
“Romok beti eskatu izan ditu bizikalitatea 

eta ekipamenduak auzoak merezi duen mai

lan. Apustu horixe egin genuen, eta orain

dik ere eu tsi egiten diogu”. Horrela adie-
razi du Imanol Landa alkateak osoko 
bilkuran, argi eta irmo, Romo auzoare-
kiko duen konpromisoa; eta erreali-
tateen eta etorkizunerako proiektuen 
bidez eran tzun die inguruetan heda-
tzen ari diren sasiegiei. Gobernuak 
jadanik 2014ko o tsailean argi adiera-
zi zuen Ge txoberrin, bai eta 2015eko 
maia tzean ere −EAJPNVk proposa-
mena aurkeztu zuenean−, nolako hau-
teskunde-programa prestatu dugun 
Ge txoko herritarren tzat eta, beraz, 
Romoko bizilagunen tzat. Hain zuzen 
ere, Romok merezi duen gizarte eta 
kultura-ekipamenduaren aldeko apus-

tua egin dugu, eta konpromisoak hartu 
ditugu prestazio hauei dagokienez: Ro-
moko Kultur E txea, zeinak 6.000 me-
tro karratu jarriko dituen auzotarren, 
elkarteen eta erakunde soziokulturalen 
zerbi tzura; eta e txebizi tza, gazteek sus-
tapen publikoko pisu batera sartu ahal 
izateko Romon.

Euzko Alderdi Jel tzalean jarrai tzen 
dugu planteamendu argiak aurkez-
ten, Ge txoko herritarrei oro har eta 
Romokoei zehazki. Halaber, eusten 
diogu orain dela 3 urte publikoki 
adierazten hasi genuenari Lope de 
Vega kaleko eraikinen etorkizunaren 
inguruan, hau da, Nagusien E txea, 

Euskaltegia eta Kultur E txeari da-
gokienez. Hauteskundeprograman 
ere berau jaso genuen, gure herrita-
rrekiko kontratuan: ho ts, bul tzatuko 
dugu babeseko e txebizi tzak, BOEk, 
eraiki tzea aipatutako zerbi tzuek 
har tzen duten orubean, zeinak Romo 
Kultur E txearen instalazio zoragarri 
eta modernoetara lekualdatuko di-
ren.
Beraz, sustapen horrek ez du aurrei-
kusi aipatutako eraikinak legealdian 
eraistea; halaxe ageri da udal-go-
bernuaren legealdiplanean. 2019an, 
gure konpromiso berria zabalduko 
dugu ge txotarren aurrean, ida tziz, 
 EAJPNVk egin duen babes oizialeko 
e txeen aldeko apustua betez. Romok 
ere BOEk eduki tzea merezi du.

Algortako Usategi plaza gure udale-
rriko lekurik esangura  tsuenetako bat 
da. Haren manten tzelanak eta egoe-
ra, ordea, ez dira horren erakusgarri. 
Bankuen zura zaharra da eta erabat 
hondaturik dago, hormak eta kale-ar-
giak margoz beterik daude eta begi-
ratokiaren zenbait tokitan ez dago 
barandarik. 
Horregatik guztiagatik, EAJ taldeari 
eskatu diogu esku har tzeko eta ma-
txuratuta dauden edo bertan behera 
u tzi diren gune guztiak konpon tzeko, 
baita parkeko landareen egoera hobe-
tzeko ere, tokiak merezi duen i txura 
ona izan dezan.

Animaliak eduki tzea eta ba-
bestea arau tzen duen Udal 
Ordenan tza indarrean dago Ge-
txon, eta bertan ezarrita dago 
zein lekutan eta ordutegitan ibili 
daitezkeen txakurrak lotu barik 
(betiere kontrolatuta baldin  ba-
daude). Gaur egun arte, ordute-
gi hori gaueko bedera tzietatik 
goizeko bedera tzietara mugatu-
ta zegoen. Haatik, hainbat pro-
posamen eta iradokizun jaso 
ditugu, zeinen bidez eskatu den 
ordutegia heda tzeko, animaliek 
“mugi tzeko askatasun” handia-
goa eduki dezaten.
Horrenbestez, udalean 
ordezkari tza daukagun talde 
politiko guztiok babestuta, era-
baki dugu ordutegia zabal tzea. 
Arra tsaldeko seietatik goizeko 
hamaiketara luzatu dugu zehaz-
ki, eta betiko guneak gorde ditu-
gu; beraz, animaliak ezingo dira 
hondar tzetatik aske ibili baina-
tzeko denboraldian, hau da, 
ekaina eta iraila bitartean. Neu-
rri egokia dela irudi tzen zaigu. 
Izan ere, txakurren jabe gehie-
nak herritar ardura tsuak dira eta 
primeran zain tzen dituzte beren 
animaliak, gainerako herritarrak 
errespeta tzen dituztelarik. 

Gobernu-taldeak gustuko ditu satira 
eta umorea, baina soilik bere aulkie-
takoa, oposizioan sor tzen direnak ez 
ohi baitiote graziarik egiten.  Darío 
Foren hi tzetan: “satira da boterearen 

aurkako armarik eraginkorrena: botereak 

ezin du umorea jasan, ezta euren buruak 

demokratiko tzat jo tzen dituzten aginta

riek ere, hain zuzen, barreak gure bel

durretatik aska tzen gaituelako”. Badu 
muga bat, ordea: gure sistema eraen
tzen duten arauekiko begirunea. 
Alkateak muga hori gainditu zuen 
azken osoko bilkuran, gure zinego-

tzi bozeramailearen hi tz egiteko 
txanda eten zuenean “grazia” bat 
egiteko. An tza, Udal Araudi Orga-
nikoaren betearazpen zorro tza −au-
zotarren plataforma bati hi tz egitea 
erago tzi zion horrek hiru udal-tal-
deek aurkeztutako mozioa irakurri 
arte− malguagoa da zinego tzi ba-
ten min tzaldia eteteari dagokionez, 
txiste bat egiteko. Alkateak grazia 
gu txi izan zuen, ordea, gure oina-
rrizko prin tzipio demokratiko baten 
harira: ordezkari tzaeskubidea. Arro 
gaude gure lan eta proposamenez, 

eta kolektibo eta elkarteei lagun tzen 
jarraituko diegu, besteak beste, Ongi 
Etorri Errefuxiatuak plataformari, 
Gernikan apirilaren 29an / 30ean 
antolatu duen ekimenean; Korrika-
ri, ekonomikoki zein horretan parte 
hartuz; eraso tzaileen (Paul Abasolo, 
adibidez) aurkako borrokan dihar-
duten kolektibo feministei; eta Ro-
moko plataformari, Nagusien E txea 
erai tsi ez dezaten. Horiexek ditu-
gulako erreferen tzia. GUKen infor-
mazio gehiago hemen: 944660290 / 
www.gukge txo.com 

Urtero bezala negoziazioaren bidez Ge txoko 
auzokideek gure prozesu parte har tzailean 
helarazi zizkiguten proposamenak aurrera 
eramateko ahaleginak egin ditugu. 
Iaz gure asanbladak aurrekontuen onarpena-
ri bide ematea erabaki zuen bertan hobekun-
tza nabarmenak txerta tzea lortu genuelako. 
Aurten aldiz, ez da posible izan. 
Gobernua osa tzen duten EAJ eta PSEk akor-
dioa lor tzeko prestutasuna adierazi badigute 
ere,  ez dira haien hasierako posizioetatik  mu-
gitu eta gure tzat ezinbestekoak diren hainbat 
eta hainbat proposameni eze tz esan diote, 
tartean Emakumeen E txea egiteko partidari, 

beste berdintasun teknikari bat kontrata tzeari, 
lan eskain tza publikoak dei tzeari, Romoko 
Nagusien E txea eta Euskaltegia bil tzen dituen 
eraikina manten tzeko dotazioari... Horregatik, 
gure asanbladak aurrekontuen bozketan osoko 
zuzenketa aurkeztea erabaki du.
Oraingoan negoziaketak aurrera jarrai tzeko 
baldin tzarik sortu ez bada ere argi dauka-
gu lanean jarraituko dugula gure proiektua 
herritarren artean zabal tzen, herritarrek esa-
teko dutena ondo en tzuten eta bide batetik 
zein bestetik auzokideen iradokizun guzti 
horiek errealitate egiten. Hori baita gure ze-
regin nagusia. 

Mar txoko osoko bilkurak oroimenean 
iraungo du, horretan lau udal-taldee-
tako hiruk bat egin dutelako, elkarrekin 
mozio bat aurkezte aldera. Romoko 
plataformak aurkeztu zuen mozioa, 
bertako Nagusien E txea eta euskaltegia 
eraistea saihesteko asmoz. Hain zuzen 
ere, iri tzi oso desberdina duten alder-
diak elkarri hurbildu zaizkio, eta opo-
sizio osoak eraisketaren aurka bozkatu 
du. Gobernutaldeari dagokio orain, be-
raz, erabakia har tzea, oposizioak mezu 
argia helarazteko bat egin duelako jaki-
tun: #ErromoEzBota. Emaila: herrita-
rrak@ge txo.eus  Tel.: 944660291. Twitter: 
@CsGe txo @Sainz_Robles
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