
Apurka-apurka oporrak amai tzen 
ari dira, nahiz eta Ge txon, irailean, 
udako eguraldia, eguzkia eta goza-
tzen jarrai tzeko uneak manten tzen 
diren. Izan ere, gure udalerriko kultur 
eta gizarte agendak hainbat ekimen 
eta proposamen eskain tzen dizkigu 
“ikasturte berriko” hilabete honetan, 
urteko programazioan zehar manten-
duko direnak barne, hala nola ipuin-
kontalari tza, zinema, an tzerkia eta 
beste ba tzuk. 
Urrunetik nahiz hurbiletik iristen 
diren proposamenak ezagu tzeko 
aukera, eta Ge txo bisita tzen duten 
per tsonek gure herri zoragarria ez 
ezik gure maila goreneko ekoizpen 
kulturala ezagu tzeko beta; hori zinez 
garran tzi tsua da.

Iraila Ge txoPhoto 2017rekin hasi da, 
nazioarteko irudi jaialdia, gizarte eta 
kultur erreferente bihur tzen gaituena, 
aurten TRANTSIZIOAK izenburua 
izango duena. Globalizazioak, ondo-
rio positibo nahiz negatiboekin, eta 

munduan sor tzen diren aldaketa, bi-
lakaera eta gatazkak hilabete batean 
zehar aztertu ahalko ditugun gaiak 
dira eta, noski, argazkigin tzaren al-
derdi artistikoaz gozatu ahalko dugu 
aldi berean.

Eta oraindik ere uda ku tsua eta xarma 
handia dituen hilabete honetan jarrai-
tuko dugu, besteak beste, Ge txoko 
Habaneren eta I tsas Kanten Jaialdiaz 
gozatuz, I tsasoko Azoka berezi ba-
tek lagunduta. Gainera, hori guztia 
ez ezik, Mesedeetako jai-egitaraua 
hor txe dugu, eta #NoesNO eta #Bel-
durBarik ozen esango dugu. XXXI-
II Nazioarteko Folk Jaialdia ere hor 
dago: kultur proposamen eta musika 
interesgarri eta ikusgarriez goza tzeko 
aukera izateaz gain, espazio aparta da 
elkartasunaren, justizia sozialaren eta 
kohesioaren eta integrazioaren alde-
ko apustua agerian jar tzeko, Ge txoko 
errealitatea isla tzen duten balioak bai-
tira. Munduari eta munduko jendeari 
irekita dagoen herria da gurea.

Ikasturte politiko berriari ekingo diogu 
berriro ere, inoiz baino indar eta gogo 
gehiagorekin. Ideia eta proiektu berrie-
kin i tzuliko gara, gure udalerria hobetu 
nahian, eta udal gobernua kontrolatu 
eta fiskaliza tzeko eran tzukizunarekin, 
gure herrian egiten den guztia herrita-
rren mesedetan egin dadin. Betiko mo-
duan, zuzeneko harremana izango dugu 
zuekin, eta gure taldea zuen esanetara 
egongo da, egin gura dituzuen kexa edo 
proposamenak en tzuteko, gure egoi-
tzan bertan, Areetan (Zugazarte 8, tlf. 
944801111), edo gure webgunearen bidez 
(www.ppge txo.net) edo sare sozialen bi-
dez: Facebook (popularesdege txo) eta 
twitter (@PPGe txo).

Legegin tzaldiaren ekuatorea gain-
ditu dugun arren, ikasturte politi-
koa berriz hasi da; une ezin hobea 
balan tze labur bat egiteko. Bi urteo-
tan, gure hauteskunde programan 
dauden zenbait konpromiso jarri 
ditugu mar txan: osoko bilkurak 
zuzenean ematen dira, herritarrek 
gidatutako hainbat prozesu abia-
tu dira (“Ge txoko bentaren” etor-
kizuneko erabilera, “Emakumeen 
E txea”, ...). Parte har tzearen bidez 
egindako aurrekontuak prestatu 
dira (kon tzeptuan eta irismenean 
hobetu ahal direnak), zein tzuetan 
ge txotarrek euren lehentasunak 
finkatu dituzten gastuan, esko-
la-materialerako lagun tzetan eta 
abar. Baina gairik nabarmenen ar-
tean, uste dugu e txebizi tza dela 
garran tzi tsuena. Behin eta berri-
ro atera dugu gaia eta, aurreko 
legegin tzaldian EAJrekin egin 
genuen akordioari esker, Hiri lur-
zoruko E txebizi tza Plana gara tzen 
ari gara. Alangon babes publikoko 
e txebizi tzak eraiki dira, Sarrikoba-
soko e txebizi tzak izapide tzen ari 
dira, berriki Benan tziokoak one tsi 
dira, eta Eusko Jaurlari tzarekin hi-
tzarmen bat sinatu da, Iturribarrin 
alokairu sozialeko e txebizi tzak 
eraiki tzeko helburuz.

Algorta erdian bizi eta Bilbora errepi-
dez doazenak udalaren inprobisazio 
zen tzugabearen pen tzutan bizi dira. 
Mariandresena kalea eta Algorta 
etorbidea aldatuko dira, baita Bideza-
balgo irteera eta sarrera ere. Aldake-
ta hauek bere irizpideen kontra ere 
egiten ditu udalak, ordea. Maia tzean 
ibilgailuen bideen plan orokorra ira-
garri zuen, Ge txo osoaren tzat, mugi-
kortasunaren eta trafikoaren politika 
osoa definituko duena 2030era arte. 
PMUS famatua (Udalaren Hiri Plan 
Jasangarria). Plan hau mar txan dago 

eta “inplikatutako” per tsonen, alder-
dien... parte har tzea omen du. Bada, 
gure irizpidea plan integral horri i-
txarotea zen arren, Gobernu Taldeak 
kasurik egin ez eta berak nahi duena 
egingo du: hainbat miloi xahutu, tra-
fikoaren eta mugikortasunaren in-
guruko oinarrizko diagnostiko hori 
eskuratu aurretik. Espaloiak zabaldu 
zituzten, eta orain estutu. Inprobisa-
tzen. Presaka. 7 miloi euro dira, gure 
ustez alferrik xahutu beharko ez li-
ratekeenak. Kudeaketa negargarri 
honen helburua PNV-PSE eta PPren 

arteko itunak justifika tzea baino ez 
da. Baina honek soluzio gu txi ematen 
ditu, ge txotarrek plan orokor bat be-
har dutelako. Guk oinezkoa defenda-
tzen dugu autoen aurrean, are gehia-
go hiriguneetan. Zorroztasuna eta 
seriotasuna eska tzen ditugu. I txaron 
dezagun Ge txo osorako plana eduki 
arte. Norbaitek azaldu beharko lieke 
ge txotarrei zergatik egiten den ku-
deaketa mota hau. Gaur garesti dena 
bihar garestiago izan liteke. www.
gukge txo.com / 944660290 / guk@
ge txo.eus 

Hilabete honetan bertan obrak hasiko di-
relakoan joan den abuztuaren 31an Tosuko 
erresisten tzia akanpadari hasiera eman zi-
tzaion. Hainbat aldiz ehunka herritarrek 
azaldu dutenez lurra lan tzen duenarena da 
eta ez diruz erosi duenarena. Lelo honekin 6 
urte luzez darama tza Tosu Betirako ekimenak 
Tosuko landa lan tzen eta babesten, eta beraz, 
Andra Mariko landa hau Ge txoko nekazalgu-
nearen erresisten tzia sinbolo bilakatu da. 
Akanpada hau hirugarrena eta definitiboa 
izango da.  Aurretik izandako bi kanpaldie-
tan obrak a tzera tzea lortu bada ere oraingoan 
behin betiko geldituko direla argi daukagu.

Abuztuan obrak hastea aurreikusita baze-
goen ere, lanak irailerarte a tzeratu dituzte. 
Hortaz orain dugu ordua parkinga behin be-
tiko geldi tzeko.  
Hurrengo egunetan datorrenari aurre egite-
ko hirugarren erresisten tzia akanpadan parte 
har tzeko deia luzatu nahi dizuegu ge txoztar 
guztiei. Hamaika ekimen antolatu dira lande-
tara hurbilduko diren guztion tzat, ho ts, hi-
tzaldiak, tailerrak, bioeraikun tzan treba tzeko 
aukera, ortuak lan tzekoa, film proiekzioak, 
kon tzertuak, etab.

EZIN DUGU HUTSIK EGIN!  
ETORRI TOSURA!

Udako oporraldiaren amaiera eta, 
horrela, lanera i tzul tzea dakar tza 
irailak; dagoeneko errealitatea da ge-
txotar askoren tzat. Ge txoko C’n iraila 
indarberrituta har tzen dugu, ideia 
onekin eta horiek defenda tzeko eta 
gauza tzeko gogoekin, gure udale-
rria hobe tzeko helburuz.  Udal talde 
honek errutinara i tzul tzean animatu 
egin gura zaituzte, eta gogorarazten 
dizuegu zuen esanetara gaudela eta 
beti egongo garela, behar duzuen guz-
tirako, kexak, zalan tzak edo iradoki-
zunak en tzuteko prest, 944660291 te-
lefonoan edota herritarrak@ge txo.eus 
helbidean. Twitter: @CsGe txo

Udal talde politikoen iritzia
GETXO KULTURA

LANEAN  
JARRAITZEN DUGU
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IKASTURTE POLITIKO BERRIA

UDALAREN NAHASMENA ALGORTAN

TOSU: BAIETZ HIRUGARRENEAN GELDITU!


