
Horixe da gure balioa, eta EAJren proposamenaren konfian tzaren arda tza Ge txon ere: 
geure konpromisoak bete tzen ditugula. Hori egiazta tzea erraza da, hauteskunde bakoi-
tzean proposamen bat egiten dugulako, hau da, herritarrekin har tzen ditugun konpro-
misoen egitarau argi eta xehe bat. Egunotan legegin tzaldiaren ekuadorrera iri tsi gara 
Ge txoko Udalean. Bi urte hauetan lanean jarraitu dugu, betiere akordioak bilatuz eta 
aurkituz, proiek tuak negoziatuz, eta herritarrek beti egiten ditugun ba tzarretan azaldu 
dizkiguten eran tzun eta konponbideetako onenak baloratuz. 
Bi urte bete dira azken udal hauteskundeetatik, Ge txoko herritarrek euren babesa eta 
konfian tza eskaini zigutenean. Lehenengo balan tze bat egin dezakegu orain. Esan de-
zakegu 2015. urtean aurkeztu genituen proposamenak eta oinarrizko arda tzak bete tzen 
ditugula: Ge txo jarduera ekonomikoan hazi araztea, gizarte kohesioa eta justizia, eta bi-
zi-kalitatearen erreferen tzia gisa sendo tzea. Hori guztia lor tzeko, Ge txo moderniza tzeko 
prozesua buru tzen ari gara, ekipamendu berriak eginez. Horiek dira eta izango dira beti 
gure gizarte, kultur, ekonomi eta kirol hazkundearen arda tzak.
Eta konpromiso nabarmena dugu, beti, azken bi urteotan eta hurrengo bi urteotan –
eta datozenetan– modu zorro tzean bete eta beteko duguna, Ge txo zehaztasunaren, zin-
tzotasunaren eta gobernu onaren ikuspegitik hazi araztea. Izan ere, horixe da EAJren 
balioa, gure Herriaren eta herritarren dedikazioarekin batera.

Herritarrek parte har tzeko prozesua 
hasi da, Fadura eta haren ingurunea 
eralda tzeko. Guk ez dugu alferrik gal-
du nahi prozesu honetan parte har-
tzeko aukera.
Gure proposamena da Fadurako fron-
toiak kirol askotako espazio handi bat 
bihur tzea, rokodromo eta bulder esta-
liekin, padel-eremua handi tzea, ipa-
rraldeko frontoia erabilera askotako 
zona bihur tzea, eta frontoi handirako 
harmaila ba tzuk sor tzea, 600 lagunen-
tzako lekuarekin. 
Gure proiek tuan, horrez guztiaz gain, 
federazioen tzako erabilera askotako 
gelak, gimnasioen eremua eta skate-
park bat sar tzen dira.

Legegin tzaldi honetako ekuadorre-
ra iristeko zorian gauden honetan, 
Ge txoko Udalean EAJrekin osatu 
dugun gobernuaren balan tzea egin 
beharra dago. Ge txoko sozialistok 
helburu asko, oso anbizio tsuak, 
ezarri genituen 4 urteotarako. Ho-
rietako asko lortu ditugu dagoene-
ko. Gizarte kohesioaz, berdintasun 
ezaren aurkako borrokaz, berpizte 
ekonomikoaz, enpleguaren sorre-
raz, ingurumenaren defen tsaz eta 
herritarren parte har tzeaz beti egin 
dugun defen tsan, Ge txoko PSE-EEk 
pausu garran tzi tsuak eman ditu, 
bere esperien tziari eta koheren tziari 
esker. Esate baterako, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako IV. 
Plana one tsi da, Ge txok udal go-
bernuaren kudeaketan argitasuna 
eta gardentasuna eskain tzen dituen 
aurrekontuak dauzka, herritarren 
parte har tzearekin eginak, Inguru-
men Aretoak ateak ireki ditu berriz, 
bere hezkun tza-fun tzioa betez, eta 
400.000 euroko ahalegin ekonomi-
koa egin da gazteak eman tzipa-
tzeko bi lagun tza-ildotan, Ge txoko 
bizilagunen tzat e txebizi tza duina 
berma tzeko helburuz. Ge txoko 
PSE-EEk hartutako konpromisoak 
manten tzen ditu eta beste bi urte 
emango ditugu lanean.

Apirileko osoko bilkura egin zenean, 
Romoko euskaltegiko irakasleak eto-
rri ziren bilkurara euren kezkak azal-
tzera, euren soldatak ez omen dau-
delako berdinduta. Izan ere, azaldu 
zutenez, beraien soldataren zati bat 
euren talde profesionaleko beste lan-
gile ba tzuen soldatak baino askozaz 
ere txikiagoa da. Gero, udal talde 
guztioi dei egin ziguten, euren alda-
rrikapena hobeto azal tzeko helburua-
rekin. Alkateak beraiekin konpromiso 
bat hartuko zuela adierazi zuen, baina 
gero ez zen ba tzarrera agertu. Hori 

bai, beste ba tzar bat egingo dute be-
raiekin: bakarrik gobernuak, ordea, 
beste taldeak gonbidatu gabe. Horrez 
gain, Kultur E txeko Zuzendari tza Ba-
tzordeko kide gisa (ba tzorde horri 
baitagokio gai honetan iri tzia ematea, 
euskaltegia Kultur E txean sartuta bai-
tago), epe eta modu egokietan eska-
tu dugu gaia azter dadila, aztergaien 
zerrendan puntu bat sartuz, baina 
ukatu egin zaigu, “ez delako kultur 
e txeko zuzendari tza ba tzordearen es-
kumena”. Udalaren bizi tzan, arazoak 
eta balizko konponbideak organo ba-

tzuetan eztabaidatu eta analizatu be-
harko lirateke. Horren ordez, baina, 
gobernu taldearen administrazio eta 
lege oztopoak daude, ez baititu es-
pazio horiek bul tza tzen, zein tzuetan 
udal jarduerari buruzko adostasun eta 
eztabaida pluralak lortu ahalko baike-
nituzke. Horren guztiaren ondorioz, 
udala ez da oso demokratikoa; kudea-
tzaile hu tsa da, betiko gaiak osoko 
bilkurak eraman arazten dituena. In-
formazio gehiago: www.gukge txo.eus 
/ 94.466.02.90 / www.twitter.com/
GukGe txo 

Aurten Maiderrek 28 urte bete berri 
ditu; praktikak egin zituen enpresa 
hartan lanean jarrai tzen du, hilero 876 
euro kobra tzen. Ez da kexatuko baina, 
langabezian dauden kuadrilakoen ar-
tean, sikiera berak lana baitauka! Orain 
dela gu txi, erabaki du jaio eta hazi den 
herrian, Ge txon, eman tzipa tzea, gura-
soen e txetik ihes egitea… Txori arinena 
legez habitik ihes egiteko hautua egin 
du, eta orduan… hara drama!  Alokai-
ruzko e txebizi tzen ehuneko altu batek 
ez du 800 euro baino gu txiago balio; 
garestiegia ere beste bi lagunekin batera 

parteka tzeko, eta hile bukaerara duin 
heldu ahal izateko. Bai, egoera hau gure 
herriko gazte, emakume zein herritar 
ugarik paira tzen duten drama da. Ho-
rregatik udal-administrazioaren ardura 
da problematika horri e txebizi tza politi-
ka integral batekin eran tzutea; e txebizi-
tza hu tsen zen tsoa abiapuntu bat da, 
EH Bilduk eskatu eta aldarrikatu duen 
neurria, baina dagoeneko badakigu 
arazo larria daukagula herri honetan, 
horregatik, neurri eta e txebizi tza ere-
du ezberdinak sor tzeko eran tzukizuna 
dauka udalerri honetako udal-gober-

nuak. Alokairurako diru-lagun tzak, 
Udala promotore izanik alokairu sozia-
la susta tzea, E txebizi tza kolaborati-
boak… besteak beste, horiek dira gazte 
eta Ge txoko he-
rritar askok 
behar duten 
e txebizi tza 
politika.  
Izan ere, 
E txebizi-
tza eskubi-
dea zor zai-
gu!

Duela gu txi, Auzitegi Konstituzio-
nalak adierazi du Konstituzioaren 
aurkakoa dela zerga hau exiji tzea 
e txebizi tza eskualda tzean balioa ge-
hitu ez denean. Estatuko araudia eta 
Gipuzkoako eta Arabako foru arau-
diak zati batean Konstituzioaren aur-
kakoak direla adierazi da dagoeneko; 
Biz kaikoarekin laster gertatuko da. 
Galdera da: zergatik ez aurre-neu-
rriak hartu? Guk mar txoko osoko bil-
kuran proposatu genuen. Aldundiari 
eskatu genion araudia alda tzeko eta 
zerga ez kobra tzeko irabazirik ez da-
goenean eta zerga aldatu arte. Ez zen 
aurrera atera. @CsGe txo 
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