantzeko eta antolatzeko erak mol-
datu behar izan ditugu.
2021a zalantza berarekin hasiko dugu: 
denok nahi dugu pandemia behingoz 
gainditu, kalera lasaitasunez atera, 
gure hurbilekoekin elkartu... Ez dugu 
“normaltasun” berri honetara ohitu 
nahi. Are gehiago, ez dugu inolako 
"normaltasunera" ohitu nahi: jendar-
tea eraldatzen jarraitu nahi dugu, bi-

zitza eta zaintzak erdigunean jartzen.
Pandemia hasi zenean EH Bildutik 
prest agertu ginen elkarrekin lan egi-
teko krisi hau gainditzeko beharrez-
koa zen guztian. Uste genuen momen-
tua zela indarrak batzeko eta lehiak 
albo batera uzteko. Gauza bera pen-
tsatzen jarraitzen dugu, nahiz eta Ge-
txoko Udalak zein Eusko Jaurlaritzak 
euren interes propioak eta enpresa 
handienen interesak lehenetsi osasu-
naren aurrean.
2021. urtea ere konplikatua dator. La-
nean jarraitu beharko dugu ez dezaten 
murrizketarik egin gure lan eta gizar-
te-eskubideetan. Nahiz eta batzuetan 
zaila izan, ez dezagun poztasuna eta 
mundua aldatzen jarraitzeko gogoa 
galdu! Sua urte zaharrari eta ur garbia 
berriari! www.getxo.ehbildu.eus

URTEA DESIRAZ ETA ITXAROPENEZ
BETETA EGON DADILA

ERRESKATATZEKO ETA JUSTIZIA SOZIALA EGITEKO 

AURREKONTUAK IZAN DITZAGULA 2021EAN

Gabonetan gaude jada, desiraz eta 
ilusioz jositako garaian. Getxoko 
PP alderdiko kideok ospatu behar 
dugu gure nahietako bat dagoe-
neko bete dela: Manuel Gainza 
aparkalekua irekitzea ostalari 
eta merkatariak laguntzeko, zei-
nek kalte izugarria izan baitute 
pandemiaren ondorioz. Halaber, 
espazio hau aprobetxatuko dugu 
Gabon zoriontsuak eta 2021. urte 

berria opatzeko. Zuon desira 
eta itxaropen guztiak errealitate 
bihurtu daitezela. Espero dugu 
urte berri honetan pandemia 
amaitzea eta itxaropen-mezu bat 
bidaltzea gaitz horren ondorioz 
txarto pasatzen ari diren guztiei.  
Azkenik, gogora ekarri nahi di-
tugu pertsona maiteren bat galdu 
dutenak. 
#esnatuGetxo

Ilusio handiz hasi genuen 2020. ur-
tearen amaierara heldu gara eta, urte 
borobilek batzuetan dakarten itxaro-
pen-kutsuarekin, erantzukizuna es-
katu nahi dizuegu berriz ere. Azken 
bederatzi hilabeteotako mezuarekin 
amaituko dugu urtea: maskara, es-
kuak eta distantzia. Horrez gain, 
beharrezkoa da elkarlanean aritzea 
denok eta erantzukizuna erakustea 
inoiz pentsatuko ez genuen moduan 
herrialdeak eta pertsonen bizitza as-
tindu duen mundu-pandemia hau de-
sagerrarazteko.
Urte berri ona opatzeko mezuan itxa-
ropena helarazi nahi dugu. Itxaropen-
tsu egon behar gara urte berriarekin 
batera mundu osoan, eta guri dago-
kigunagatik Euskadi eta Getxon bere-
ziki, egoera hobetu dadin, eta COVID 
gaitzaren aurkako txertoa geroz eta 
gertuago egon dadin euskal biztan-
leongandik nahiz getxoztarrengan-
dik. Era berean, gutariko bakoitzak 
Gabonetan erantzunkidetasun pertso-
nalaren kuota beteko dugun itxarope-
na izan behar dugu. Oinarrizko hiru 
neurriak hartuz (maskara, eskuak 
eta distantzia) eta honetan egunotan 

lagunartean nahiz familiartean jo-
kabide-arau egokiak betez, 2021. ur-
teari itxaropentsu begiratzeko joera 
bultzatuko dugu.
Ildo beretik, Getxoko EAJ-PNV alder-
diak jarraituko du zerbitzu onenak 
eskaintzen herritar guztion beharri-
zanei erantzuteko. Urtearen hasieran 
108 milioi euro baino gehiagoko au-
rrekontuari ekingo zaio urte berriari 
aurre egiteko eta, Amaia Agirre al-
kateak nabarmendu zuenez, bi gako 
izango ditu: alde batetik, proiektuen 
eizientzia; bestetik, herritarrei, hau 
da, pertsonei, kalitate goreneko zer-
bitzua eskaintzea.  
2021. urteari begira, itxaropenare-
kin batera, Getxoko EAJ-PNV al-
derdiak bere konpromisoa berretsi-
ko du: kate baten katebegiak gara, 
izan ere, gure alderdiak 125 urteko 
ibilbidea, lana, koniantza eta zin-
tzotasuna eskaintzen ditu. Eusko 
Alderdi Jeltzaleko emakumeek eta 
gizonek Getxoren alde egiten dugu; 
Getxo hazteko, bizitzeko, lan egite-
ko eta gozatzeko udalerri onenetako 
bat izan dadin. Osasuna eta urte ba-
rri ona danontzako!

SUA URTE ZAHARRARI ETA UR 
GARBIA BERRIARI!

URTE BERRI ON

2021. urtea heldu da eta, berarekin ba-
tera, aurrekontuen gaineko negoziazioa. 
Getxoko Elkarrekin taldeko kideok au-
rrekontu horiek aztertzen gabiltza eta, 
desberdintasuna oinarri hartuta, elka-
rrizketaren eta baterako lanaren aldeko 
apustua egiten dugu. Baina argi izan 
behar ditugu lehentasunak. Zuzenke-
tak aurkeztuko ditugu, pandemiaren 
alderik txarrena jasan duten sektoreak 
—hala nola ostalaritza, merkataritza, 
kultura eta turismoa— laguntzeko 

neurriak hartuz hobetu daitezen aurre-
kontuak. Lan egingo dugu egoitzako 
langileen aldarrikapenak erantzun 
daitezen eta zutik mantendu dadin 
Nagusien Etxea. Egun hauetan Romora 
hurbiltzera eta eraikinen eraispenaren 
aurka sinatzera animatzen zaituztegu. 
Jai zoriontsuak eta berdintasuna, seni-
detasuna eta oparotasuna nagusi izan 
daitezela urte berri honetan. 
Kontaktua: elkarrekinpodemos@ge-
txo.eus
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