
Gizarte politika aurrerakoiak eta gi-
zarte kohesioa izan dira EAJ-PNVk 
Ge txoko udalerriko bizilagunekin 
hartu duen konpromisoaren arda-
tza, hain zuzen ere, merkatu librean 
e txebizi tzarik lortu ezin dutenei 
e txebizi tza egoki bat eskura tzearen 
aldeko apustua, Ge txon babestutako 
eta alokairuko e txebizi tza parke bat 
egoki tzeko ikuspegiarekin, gure herri-
tarren beharrei eran tzuna ematen die-
na, gazteei eta e txebizi tza bat lor tzeko 
zailtasun gehien duten kolektiboei bi-
deratutakoak garran tzi berezia dutela. 
Eta gure proiek tuak gara tzeko izan 
ditugun zailtasunekin ere bete tzen ari 
gara. Erreferen tzia bezala Alangoko 
alokairuko 145 e txebizi tzak ditugu, 
esate baterako, Ge txoko bizilagunek 

dagoeneko disfruta tzen ari dituzten 
e txebizi tzak, hain zuzen.
Eta gara tzen doala ikusiko dugun 
proiek tua da Iturribarrin eraikiko di-
ren alokairuko 136 e txebizi tzak, al-
derdi eta instituzioen jarreraren eta 
akordioaren ondorio zuzena dire-
nak. EAJ-PNVk eta PSEk adostutako 
E txebizi tza Planetik eta VISESAren bi-

dez Eusko Jaurlari tzarekin egindako 
hi tzarmenaren ondorioz sortutako 
proiek tua da, azken Osoko Bilkuran 
onartutakoa. Ge txotarrei zuzendu-
tako alokairuko babes ofizialeko 136 
e txebizi tza eraikiko dira, eta Euskadi-
ko araudiak ezar tzen dituen baldin tza 
eta irizpideak jarrai tzen ditu.
Pozten gaituen proiek tua da, eta Ge-

txon, gazteen artean batez ere, ikusten 
ditugun beharrak eran tzuten jarrai-
tuko duen proiek tua. Eta Iturribarrin 
eraikiko direlako ere, demagogian ba-
bestuz bakarrik talde politiko ba tzuk 
Ge txoko udal gobernuaren aurkako 
ahari-buru bezala erabili nahi izan 
duten espazioa. Eta oinarririk gabeko 
kanpaina honetan asma tzeko argudio 
gehiago ez zutenean, ba tzuk ez dira 
babes ofizialeko 136 e txebizi tza hauek 
eraiki tzeko aukera ematen duen hi-
tzarmenaren aldeko bozka emateko 
gai izan ere. BOE hauen zain dauden 
ge txotarrei azaldu beharko diete; Ge-
txon egin beharreko alokairu soziale-
ko 136 e txebizi tzen alde ez bozka tzeko 
justifikazio manikeoren bat bilatu be-
harko dute.

Gabonetako oporrak familia guztiari 
zuzendutako aisialdi jarduerak egiten 
diren data ikaragarri a tseginak dira. 
Hala ere, jarduera guzti hauek Area-
tza Auzoan koka tzen dira, arda tz na-
gusia Ge txolandian dutela, eta ezin 
dugu ahaztu gure udalerriak auzo ge-
hiago dituela, eta beraz, euren zonal-
dean hau bezalako jarduerak ere nahi 
duten bizilagun gehiago.
Jarduerek auzo guztiak berriz bildu 
behar dituztela uste dugu, guztiok 
dugu gogoan garai horietan Algortan 
jar tzen zen izo tz pista, eta hori dela 
eta dagoeneko existi tzen diren jardue-
rak osa tzeko jarduera berriak sor tzeko 
proposamena egiten dugu.

Hurrengo egunetan Udal honek 
PSE-EEk udal gobernuan sar-
tu zenetik eu tsitako e txebizi tzako 
politika publikoekin hartutako 
konpromisoaren aldeko urra ts bat 
gehiago ikusiko dugu. VISESA 
Sozietate Publikoarekin sinatutako 
Lankide tza Hi tzarmena sina tzean, 
Algortan alokairuko babes publikoko 
136 e txebizi tzako promozioa egiteko, 
Ge txoko herritarrek zuzenean jasoko 
duten inber tsio garran tzi tsuaz ari 
gara oraingo honetan. Asko eta luze 
hi tz egin dute talde politiko ezber-
dinek udalerriko e txebizi tzek prezio 
garestiegiak izateak sor tzen dituen 
arazoez, eta auzi hau konpon tzeko 
jarduera garran tzi tsuak egin behar 
direla esan izan da. Ho ts handiko 
hi tzak dira, bai. Errealitatea da, os-
tera, akordio horrek arazoa errotik 
konpon tzen ez badu ere, gaiaren in-
guruan adostasun handia egon de-
lako posiblea izan dela, Eusko Alder-
di Jel tzaleak eta PSE-EEk lortutakoa, 
eta gainera, 2009ko abenduaren 14ko 
hiri lurreko E txebizi tza Planarekin 
bat doana, talde berberek sinatu 
zutena, Alderdi Sozialista orduan 
oposizioan zegoela eta agerian u tziz 
oposiziotik ere jarrera ardura tsua eta 
emankorra izan daitekeela. Lagun tza 
gehiago izatea positiboa li tzateke.

E txebizi tza fun tsa Ge txoko gazteen-
tzat izatea exiji tzen 2 urte eman on-
doren, azkenean Udalak gure taldea-
ren planteamenduak bete tzea onartu 
du. Baina berri txar bat dugu: EAJk 
alokairu sozialeko e txebizi tza horiek 
urak hartu dezakeen eremu batean 
kokatu nahi ditu, Iturribarriko 4. lur-
saila, elkarte ezberdinek eta GUKek 
dagoeneko salatu duenez. Zori txarrez, 
Eusko Alderdi Jel tzaleak Ge txoko 
gazteria dagoeneko kaltetu ugari di-
tuen Gobelako arroko urbanizazioak 
kaltetutako bat gehiago izatera era-

maten ari da. Duela bi urte Ge txoko 
gazteen tzako e txebizi tza berria gizar-
te alokairukoa izatea proposa tzen ari 
gara. Hau guztia espekulazioan eta 
e txebizi tzaren prezio garestietan buru 
den udalerri batean. Orain arte Ge-
txoko Udalak zeukan e txebizi tza fun-
tsa, PMS ospe tsua (hau da, Ge txoko 
Udalaren jabe tzako lurzoru izaerako 
ondarea), Ge txo An tzokira eta Kul-
tur E txera bidera tzen ari zen. Azken 
urteetan 16 milioi euro inguru, zehaz-
ki. GUKen presioak azkenean iseka 
hau aldarazi du eta Eusko Alderdi 

Jel tzaleak orain Iturribarrin alokairu 
sozialeko e txebizi tzak egiteko milioi 
askoko udal inber tsioa eskain tzen du. 
Albiste on bat da, hala eta guztiz ere, 
espekulazioan oinarritutako politika 
batetik gazteen aldeko politika bat 
egitera pasa tzea ekarriko duelako. 
Txarra, ordea, diru guztia ez delako 
egoki administra tzen, batez ere gazte 
horien tzako e txebizi tzen kokapena. 
Izan ere, eraiki nahi diren e txebizi tzak 
urak har tzeko arrisku handiko eremu 
batean daude, Eusko Jaurlari tzak be-
rak adierazi duenez. 

Irailean urte honetako zor tzigarren 
Osoko Bilkura egin zen. Gure Udal 
Taldeak, bizilagunen elkarteen eska-
kizunak en tzun ondoren, Euskal He-
rria kalean udal igogailuen parean 
semaforo bat instala tzeko eska tzen ari 
zen, istripuren bat ez gerta tzeko. Zori-
txarrez, udal talde gehienek ez zuten 
borondate politikorik izan. Dena den, 
hau bezalako momentuetan zuekin 
guztiekin, Ge txoko bizilagunekin, du-
gun konpromisoa are indar tsuagoa 
da, eta zuek lagun tzeko gaude, zuen 
aho tsa izateko. Harremanetarako, 
944660291 telefonoa. herritarrak@ge-
txo.eus @CsGe txo. Kontatu gurekin.
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