
Udal talde politikoen iri tzia

Udalaren ekimen eta ekin  tzak, Ima
nol Landa buru duen gobernuak 
sustatukoak, eta Ge  txoko gizarteko 
eragileek bul  tza  tzen dituzten bes
te asko, udalak babestu eta susta 
tzen dituenak. EAJPNV alderdian 
gure hi  tza konpromiso  tzat dugu
lako, eta gure konpromisoak herri
tarrekin egiten ditugun kontratuak 
direlako, beti bete  tzen ditugunak. 
Hala jaso genuen gure hauteskun
deprograman: “Ge  txoztarrekin di
tugun konpromiso nagusiak honako 
hauek dira: Ge  txo hazaraztea ekono
miajardueran eta aberastasunean, 
kohesioan nahiz gizartejustizian, 
baita bizikalitatean erreferen  tzia 
izateko berrespenean ere. (…) Izan 
ere, udalerri ekin  tzaile, berri  tzaile 

eta solidarioago baten aldeko apus
tua egiten jarrai  tzen dugu”.
Urrian zein azaroan gauza  tzeko ho
nako proposamen hauek ditugu Ge 
txoko herritarren  tzat:
WANTED 2017, ge  txoztar gazteei 
zuzendutako ideien lehiaketa arrakasta 
tsua, beren ekimenak errealitate bihur 
tzeko. Sormeneko proiek tu berri  tzaileak 
dituzten 18 eta 30 urte bitarteko gazteen 
tzako da, eta urriaren 26a baino lehen 
aurkeztu ahalko dituzte egitasmoak.
GETXO BONO proposamenak harrera 
bikaina izan du haren edizio guztietan, 
bai erosketetan deskontu nabarmenak 
lor  tzen dituzten herritarren aldetik, 
bai parte har  tzen duten merkatarien 
aldetik. Ge  txo Enpresak eta udalak 
Ge  txoko merkatari  tza nahiz ostalari 

tzajarduera bul  tza  tzen dute Gabone
tako kanpainaren aurreko denboral
dian. Ge  txo Bono indarrean egongo 
da azaroaren 26ra arte, gure herriko 
merkatari  tzasektoreari etengabeko 
babesa ematen jarrai  tze aldera.
XII. PUNTA GALEA CHALLENGE 
SURF txapel ketak surfeko munduko 
sailkapenetan koka  tzen gaitu; ondo
rioz, milaka per  tsona hurbil  tzen dira 
Ge  txora gure udalerriaz goza  tzeko xe
dez Olatu Handien Txapel ketak iraun 
bitartean. Horrenbestez, olatu handi 
horien zain gaude, gaurtik 2018ko 
mar  txoaren 31ra arte lehen mailako 
kirolikuskizun soziala eskainiko bai
tigute, baldin badatoz.
Bete  tzen ari ditugun konpromisoak, 
eta aurrera egiten duten eta Ge  txon 

sendo  tzen diren 
proiek tuak; EAJ
ren eredua.

Eusko Alderdi Jel  tzaleak gure eskae
rak eta herritarren kexak en  tzun ditu 
azkenik, eta erabaki du ez ezar  tzea 
atez ateko hondakinbilketaren sis
tema. Gobernutaldeak ezar  tzea pro
posatu zuenetik, herritarrek eta PPko 
kideek argi eta garbi u  tzi genuen ho
rren aurka geundela. Izan ere, EAJ 
alderdiak hondakinak bil  tzeko duen 
eran  tzukizuna herritarrei helarazi 
nahi zien; hau da, derrigortu nahi zien 
edukion  tziak beren e  txeetan izatera 
eta horiek kalera atera  tzeko, zerbi 
tzuaz ardura  tzen den enpresak hala 
agin  tzen zienean. Azkenean, herrita
rren erabakia gure alkatearen apetei 
nagusitu zaie.

Irailean egindako osoko bilku
ran, Alderdi Popularrak boze
ramaile berria izendatu zuen: 
Eduardo Andrade. An  tza denez, 
Ge  txoko PPko gehienek bere 
egin dute Mariano Rajoy presi
dentek egindako adierazpen ar
gia: “Zenbat eta hobe, okerrago 
denon  tzat eta zenbat eta okerra
go denon  tzat, hobe; hobe nire 
tzat, zurea, onura politikoa”. 
Andrade jaunak bere ikuspun
tuak nahiz proposamenak aur
keztu eta defendatu ditu abilezia 
handiagoz edo txikiagoz, denok 
egiten dugun bezala, suhartasu
nez ba  tzuetan, osoko bilkuretan 
guztiok egiten dugun modura. 
Alabaina, gustu ona eta errespe
tuaren mugak ukitu ditu sarri; 
irainak ere erabili ditu noizbait. 
Zehazki, azken osoko bilkuran 
(sottovoce izan bazen ere) zalan 
tzan jarri zuen zinego  tzi sozia
listaren inteligen  tzia, beste baten 
alderdi bereko bozeramaileari 
koldar deitu zion, duela gu  txi 
ostalari ba  tzuk “kexatiak” zirela 
esan zuen, etab. Uste dugu udal
bizi  tza beste bide ba  tzuetatik 
gauzatu ahal dela, elkarrizketa
rako irekiagoak, lasaiagoak eta 
aberasgarriak direnetatik.

Joan den urriaren 2an, Nagusien 
E txe ko kideei egin zi  tzaien kon 
tsulta, Zuzendari  tza Ba  tzorde berria 
aukeratu zenetik hartutako konpro
misoa betez. Emai  tza hauek lortu 
ziren: 453 per  tsonek egungo eraiki
nean gera  tzearen aldeko botoa eman 
zuten, 77k adierazi zuten lekuz 
alda  tzea nahiago zutela, eta 9k boto 
zuria eman zuten. Aurreko bilku
ran alkateari galdetu zi  tzaion ea zer 
egiteko asmoa zeukan bozketa horri 
dagokionez, espero dugu elkarriz
keta defenda  tzea eta adostasunak 

lor  tzearen aldekoa izatea, eta, Ka
taluniaren gisako kasuetan ez ezik, 
hurbileko inguruetan ere aplika  tzea, 
gure udalerrian nahiz bertako herri
tarrekin. Luzaroan eskatu dute en 
tzun di  tzaten, akordioak egiteko eta 
indarrez ez inposa  tzeko herritarrek 
adierazitako premiei arreta jar  tzen 
ez dien gobernutaldearen politikak, 
herritarrek beharrizan horiek baiti
tuzte proiek tu bat gauzatu nahi izan 
delako eurek kontuan hartu barik. 
Gauza bera gerta  tzen da partehar 
tzeko aurrekontuei buruz ari gare

nean: abian jarri dira dagoeneko, eta 
lehenengo etapa oharkabean igaro 
da. Izan ere, zenbait azalpenhi 
tzaldi bertan behera u  tzi behar izan 
dira ikusen  tzule faltagatik. Urtarri
lean, ohartarazi genuen ez zela era
ginkorra herritar ge  txoztarrengana 
zuzen  tzeko era. Berriz ere frogatu 
da. Herritarrak barne daudela sen
tiarazten ez duen politika da, inklu
siboa eta partehar  tzailea ez dena, 
eta zeinetan informazio urria nahiz 
urruna helarazten den. Kontaktua: 
guk@ge  txo.eus / 94.466.02.90 

Aurreko urteetan aurrekontuen prozesu 
parte har  tzaile desberdinak egin ditugu 
eta aurten beste urra  ts bat eman nahi 
dugu. Banakako bilerak egingo ditugu 
talde desberdin, zein norbanakoekin.
Gure aldetik zenbait hi  tzordu lotu di
tugu, baina interesatuta bazaude gu
rekin bil  tzen esatea baino ez duzu. 
Zer azalduko dizugu bilera horretan?
Nola egiten diren aurrekontuak
Zer diren udal aurrekontuak
Zein da gure lehen proposamena
Eta zer eska  tzen dizugu zuri? Zure iri 
tzia

Datozen egunetan zuen e  txeko 
poston  tzian triptiko bat jasoko duzue 
galdera sorta batekin. Eskertuko geni
zueke beteta i  tzuliko bazenigute, he
rritarren lehentasunak ezagutu nahi 
ditugu eta.
Amai  tzeko, azaroaren 23an (18:00 Vi
llamonte Kultur E  txean) asanblada 
egingo dugu, ekarpen guztiak ezagu 
tzeko, bozka  tzeko eta denon artean 
gure proposamena osa  tzeko.

ge  txo@ehbildu.eus / www.ge  txo.eh
bildu.eus / 94.466.02.80

Helburu bakarrarekin hautatu dira 
Udalba  tza osa  tzen duten zinego 
tziak: ge  txoztarren bizikalitatea 
hobe  tzea. Logikoa dirudi pen  tsa 
tzeak zinego  tzi guztiek herritarrek 
udalean egindako kexen berri izan 
beharko luketela. Harrigarria bada 
ere, ez da horrela gerta  tzen eta ez 
zaizkio oposizioari helarazten, eta 
hori ulertezina da. Egoera horri 
amaiera emateko eta Ge  txoko ku
deaketa hobe  tzeko xedez, mozio 
bat aurkeztuko dugu, zeinaren bi
dez eskatuko dugun herritarrek 
egindako kexa guztiak udaltalde 
guztiei helarazteko. 
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