
Ekonomiaren sustapenaren eremuan 
duela bi urte Ge txoko herritarre-
kin hartu genituen konpromisoak 
bete tzen ari gara. Izan ere, orduan 
bezalaxe, gure herriaren alor ekono-
mikoak kezkatu egiten gaitu, eta ho-
rretan ari gara jo eta ke. Eragile guz-
tiekin lanean segi tzen dugu, Euzko 
Alderdi Jel tzaleak 2015. urterako be-
reganatu zuen konpromisoan aurre-
ra egiteko: “Ekonomia berpiztuz, Ge
txo dinamikoago baten aldeko apustua 
egiten dugu, gure udalerriko bizikali
tate altua ezaugarri tzen duen profilean 
jarduera ekonomikoaren protagonis
moa sendotu eta nabarmen tzeko. Geure 
enpresen alde lanean jarrai tzen dugu, 
ekin tzaile tza susta tzen, ongizatearen, 
bizimodu osasun  tsuaren eta kirolaren 

eremuko industria berri tzaileak bul tza
tzen, industria sor tzaile eta kulturalen 
eta IKTen alde egiten, eta turismoaren 
alorreko posizionamendua bul tza tzen, 
baita ere laugarren sektorearekin batera 
lan egiten. Merkatari tza eta ostalari tza 
indar tzen eta babesten jarraituko dugu, 
udalerriko sektore ekonomiko handia bai
ta. Ge txon bizi eta lan egin nahi dugu”.
Ge txoLan berriro ere proiektu eta 
programa arrakasta  tsuak bul tza tzen 
hasi da, parte har tzen duten per -
tsonen tzat garran tzi handikoak, hala 
nola Ge txoko ekin tzaile eta enpresen-
tzako GETXO MEETING topaketak, 
esperien tziak eta hobekun tza-aukerak 
parteka tzeko direnak. Eta aste hone-
tan bertan helduko diote berriro. Beste 
ekimen garran tzi  tsu bat U.LAB 2017 

LEADING FROM THE EMERGING 
FUTURE IKASTAROA da, norba-
nakoaren, erakundeen edota gizar-
tearen eraldaketan lan egiten duena, 
sormen kolektiboko prozesuetako 
egoerei aurre egiteko moduak izan 
dituen aldaketetatik abiatuta. Eta, 
noski, GETXOAKTIBATU, berriro ere 
ekimenak eta proposamenak eskain-
tzen dituena, herritarren eta Ge txoko 
zerbi tzuetako establezimendu eta 
komer tzioen artean harreman handia-
goa ahalbide tzen dutenak kirolaren, 
kulturaren, gizartearen eta abarreko 
eremuetan.
Izan ere, Ge txo haztea gura dugu, 
jarduera ekonomikoan eta gure he-
rriaren garapenean eta dinamismoan, 
denon artean.

EAJren u tzikeriak ge txotar guztiak 
kaltetu ditu beste behin ere; orain-
goan, kaltea izugarria izan da. U tzike-
ria horrek milioi bat euroko lagun tza 
gal tzera eraman gaitu. 
Uztailean, Galeako gotorlekuan ondare 
historikoa kon tserba tzeko lanak egite-
ko Espainiako Gobernuaren lagun tzak 
eska tzeko epea ireki zen. Urtarrilaz ge-
roztik, proiektu irmo bat daukagu go-
torleku hori lehengora tzeko, eta Gober-
nuaren Bilboko Ordezkari tzan lagun tza 
hori eskura tzeko babesa eman digu. 
Hala eta guztiz ere, abuztuaren 17an, 
milioi bat euroko lagun tza jaso tzeko 
epea amaitu zen, eta alkateak lagun tza-
eskaera aurkeztu ere ez zuen egin.

Ehunka ge txotarrek parte hartuko 
dute asteon Ge txoko Udalak an-
tolatutako jardueretan, Europako 
Mugikortasunaren Astearen ba-
rruko ekitaldietan. Edizio hone-
tako leloa “Mugikortasun garbia, 
konpartitua eta adimen tsua” da. 
Ekimen horietatik guztietatik, José 
Luis Landa sozialistak, udaleko In-
gurumen zinego tziak, azpimarratu 
du mugikortasun partekatua izuga-
rri garran tzi tsua dela, eta ibilgailu 
partikularra parteka tzeak abantaila 
asko dauzkala. Izan ere, errepidee-
tan dabil tzan ibilgailuen kopurua 
eta ku tsadura murrizten ditu ho-
rrek. Gainera, aurrezpen ekonomi-
koa dakar, bai partikularren tzat, 
bai administrazioaren tzat. Apli-
kazio mugikorrak areago tzearen 
ondorioz, gaur egun autoa gehia-
go parteka tzen da, eta per tsonak 
harremanetan jar tzen dira bidaiak 
egiteko eta gastuak konparti tzeko; 
horra hor beste urra ts bat udalerria 
a tseginagoa izan dadin eta inguru-
menarekin konpromiso handiagoa 
izan dezan. Ge txoko sozialistok, 
horrela, geure ingurumena zain-
tzeko eta haren kalitatea hobe tzen 
lagun tzeko lan egiten dugu, Ge-
txorekin daukagun konpromiso 
iraunkorraren barnean.

Aurreko Ge txoberrin, ikusi genuen go-
bernu taldeak bitarteko hori erabil tzen 
zuela erdipurdiko egiak esateko, ho-
nako honetan, e txebizi tzaren alorrean. 
GUKen, prest gaude udal honen ohiko 
fun tzionamoldea aldarazteko. Gizarte-
e txebizi tzak eska tzen ditugu, baina ez 
edozein preziotan: seguruak izatea, 
ingurumena eta ingurunea errespeta-
tzea, eta per tsonen tzat benetan irisga-
rriak izatea dugu irizpide. Gure ustez, 
fun tsezkoa da uholde-arrisku handie-
na ez dagoen lekuetan egin daitezela, 
Iturribarrin (Fadura) gerta tzen denez, 

eta ez di tzatela lurperatu babestuta 
egon beharko luketen errekak, Benan-
tzion jazo tzen denez. Garapen-ere-
duan aldaketa bat bul tzatu nahi dugu, 
jasangarria izan dadin eta ingurumena 
errespeta dezan, eta per tsonei segurta-
suna berma diezaien. Gobernu talde 
honen tzat hilero gai bakoi tzari buruz 
egiten den eztabaidan ematen diren 
argudioek ez omen dute baliorik; izan 
ere, gaiak argitara tzeko orduan, badi-
rudi gobernu taldea emandako botoaz 
bakarrik gogora tzen dela, eta ez du 
egia osoa esaten, baizik eta komeni 

zaiona. GUKen beti eman diegu lehen-
tasuna per tsonei, beraiek erabaki behar 
baitute eremurik hurbilenekoei buruz, 
euren bizi tzetan eragin handiena dute-
nak, gure nagusiek urriaren 2an egin-
go dutenez, Romoko Nagusien E txeari 
buruz. Gainera, igandean jolas eta par-
te har tze izaerako jarduera bat egingo 
dugu Arriluzeko kaian, nahi dutenek 
Punta Begoñako galeriekin zer egin 
dezaketen adieraz dezaten, orain-
dik ez baitakigu ze erabilera emango 
zaien. Kontaktua: guk@ge txo.eus / 
944660290

Fadurako kirol parkearen prozesu 
parte har tzailearen 2. fasea egiteko 
lehiaketa publikatu da. Dirudienez 
horretara bideratuko diren 120.000 
euroek badaukate jabea, lehiaketak 
Ge txoko enpresa ge-
hienak bazter tzen di-
tuelako:
1 - . N a z i o a r t e k o 
esperien tzia galda-
tzen da gu txienez 
3 herrialdeetan. Ez 
dugu uler tzen zerta-
rako beharrezkoa den 

betekizun hau, ez bada 1. fasea egin 
zuen enpresari mesede egiteko. Ezin 
ahaztu beraiei zuzenean esleitu zi-
tzaiela lana.
2-.Enpresari parte har tzea gauza tzeko 

sofware propioa garatu 
izana eska tzen zaio, so-
fware baliokideak baz-
tertuz. Betekizun honek 
ere mesede egiten dio 1. 
fasea egin zuenari.
3-.Ba tzorde berezitu 
baten alde egiten da 
hautaketarako. Eskain-

tza ekonomikoari soilik bideratuko 
zaizkio 20 puntu. Beraz, gainerako 
80ak ba tzorde berezituko kideen esku 
daude. Ez gaude hautaketa sistema ho-
rren aurka, baina orain arte EAJk ez du 
erabili izan nahi. Zergatik orain bai?
4-.Prozesu parte har tzailea buru tzeko 
lanak esleituko dira euskara kontuan 
izan gabe. Kasualitatez 1. fasea egin 
zuen enpresak zailtasunak izan zi-
tzazkeen hizkun tzarekin.
Horregatik guztiagatik lehiaketa ber-
tan behera u tzi eta oinarri berriak 
idazteko eskatu dugu.

Ge txo, Biz kai osoa bezalaxe, “katas-
trazoaren” ondorioak paira tzen ari da 
gaur egun. Izan ere, Biz kaiko Foru Al-
dundiak, 2016. urtean, katastroetako 
balioak ia berrogei urtean berrikusi 
gabe eduki ondoren, aldatu egin zi-
tuen, zergen bilketan murrizketa bat 
izatearen beldurrez. Berrikuspen hori 
ikusita, guk, Ge txoko Ciudadano-
sek, proposamen bat egin dugu. Pro-
posamen horren ezaugarri nagusia 
OHZren progresibitatea da, eta erdi 
mailako klasea –merkatari tzaz eta in-
dustriaz ardura tzen dena eta bilketa-
ren % 100a berma tzen duena – ez da 
dena ordain tzen duena. @CsGe txo.
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