
Amaia Aguirre Muñoa izango da 
Ge txoko EAJ-PNVk 2019ko udal 
hauteskundeetan  aurkeztuko 
duen alkategaia. Ge txoko Euzko 
Alderdi Jel tzaleak egin dituen 
hiru Uri Ba tzarrek (Ondarreta, Al-
gorta eta Ge txo Zaharra) aho batez 
erabaki dute Amaia Agirre izango 
dela 2019ko udaberrian egingo di-
ren udal hauteskundeetara talde 
jel tzaleak eramango duen zerren-
daburua.
Amaia Aguirre Muñoak 43 urte ditu 
eta psikologian lizen tziatu zen Eus-
kal Herriko Uniber tsitatean. Iker-
tzeko nahikotasun agiria dauka 
eta 20 urte darama tza gatazkak 
konpon tzeko esparruan eta talde  
kudeaketa,bitartekari tza eta dinami-

zazio alorrean. Gaur egun Agirre Le-
hendakari Center For Social and Political 
Studies izeneko  zentroan lan egiten 
du eta Komunikazio, Parte Har tze eta 
Gardentasun zinego tzia da Ge txoko 
udalean.
Euskalduna da eta gaztelaniaz 
aparte hi tz egiten du ingelesez eta 
fran tsesez, familiarekin zeriku-
sia daukan ororen zale handia da 
eta oso gustuko ditu kirola, artea, 
gastronomia eta bidaiak egitea. 
Amaia Agirrek,halaber, bere for-
mazio akademikoagatik eta bere 
lanbidean egiten duen lanagatik  
oso ondo ezagu tzen ditu Euro-
pako zein Ipar Amerikako  errea-
litateak, eta lan esparruan eta bere 
bizi tza per tsonalean egin duen 

ibilbideagatik oso ondo ezagu tzen 
du gizakien arteko harremanekin 
zerikusia duen alorra, gatazkak 
konpon tzeko lanetik hasita eta 
berrikun tzarekin zerikusia duten 
gai guztiak . Esparru instituzional 
eta sozialetan eskuratu duen kul-
turari esker oso profil berri tzaile 
eta egokia dauka, EAJ-PNVk beti-
danik gorpuztu dituen baloreekin 
ezin hobeto uztar tzen dena. 
Emakumea, erabat prestatua, Jose 
Antonio Aguirre Lekube Lehen-
dakari eta Ge txoko alkate izan 
zenaren biloba, eta gure Alkatea, 
Imanol Landaren taldean zinego-
tzia. Amaia Aguirre Muñoa, 
EAJ-PNVren etorkizunerako pro-
posamen sendoa.

Eusko Alderdi Jel tzaleak, 2016. urtean, 
1.789 edukion tzi berri jarri zituen Ge-
txon, zabor-bilketaren sistema hobe-
tzeko asmoarekin, ustez behin tzat. 
Edukion tziok jarri zirenetik, herrita-
rrek hainbat kritika egin dizkiete, hi-
giene faltagatik eta aparkalekuak ken-
tzeagatik, baina, batez ere, ez direlako 
jende guztiaren tzat irisgarriak. Euria 
denean, euritakoarekin eta zabor pol-
tsarekin ezinezkoa da ireki tzea. Baina, 
are larriago, gurpil-aulkian doan jen-
deak ezin du estalkia al txatu. Herri-
tarrei behingoz en tzutea nahi dugu. 
Horregatik, hondakinen ba tzordean 
idazki bat aurkeztu dugu, pedal horiek 
jar tzea bozka tzeko asmoz.

Duela gu txi, Ge txoko Alderdi 
Sozialistaren, PSE-EE, ekarpenei 
eta izapideei esker, bost ordenan-
tza fiskal onartu genituen, udal ad-
ministrazioak bil tzen dituen tasa 
nagusiei buruzkoak, hain zuzen 
ere, ku tsu sozial garran tzi tsu ba-
tekin eta bi arda tz egitura tzaile ar-
girekin: alde batetik, jarduera eko-
nomikoaren sustapena (komer tzio 
txikia, ostalari tza, eta abar) eta, 
bestetik, errenta eta diru-sarrera 
maila txikienak dituzten eta euren 
ardurapean kide gehien dituzten 
familiak babestea. Neurri horien 
oinarria, laburbilduz, hobarien 
gehikun tza eta hobariok jaso tzeko 
baldin tzak jaistea lirateke. Plantea-
mendu orokor hau zailtasun han-
diak dituzten giza taldeen aldeko 
beste ekin tza zuzen ba tzuen eta 
beste diru-lagun tza ba tzuen osa-
garri da, e txebizi tzaren alokairu-
ra, OHZko gastuen ordainketara, 
erkidegoko gastuetara eta an tzeko 
gastuetara bidera tzen direnak. 
Ez ditugu ahaztu, halaber, uda-
lerrian finkatuta dagoen komer-
tzio txikiaren tzako diru-lagun tzak 
(diru-lagun tza horiek ere handitu 
eta hobetu egin dira). Finean, izae-
ra sozial handiko neurriak direla 
esan dezakegu.

Azken osoko bilkuran, berriro ere 
eskatu genuen Ge txoko edukion-
tziak irisgarriak izan daitezela, pe-
dalarekin eta palankarekin. Izan ere, 
per tsona askok ezin izaten dituzte 
edukion tzi hauek erabili. Ez ginen 
harritu Gobernu Taldeak aurkako 
botoa eman zuenean eta ez zuenean 
onartu pedalak ez jar tzea hu ts egite 
bat izan zela. Baina esperpento poli-
tikorik handiena Ge txoko PPrena da. 
Izan ere, GUKen proposamena erre-
fusatu dute, eta eurek osoko bilkuran 
babestu EZ zuten eskaera bera Hon-

dakinen Forora eraman dute, esaten 
dutelako hor alderdi guztiok ofizialki 
bozka tzen omen dugula. Txan txetan 
ari dira? Ez, eta horixe da arazoa. 
PPk, EAJ eta PSE-EE sozioekin bate-
ra, kon tsulta-foro soil bat legitimatu 
nahi dute, edukion tziei buruzko iri-
tzia inori galdetu ez ziona, osoko bil-
kura baten ordezkari tza demokratiko 
legitimoari ez ikusia eginez, orain 
esaten baitute osoko bilkura ez dela 
erabakiak har tzeko lekua. Badakigu 
nahiago dituztela leku ilunak. Ho-
rixe da politika zaharraren alderdie-

kin gerta tzen dena: egiaren unean, ez 
diote denen onurari begira tzen, bai-
zik eta norberaren interesari. Nahia-
go dute pren tsan propaganda egin, 
eta ez talde gehienen artean propo-
samen bat atera, herritar guztien me-
sedetan. Zinez lo tsagarria da ikustea 
talde batek zerbaiten aldeko apustua 
egiten duela, baina beste talde batek 
(gureak) proposa tzen duenean, ez 
duela babesten, helburua ahaztu due-
lako: ge txotarren bizi tza hobe tzea. 
Harremanetarako: 944660290 / guk@
ge txo.eus / www.gukge txo.com

Mar txoaren 8aren harira, instituzioetan 
emakumeok modu eta harreman ezber-
dinen bidez paira tzen dugun biolen tzia 
ikustarazi nahi dugu. Instituzioetatik 
zein instituzioetan bertan sufri tzen du-
gun bortizkeriaren zan tzu ezberdinak 
eramango ditugu mar txoaren 2an, os-
tiralean, arra tsaldeko 18:30ean  Villa-
monteko Kultur E txean antolatu dugun 
mahi-ingurura. Instituzioetatik errelato 
feminista era tzeko asmoz, Oihana E txe-
barrieta legebil tzarkidea, Mujeres Con 
Voz-eko  Norma Vázquez eta Aran txa 
Urkaregi Biz kaiko ahalduna Algortan 

izango dira. Horiek guztiek modu ba-
tean zein bestean erakun-
de heteropatriarkaletan 
bizi izandako erasoak 
argitan emango dituzte, 
eta feminismoak eremu 
horietan egin beharreko 
bide eta arrakalei buruz 
hausnartu eta hi tz egin-
go dute. Mar txoaren 8an 
izango den greba feminis-
tarekin bat egiteaz gain, 
eremu honetan emaku-
meok oraindik ere bizi 

ditugun ezberdintasun zein zapalkun-
tzei zabalkundea ematea 
ezinbesteko tzat jo tzen 
dugu emakumeon kon-
takizuna plazara eraman 
eta egoeraren jabe guz-
tiok  bihur gaitezen. 
Beraz, animatu nahi zai-
tuztegu, mar txoaren 2an 
arra tsaldeko 18.30ean 
Villamonteko Kultur E-
txean egingo dugun ma-
hai inguruan parte har-
tzera!

Hurrengo osoko 
bilkuran aurrekon-
tu-partida bat sor-
tzea proposa tzeko 
asmoa daukagu, 
jabe erkidegoetan 
igogailuak eta es-
kailera-igogailuak 
jar tzea, birgai tzea eta hobe tzea di-
ruz lagun tzeko helburuarekin. Uste 
dugu, izan ere, ge txotarren diru pu-
blikoa beraien bizi-kalitatea handi-
tzeko eta udalerrian irisgarritasuna 
hobe tzeko erabili behar dela. Twi-
tter: @CsGe txo. herritarrak@ge txo.
eus Telf.: 944660291

Udal talde politikoen iri tzia
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