
“Uste dugu –eta nahi dugu– 2017. 
urtea ere benetan emankorra izango 
dela kon tsen tsu eta akordioetan Ge-
txoren tzat. Akordioak, Ge txo hazkun-
tzan benetako interesa daukaten indar 
politikoekin. Bi ideia horiek ageri dira 
EAJ-PNVk Ge txoberrin, aurtengo ur-
tarrilean, ida tzi zituen artikuluetako 
lehenengoan. Eta gaur, ekaineko Ge-
txoberri honetan, 6 hilabete berandua-
go, egiazta dezakegu hala izan dela; 
berriro ere emandako hi tza bete dugu.
Ge txon bizi garen per tsonen tzat eta 
gure herriaren garapenerako eta au-
rrerapenerako garran tzi tsuak diren 
proiek tu eta ekimenei buruz hi tz egi-
teko eta proiek tuok balora tzeko prest 
agertu diren udaleko talde politikoe-
kin lan egin dugu. Eta talde horiekin 

hainbat akordio lortu ditugu; horrela, 
dagoeneko egiten ari garen jarduke-
tetan aurrera egiten jarraitu ahalko 
dugu, eta udalerri gisa mesedetuko 
gaituzten hainbat gaitan abiatuko di-
ren proiek tuekin segituko dugu hain-
bat eremutan: alor soziala, kultura, 
kirola, ekipamendu eta azpiegiturak, 

kohesioa, gazteria, sustapen ekonomi-
koa, ... 
Gobernu Taldeak –zeinetan EAJ-PNV 
eta PSE-EE gauden– Partido Popula-
rrekin eta EH Bildurekin akordioak 
lortu ditu, Ge txoren tzat mesedega-
rriak izango direnak. Adibidez gaz-
teak eman tzipa tzeko ematen diren 

diru-lagun tzak handi tzea, erren-
ta-maila txikia duten per tsonen komu-
nitate-gastuak ordain tzeko lagun tzak 
gehi tzea, Ge txon ekonomia susta tzeko 
proiek tu interesgarriak, eta beste 
asko. Eta herritarren tzako zerbi tzuak 
areago tzen eta hobe tzen lagunduko 
diguten inber tsioak finan tza tzeko 
akordioak, hala nola mugikortasuna-
ren eta irisgarritasunaren hobekun tza 
Algortaren eta Aiboaren erdigunean, 
enpresen haztegi bat egoki tzea Bentu-
rillenan, edo Manuel Gainza parkean 
aparkaleku bat egiteko proiek tua has-
tea.
Lana, eran tzukizuna, inplikazioa, 
konpromisoa, elkarrizketa eta akor-
dioak, Ge txo haztea nahi dugun alder-
di guztion artean.

Aurrekonturik ez egoteak legegin-
tzaldi hau noraezean mantendu du, 
helbururik gabe. Horregatik, PPk 
zerbait egin gura izan du eta akor-
dio bat lortu du Gobernu Taldeare-
kin. Horren bitartez hainbat ekimen 
bul tzatuko ditugu, ge txotar guztien 
mesedetan.
Proiek tu horietako bi San Inazio par-
kea berrizta tzea eta Zugazarte pa-
sealekua hobe tzea dira. Herritarren 
aspaldiko bi exijen tzia alegia. 
Akordioaren baitan, EAJk, bere al-
detik, presoen tzako lagun tzak ken-
du ditu, PPk hala eskatu bai tzion 
proiek tu estrategikoak babestearen 
truke.

Azken osoko bilkura ikaragarri 
luzea izan zen, zazpi ordu eta erdi 
iraun bai tzuen. Han zenbait erabaki 
hartu ziren eta inber tsio ekonomiko 
garran tzi tsuak onartu ziren, haie-
tako ba tzuk sozialistek sustatuak 
eta bul tzatuak, gainera. Hauek dira 
horietako ba tzuk: eskola-materiale-
rako diru-lagun tzak ematea, udale-
rriko gazteei eman tzipa tzeko lagun-
tzak ematea, Sahararen aldeko Atfal 
elkarteari lagun tzak ematea eta eus-
kararen alde lan egiten duten zen-
bait erakunderi ere bai. Horrez gain, 
partida bat eta konpromiso eko-
nomiko bat onartu ziren, Manuel 
Gainza parkean lurpeko aparkale-
ku publiko bat eraiki ahal izateko, 
luzaro i txaron ondoren. Merkata-
riak, ostalariak eta algortarrak oro 
har zorioneko gaude. Denok? Ba, 
i txuraz, denok ez: Guk Ge txoren or-
dezkariek, Podemos barne, ez zuten 
babestu proposamen horietako bat 
ere; ba tzuen kontra ere bozkatu zu-
ten. Beren arrazoiak izango dituzte, 
baina posizio “arraroan” daude ora-
in, nolabait esateko. Euren buruari 
argazkia egin diote eta euren bo-
to-emaileei eta jarrai tzaileei azaldu 
beharko diete. Ge txon ezker balia-
garri eta ardura tsua egotekotan, Al-
derdi Sozialista da.

Maia tzaren 31n osoko bilkura izan ge-
nuen. Zazpi ordu baino gehiago, hain-
bat gaiz eztabaida tzen, ten tsio handiz. 
Ikusi genuen PPrekin itun bat eginez 
Gobernu Taldeak aurrekontu-parti-
da mordo bat ekarri zigula onar tzeko. 
Eta ukatu zuten aurrekontuak onar-
tzearekin zerikusirik zutenik. Beraz, 
gainerakook ezin genuen proposamen 
positiborik egin, soilik eztabaidak hasi 
eta bozkatu. GUKen hala egin genuen. 
Esan genuen ez gaudela megaproiek-
tuen alde, hala nola Manuel Gainzaren 
aparkalekua, 2020. urtera arte dirua 

konprometi tzen duena, eztabaidarik eta 
herritarren parte har tzerik gabe; gaine-
ra, Algortako antolaketa-proiek tuaren 
beste zati ba tzuk nahikoak ez diren da-
tuetan oinarri tzen dira, gehiago orain 
ibilgailuen trafikoari buruzko datuak 
bil tzen ari garenean. Gainera, udalerria 
adineko per tsonekin adei tsua izan dadi-
la nahi dugu, baina beraiek kontuan iza-
nik eta beraien premiei eran tzunez. Ez 
zuten eran tzun nahi izan zer gertatuko 
den Romoko adineko per tsonek Na-
gusien E txean gera tzea erabakiz gero, 
edo Algortako adineko per tsonei espa-

zio gehiago emango ote dieten. Eskatu 
genien inber tsio handiagoa egin dadila 
energiaren aurrezpenean eta energia be-
rriztagarrietan; urtero bonbilla ba tzuk 
alda tzea ez da nahikoa. Euskaltegiko 
irakasleek 20 urtean aldarrikatu duten 
soldata-egoki tzapenaz eztabaidatu gura 
izan genuen, baina berriro ere esan zu-
ten ez dela “foro egokia”. Inber tsio asko 
babestu genituen, eta beste ba tzuk ez, 
baina gure arrazoiak azaldu genituen. 
Proposa tzen eta lan egiten segituko 
dugu, nahiz eta gobernuak ez en tzun. 
www.gukge txo.eus / 944660290

Hilaren 31ko osoko bilkuran gain-
balioa kobra tzeari buruz egin ge-
nuen mozioa one tsi zen, Gobernu 
Taldeak transakzionatuta. Udal 
Gobernuak hartutako konpromiso 
bat onartu zen, zergaren aldaketa-
ri buruzko informazio eguneratua 
bil tzeko. Gainera, onartu zen udala 
zerga kobra tzeko kudeaketan zuhu-
rra izango dela eta EUDELen parte 
har tzetik ondoriozta tzen diren ku-
deaketa-neurri iragankorrak abian 
jar tzeko behar diren bitartekoak era-
biliko dituela, besteak beste. Berri 
onak Ge txoko zergadun guztien tzat. 
@CsGe txo.
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