
Bai, Ge  txoko jai-denboraldirik inten -
tsuenera iristen ari gara, Neguriko 
Karmena amaituta. Hain zuzen ere, 
asteon hasiko da, igandean, hilak 23, 
Aixerrotan egingo diren 2017ko Pae-
llekin. Horren ondoren, Santa Ana, 
San Inazio, Romo, Portu Zaharra eta 
Mesedeetako jaiak, irailean, etorriko 
dira, Ge  txoko kale eta plazak urterik 
urte jendez bete  tzen dituzten jai, mu-
sika, kirol eta kultur proposamen uga-
riekin.
Eta beste urte batez, jaiak denok goza 
di  tzagun asmoarekin, ospakizune-
kin eta, nola ez, ondo merezitako 
oporrekin, errespetua eta bizikide  tza 
aldarrika  tzen ditugu beste behin ere. 
Per  tsona guztienganako errespetua, 
hain zuzen ere, eremu guztietan eta 

uneoro. Izan ere, denok daukagu es-
kubidea jai eta uda egitarauetako pro-
posamenetan parte har  tzeko. 
Horrexegatik, Ge  txon ere geure 
konpromisoa berresten dugu, eraso 
sexistarik gabeko eta berdintasu-
nezko harremanetan oinarritutako 
jaien alde, jaietan Denak ez duelako 
balio. Kuadrillak, jai ba  tzordeak, ta-
bernak, herritarrak oro har... gero eta 
jende gehiagok gai  tzesten dugu argi 
eta garbi emakumeen aurkako indar-
keria. Batez ere gazteek, neska-mu-
tilek, oso argi daukate: Ge  txon ere 
#GukEze  tz kanpaina susta  tzen ari 
dira, jokabide sexistak desagerraraz-
teko.  
Goza di  tzagun denok Ge  txoko jaiak!! 
Jaietan Jai eta Guk Eze  tz!!!!!!

Udal ordainketak helbideratuta ez 
dauzkaten ge  txotar askori oraindik ez 
zaie OHZren ordainagiria iri  tsi (katas-
troa). Udalak barkamena eskatu du, 
oker informatiko bat izan dela. Azal-
du dutenez, “ez da ezer gerta  tzen; iri -
tsiko da”. Baina kasu askotan ez dira 
iri  tsi, eta jaso  tzen dituztenek, gainera, 
ordainketa berandu  tzeagatik aplikatu-
tako errekargu bat daukatela ikusten 
dute. Orain, herritar horiek babesik 
gabe daude eta “berankorrak” omen 
dira, beraiek errurik ez duten arren. 
EAJri bere okerra onar  tzeko eska  tzen 
diogu, eta ordaindu dutenei errekar-
gua i  tzul  tzeko eta ordain  tzeke dauka-
tenen kasuan indarrik gabe uzteko.

Arrigunagako eta Ereagako hondar -
tzek bandera urdina eskuratu dute 
berriro ere. Sari bat da hau eta, aldi 
berean, ingurumen-arloko ziurtapen 
sistema moduko bat da. Ingurumen 
Hezkun  tzako Fundazioak sortu zuen 
bandera urdinaren kon  tzeptua, go-
bernuz kanpoko 80 erakunde baino 
gehiagok eratua. Gaur egun erakun-
de askoren babesa dauka bandera 
urdinak: Europako 40 gobernu, 200 
eskualde eta kostaldeko 230 udalerri 
baino gehiago, zenbait uniber  tsitate, 
hainbat fundazio, eta NBEen bi agen -
tzia –Nazio Batuen Ingurumeneko 
Programa eta Turismoaren Mundu 
Erakundea–. Horiek guztiak erakun-
de publikoak eta dirua irabazteko 
asmorik gabeko erakundeak dira. 
Baina, egia esan, azken urteetan, ko-
munikabideren batek eta Ge  txoko 
Udaleko oposizioko zenbait alderdik 
banderaren balioa zalan  tzatan jarri 
dute. Are gehiago, esan dute udal 
ku  txetarako gastua dela, baina hori 
ez da egia. Per  tsonaren batek (ohiko 
erabil  tzailea nahiz noizean behin da-
torren bisitaria), horrelako bandera 
bat ikusten badu gure hondar  tzetan, 
ulertuko du lasai eta seguru egongo 
dela. Ez dago arrazoirik kontra egi-
teko. Baina ba  tzuek egin egiten dute. 
Zergatik ote?

Joan den astean jazo zen gertakari 
batek udalaren eta Hezetasunaren 
zonako bizilagunen (Iturribarrin) 
artean zegoen akordio bat urratu 
zuen. Bizilagunek jakinarazi ziguten 
ehun urtetik gorako arbola bat moz-
ten ari zirela: udalak berak, ida  tziz, 
hi  tza eman zien bertako bizilagunei 
ez zuela arbola zahar hori moztuko. 
Gehiegikeria hori geldiarazten aha-
legindu ginen arren, ez genuen lortu 
zuhai  tza ez moztea. Behin eta berri-
ro galdetu ostean, Ingurumen Ar-
loak soilik eran  tzun zigun “hi  tzezko 

agindua” izan zela; inongo papere-
tan ez da ageri agindu hori, bizila-
gunekin lortutako akordioa urra  tzea 
erabaki zuena. Horrez gain, aurreko 
astean katu-kolonia bat agertu zen 
pozoituta Santa Ana zonan, alka-
tearen e  txearen ondoan. Zer egin du 
arloko arduradunak? Oraindik ez 
dakigu. Zalan  tzak baino ez daude 
bete den prozedurari buruz, ez da-
kigu kasua iker  tzen ari diren, edo 
aldian behin errepika  tzen den egoe-
ra konpon  tzeko asmorik dagoen. 
GUKek, 2015eko abenduan, propo-

samena kolektibo eta elkarteei aur-
keztu zien, CES sistema ezar  tzeko, 
katu-koloniak an  tzutu eta kontrola -
tzeko. Eran  tzun ziguten ez zela “le-
hentasuna”, eta orain ikusten dugu 
inoiz baino beharrezkoagoa dela 
arazo honi konponbidea eskain  tzea. 
Baina badirudi Ingurumen Arloko 
arduradunak arazoez beldur direla: 
konponbideak proposa  tzen zaizkie-
nean, beste alde batera begira  tzen 
dute. Zerk ikara  tzen ditu hainbeste? 
Horra gure galdera. +info: guk@ge -
txo.eus / 944660290

Uste dugu Ge  txoko zona ba  tzuk, 
arrazoi ba  tzuengatik edo besteenga-
tik, ahaztuta edo bertan behera u  tzita 
egon direla denbora luzez. Haietako 
bat San Joseren parkea da. Zona hau 
ederra izan beharko li  tzateke baina 
merezi ez duen u  tzikeria paira  tzen 
du: zikinkeria pilatua, belar txarrak, 
grafitiak eta abar. Ge  txoko Ciuda-
danos Udal Taldeak uste du egoe-
ra honi amaiera eman behar zaiola 
lehenbailehen. Horregatik, mozio 
bat erregistratu dugu, bizilagunek 
nolako espazioa gura duten jakite-
ko, eta ingurunearen erreforma eta 
egoki  tzapena egiteko.
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