
Duela bi urte, 2015eko ekainaren 13an, 
eta herritarren gehiengoaren lagun-
tzarekin, hasiera eman zi tzaion Ge-
txoko udalaren ibilbide berriari eta 
EAJ-PNVk aurkeztu zuen proiektuari; 
proiektu horren burua Imanol Landa 
alkatea da. Eta, beraz, uste dugu iri-
tsi dela Ge txoko auzotarrekiko onar-
tu genituen 5 konpromiso nagusien 
balan tzea eta azterketa egiteko ordua.
1. Ekonomia berriz aktiba tzea. 
Berrikun tza, sorkun tza, ostalari tza 
eta merkatari tza, turismoa, laugarren 
sektorearekiko lana… proiektuetan 
aurrera eginda. Aurten 3 milioi €-ko 
aurrekontua.
2. Bizi-kalitatea hobe tzea. Aurreran-
tzean ere gure apustua Ge txon kalita-
tezko zerbi tzuak ematea eta gure herria 

hobe tzea da, 
beste askoren 
artean: gar-
biketa, tra-
fikoaren eta 
aparkalekuen 
antolamendua, 
lorezain tza, 
hondakinen 
bilketa edo 
segurtasuna. 
Eta, aldi be-
rean, Ge txoz goza tzeko aukera ematen 
diguten zerbi tzuak, berbarako inguru-
meneko programak eta ekimenak, kul-
turakoak, kiroletakoak edo euskararen 
arlokoak. 2017. honetan ia 66 milioi €.
3. Gizarte politika eta gizarte kohe-
sioko politika aurreratuak. Talderik 

kaltetuenekin 
eta adineko 
per  tsonekin 
lan iraunko-
rra egiteko 
o i n a r r i z k o 
arda tza; kul-
t u r - a r t e k o -
tasuna, so-
l i d a r i t a t e a , 
emakumeen 
eta gizonen 

arteko berdintasuna, e txebizi tza,… 
eta arloa berariazkoa den inber-
tsiotik, 19 milioi €-tik gora, gehi  
bizi-kalitatearen hobekun tzatik 
abiatuta gizarte kohesioan eragin 
zuzenarekin buru tzen diren zehar-
kako zerbi tzuak.

4. Zin tzotasuna, zorroztasuna eta gar-
dentasuna gure udalaren kudeaketan. 
Oso konpromiso argia  aurten 20 mi-
lioi €-koa den partidarekin.
5. Ge txo moderniza tzea: Proiektu Es-
trategikoak. Ge txoztarren tzat estra-
tegikoa den puntu hau oso argi ikus-
ten da honako hauen garapenarekin: 
enpresen mintegiak, Ge txo An tzokia-
Musika Eskola konplexua, Romoko 
Kultur E txea, e txebizi tzarekiko irisga-
rritasuna, Gobela ibaiaren segurtasun 
handiagorako URA proiektua, Punta 
Begoñako   galeriak  edo guru tzaon-
tzien terminal berria. 24,8 milioi € Ge-
txo moderniza tzeko bidean aurrera 
egiten jarrai tzeko.
Gure konpromisoak bete tzen ditugu  eta 
horrelaxe esan genezake, ozen eta argi.

Urte askotan eskatu ondoren azke-
nean lortu dugu EAJ-PNVk aurre-
kontuko partida bat jar tzea Ge txoko 
komun publikoen sarea hobe tzeko.  
Horrela, Udalaren kontuetako 160.000 
euro  gaur egun gure udalerriak di-
tuen komun publikoak konpon tzeko 
eta beste berri ba tzuk ezar tzeko azter-
keta egiteko erabiliko dira.
Alderdi Popularrak denbora luzea 
zeraman komun horiek konpon tzeko 
eskatuz; horietariko ba tzuk egoera 
benetan negargarrian daude, adibi-
dez Biz kaia Zubiko plazakoak, eta 
baita plazak, parkeak edo ibiltokiak 
bezalako leku estrategikoetan berriak 
ezar tzeko ere.

Joan den asteburuan sozialistok gure 
39. Kongresu Federala egin dugu, 
beste behin ere, Ezkerra erreibindika-
tuz. Alderdi Sozialista an tzinakoena 
da –ez zaharrena- eta ibilbide de-
mokratiko luzeena duena Euskadin. 
Horrelaxe egiazta tzen dugu gure 
kaleko ekin tza-politikaren bidez, 
gure alderdikideek parte har tzen 
duten klase-antolakun tzetan eta 
gaur egun dauzkagun gobernu mai-
lako eran tzukizunetan. Joan den as-
tean Ge txoko sozialistek, Gobernuan 
gure bazkideak diren  EAJ-PNVre-
kin batera, Udal Aurrekontua aur-
keztu genuen. Aurrekontu horretan 
sarrerak eta gastuak zehazten eta 
konprometi tzen dira eta, aldi  be-
rean, idazleen lehentasunak defini
tzen eta marka tzen dira. Ge txoko 
sozialistek geure burua oso ondo is-
latuta ikusten dugu kontu horietan, 
arrazoi hauengatik: 19 milioi euro 
baino gehiagoko  munta destinatu 
da gizarte politiketarako eta gizarte 
kohesiorako; Partaide tzaren eta Gar-
dentasunaren arloan  3 milioi baino 
gehiago  inkorporatu direlako; gure 
ikaste txe publikoetarako inber tsioa 
ia milioi bat eta erdi eurokoa delako; 
eta ia milioi batekoa delako inguru-
menean. Nor dago horren guztiaren 
aurka?

Gobernu Taldeak, berriz ere, gezu-
rra esaten du gure talderi buruz ari 
denean. Esaten dute, udalaren aurre-
kontuen negoziazioan izan dugun 
jarduketari dagokionez, “Wha tsapp 
bat baino” ez genuela igorri. Gezu-
rra esatea txarra da eta are gehiago 
eurek berariaz egia zein den dakite-
nean, eta esan behar da 2 bilera egin 
zirela Gobernu Taldearekin eta Uda-
lean jarduteko era alda tzeko  hain-
beste neurri proposatu zirela. Hori 
gertatu ondoren posta elektroniko 
bat igorri genuen eta ez genuen ino-

lako eran tzunik jaso, eta egon daude 
horren frogak. Gobernuko Taldeak 
GUK taldearekiko izan duen jarre-
ra larderia tzaile, aldi bakarreko eta 
mespre txuzko horrek politika abegi-
tsuagoa, inklusiboagoa, gardenagoa 
eta hurbilagoa izan dadin udal po-
litikaren eredua alda tzeko apustua 
eginda aurrekontuetako partiden ar-
teko truke hu tsa baino askoz gehiago 
proposa tzera gatozenok urrun tzea 
baino ez du lor tzen. Dinamika be-
rarekin jarrai tzeko eta ezer alda ez 
dadin betikoak dituzte eta horiekin 

errazago iristen dira “adostasunera”. 
Maximoen arlo hauetan aurrera egin 
nagi badute  badakite non gauden. 
Aldatu gabe 40 urtetan bete den gi-
doia aldatu nahiak urteko aurrekon-
tuak aurkezteko Gobernuaren pren-
tsaurrekoa zen tzurik gabeko kasketa 
bihur tzea eragin du. Beste behin ere  
“eran tzukizunari eta kudeaketa onari 
buruzko” lezioak jaso ditugu 2012tik 
egunera arte, EH Bildurekin,  2016ko 
aurrekontuak onar tzeko baino kapaz 
izan ez direnengandik. www.gukge-
txo.eus / guk@ge txo.eus   

Joan den ekainaren 12an ekitaldi 
xume bat antolatu genuen Aree-
tako Zubi enparan tzan orain dela 
80 urte Francoren tropek Ge txora 
sar tzean egindako sarraskia 
oroi tzeko. Hala, errepresalia-
tuak izan ziren ehundaka haur, 
emakume eta gizonen izen-abi-
zenak irakurri genituen. Izen ho-
riek guztiak gure auzokideek bi-
zitako sufrikarioaren ikurra dira, 
baina era berean erresisten tzia, 
baita koheren tzia eta bizirauteko 
borrokaren adierazle ere. 

2017an gure Taldearen proposamen 
ba tzuk gauzatu dira, adibidez: San 
Inazio parkeak behar zituen presazko 
konponketak, “Ge txoBizi APARKA” 
zerbi tzuaren eta udal igogailuen ordu-
tegia zabal tzea edo auzotarrekin bat 
eginda Santa Eugeniako zabuak kon-
tserba tzeko  mozioa. Baina zuek zare-
te, ge txoztarrok, gure inguruak behar 
dituen erreformak ondoen ezagu tzen 
dituzuenak eta iradokizunez beteta 
zaudetenak. Horiek ezagutu nahi di-
tugu eta zuen aho tsa izan nahi dugu. 
Kontaktua: herritarrak@ge txo.eus  
Twitter: @CsGe txo, Facebook: Cs Ge-
txo/ telefonoa: 944660291.
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