
Udal talde politikoen iritzia
OSASUNA ETA 2022 ZORIONTSUA!

Urtea amaitzear dago eta dena al-
datu duen mundu pandemiak mar-
katutako azken sasoi zailari buruz 
hausnartu beharra dugu. Baikorrak 
izaten saiatuko gara, uste baitugu 
urte berri hau aukera berriez beteta 
etorriko dela. Espero dugu Getxo 
hobea eraikitzeko taldean lanean 
aritzeko aukera izatea. Hasteko, 
Etxebizitza Plana eta HAPO berria 
eguneratzeko lehen urratsak ematen 

ari dira. Espero dugu horiek etxe-
bizitza eskuratzeko garrantzia eta 
gure natura inguruneen babesa na-
barmentzea. Lanean jarraituko dugu 
elkarrekin, Getxoko herritarren bizi 
kalitatea hobetzeko helburuarekin 
eta haien beharrei neurri ausartekin 
erantzuteko neurriak aurrera atera-
tzeko indarrak batu ahal izateko.
Jai zoriontsuak eta 2022 urte berri 

on!

Hain data garrantzitsuetan, Udal Talde Sozialistako kideok gure desiorik 
onenak helarazi nahi dizkiegu guztioi eta itxaropen mezu bat bidali nahi 

diegu gure bizilagunei 2022rako. 
Azken datu epidemiologikoak ez 
dira onak, baina txertatuen ehu-
neko handia nabarmendu nahi 
dugu, eta herritarrei izandako 
aldeko erantzuna aitortu eta 
eskertu nahi diegu ere, osasun 
egoera aurreko etapetan bezain 
larria ez izateko laguntzen ari 
baitira.

Gizarte Kohesioko arlotik lanean 
jarraituko dugu, gure ekintzen bidez, udalerri sozialki bateratuago bat lor-
tzeko. Zorionak eta Urte Berri On!

Getxoko osoko bilkurak 2022. urterako 

udal aurrekontuak onartu ditu PNV 

eta PSEren aldeko botoekin eta oposi-

zioaren kontrako botoekin (EH Bildu, 

Elkarrekin Podemos eta PP). Udal Go-

bernuak oposizioak aurkeztu dituen 

zuzenketa guztien kontra bozkatu du, 

EH Bildutik aurkeztu ditugun 28 pro-

posamenak barne. PNV eta PSE, beraz, 

bakarrik geratu dira euren aurrekon-

tuak babesten. EH Bildurentzat, udal 

kontu hauek ez dituzte Getxoko bene-

tako beharrizanak asetzen, eta ez dira 

egokiak bizi dugun errealitate sozioe-

konomikoari aurre egiteko.

Aurrekontuen prozesu honen hasie-

ran, EH Bildutik erabaki genuen ez 

aurkeztea osoko zuzenketarik udal au-

rrekontue, gure borondatea erakusteko 

eta Udal Gobernuarekin negoziaketak 

errazteko. EH Bildutik modu positi-

boan baloratzen dugu Udal Gobernu-

tik jaso genuen erantzuna, prest agertu 

direlako berba egin eta negoziatzeko 

(iaz ez bezala, ez zela negoziaziorik 

gertatu). Baina zoritxarrez azkenean 

ez da konfiantza eta berme nahikorik 

izan akordioa lortzeko. EH Bilduren-

tzat, "paperak dena eusten du", baina 

horretarako ezinbestekoa da akor-

dioan jasotakoa benetan beteko dela, 

hau da, hitzak ekintzekin lagundu 

behar dira, eta baldintza horiek ez dira 

bermatu negoziazio-prozesuan.

Azkenean akordioa ez da gauzatu, eta 

Udal Gobernuak gure proposamen 

guztien kontra bozkatu du, eta EH Bil-

dutik udal aurrekontuen kontra boz-

katu dugu, oposizio guztiak egin duen 

bezala.

AURTEN ERE AURREKONTUETAN OPOSIZIOAREN 

PROPOSAMEN GUZTIAK ALBORATUAK

GABON ZORIONTSUAK ETA URTE 
BERRI ON

AURREIKUSPEN BAIKORREKO 2022A

2022 INKLUSIBO, BERDINTASUNEKO 
ETA JASANGARRI BATEN ALDE

Gabonetan gaude dagoeneko, lagune-

kin eta senideekin partekatzeko sasoia 

da. Nolanahi ere, aspalditik pandemia 

baten ondorioak jasaten ari gara, to-

paketak, besarkadak eta maitasun 

adierazpenak mugatu dituena. Garai 

latzak dira, eta askok agur esan behar 

izan diete bere pertsona maiteei. Ho-

riei, zuei guztioi, maitasunez, alaita-

sunez eta osasunez betetako jaiak opa 

dizkizuegu. Bestelako Gabonak dira, 

baina betiko ilusioarekin biziko ditu-

gu. Laster atzean utziko ditugu egun 

arraro horiek eta pixkanaka normal-

tasunera bueltatuko gara, elkarrekin 

egongo gara berriz ere. Horregatik, 

aurten, gure desiorik handiena 2022. 

urterako guztion osasuna eta ongi-

zatea dira. GABON ZORIONTSUAK 

ETA URTE BERRI ON. #esnatuGetxo

2021. urtea argi-ilunekin itxiko dugu. 
Hainbat helburu bete izan ditugu baina 
COVID19ak utzitako itzalak gurekin ego-
ten jarraitzen du. Egun hauetan, agian iaz 
baino hobeto gauden urte honetan, eki-
taldi bat itxi dugu. Nolanahi ere, Getxoko 
EAJ-PNVko kideok iazko zorion agurrean 
esandakoa errepikatu behar dugu: beste 
behin ere, erantzukizunez jokatu behar 
dugu. Azken ia bi urteotako mezuarekin 
amaituko dugu 2021. urtea: maskara, es-
kuetako higienea eta distantzia. Horrez 
gain, beharrezkoa da guztiok elkarlanean 
aritzea eta erantzukizunez jokatzea inoiz 
pentsatuko ez genuen modu batean he-
rrialdeak eta pertsonen bizitza astindu 
duen mundu pandemia hau desagerrarazi 
ahal izateko.
Beraz, pasa den urtean bezala, berriz ere 
horrela amaitu behar dugu eta ospakizu-
netan eta topaketetan guztion erantzuki-
zuna eskatu behar dugu. Itxaropentsuak 
gara, izan ere, egiaztatu da Osakidetzak 
aurrera eraman duen txertaketari eta 
guztion laguntzari esker, egoerak hobera 
egingo duela, eta espero dugu 2022. urte 
berrian itxaropena, ilusioa, harreman so-
zialak, eta beti beharrezkoa den harreman 
pertsonalak berreskuratu ahal izatea. Per-

tsonak, bizilagunak, herritarrak eta haien 
proposamenak, kexak, errietak, berota-
suna, animoa edota elkarrizketa sakonak 
behar ditugu, izan ere, horiek gabe ez 
ginateke ezer ez izango. Pertsonak dira, 
gara, Eusko Alderdi Jeltzaleko 126 ur-
teetako historiaren oinarria eta arrazoia, 
Getxon ere, non 2022an, Amaia Aguirre 
buru duen udal gobernuak 118 milioi 
euroko aurrekontua egin zuen. Proiektu 
liluragarriekin aurrera doan aurrekontua 
da. Horretarako hainbat alderdi bultza-
tuko dira, besteak beste: gizarte zerbi-
tzuak; abangoardiako zein sormeneko 
ekonomien ekimenak; Getxoko etorki-
zuna, mugikortasuna nahiz etxebizitza 
zehaztuko dituen HAPOa; benetan be-
rezia den Areetako erdiguneko berrikun-
tza; eta hondakinak zein energia berriz-
tagarriak kudeatzeko estrategia berria. 
Konpromisoa gure gain hartu dugu eta 
horrela egingo dugu aurrera.
Gure konpromisoak betez itxiko dugu 
urtea eta baita 2022 urte berria hasi ere, 
zeinean osasuna eta aurrera egiteko grina 
Getxon bizi eta gozatzen dugun guztion 
ardatzak izatea nahiko genukeen.
Getxoko EAJ-PNVk 2022 zoriontsua opa 
dizue!


