
Igande honetan, abenduak 3, Euska-
raren Nazioarteko Eguna ospatuko 
dugu; gure hizkun tza omen tzeko eta 
susta tzeko eguna da, euskal gizartea-
ren ondarea baita euskara, ezinbeste-
koa Euskadiko historian eta kulturan. 
Baina, horrez gain, hizkun tza bizi bat 
ere bada, hizkun tza aniztasunaren 
ikur gisa zaindu eta sustatu beharre-
koa. 
Egun horretan, eta inguruko egu-
netan, ikusgai egingo dira Euskadi 
osoan eta Ge txon ere egunero-egune-
ro erakundeek eta euskararen alorre-
ko gizarte-ehun zabalak garatutako 
hainbat jarduera, ekimen, proiek tu, 
programa eta ekin tza, gure herria ko-
laborazioaren erreferen tzia baita Eus-
kadi osoan. 365 egun euskaraz lema 

bat da, erronka eta helburu bihurtu 
dena. Izan ere, guztiok egiten dugu 
lan euskararen erabilera normaliza-
tua bul tza tzeko 
gure eguneroko 
b i z i m o d u a n . 
Milaka urteko 
hizkun tza bat 
da, eta bizirik ir-
ten da jazarpenei 
eta zapalkun tzei 
aurre eginez, be-
launaldien arte-
ko transmisioari 
esker, gaurdaino. 
Euskara, ku tsu 
epikoa eta erro-
mantikoa alde 
batera u tziz, la-

nerako, ikasketetarako eta ikerketeta-
rako hizkun tza ere bada, eta, horrez 
gain, guztion artean susta tzen dugu, 

erabilera sozial eta egunerokoa izan 
dezan.
Ge txoko EAJ-PNVk herritarrekin har-
tu zuen hauteskunde-konpromisoan 
nabarmendu egin zuen gure hizkun -
tzaren normalizazioaren alde egin-
dako apustua, Udalaren eta gizarte 
ge txoztarraren ahalegina eta elkarlana 
bul tzatuz, euskara gure eguneroko 
bizi tzan erabil tzea susta tzeko. Hona 
hemen adibide nabarmen  ba tzuk: 
euskararen familia-transmisioaren 
programa; baliabide ekonomiko gu-
txien dituztenek hizkun tza ikasteko 
lagun tzen programa; Ge txo Kirolake-
kin egindako proiek tu komuna, kirol 
jarduerak euskaraz eskain tzekoa, eta 
abar. Konpromisoa beteta: 365 egun 
euskaraz.

Alkatea tematu egin zen, bizilagunak 
kexatu egin ziren, eta guk errepikatu egin 
genuen: “atez atekoa ez zen ongietorria”. 
PPn, inguruko bizilagunekin batera, 
sistema horren aurka egin genuen, gure 
ustez garestia, zikina eta gogaikarria 
zelako. Izan ere, gauzak erraztea baino 
gehiago, haren asmo bakarra zen Uda-
laren betebehar bat bizilagunei egoztea. 
Bizilagunak berak arduratu behar zuen 
zaborra edukion tzi batean bil tzeaz, kale-
ra ordu jakin batean atera tzeaz, eta gero 
edukion tzia berriz gorde tzeaz. Zorionez, 
aurka egindako lanek, bizilagunenekin 
batera, fruituak eman dituzte, eta Alka-
teak garaiz aldatu du iri tziz: atez atekoa 
ez da ezarriko, azkenean.

Urtetik urtera, azaroaren 25ak 
garran tzi handiagoa har tzen du gaur-
ko gizartean emakumearen aurkako 
indarkeriak dakarren gai tzaren aur-
kako borrokan. Gaur egun badakigu 
etorkizuneko gizartearen panorama 
e tsigarria zaigula; hiru haurretik ba-
tek normalizatu egin du bikote ba-
rruko indarkeria, eta an tzeko propor-
tzio batek uste du ideologia politiko 
baten interesen alde puztu dela kon-
tua, edo, zuzenean, eraso ma txistak 
immigrazioarekin lo tzen ditu.  Azken 
urteotako hezkun tzako murrizketek, 
telebistako eredu penagarriek edo 
eraso sexualen errua alkoholari edo 
emakumeari egozten dieten kanpai-
na desegokiek ez diote lagun tzen 
balioekin, estereotipoekin, genero-ro-
lekin eta abarrekin horren iragazko-
rrak diren haur eta nerabeei. Horren 
guztiaren jakitun, Ge txoko Udalak 
beste urte batez egon nahi izan du 
lehen lerroan berdintasun kontue-
tan, eta horretarako abian jarri ditu 
hainbat ekimen, eta babestu egin ditu 
beste erakunde ba tzuek abiarazitako 
programak, Emakundek esaterako; 
horietako askok zuzenean gazteak 
hartu dituzte xede. Sozialiston ustez, 
“ma txismoa transmisio sozialeko gai
tz bat da, eta gaixotasun haren txertoa 
hezkun tzan aurki daiteke”.

Duela hilabetetik gora, eskatu zen Al-
gortako Ge txo An tzokian eta Romoko 
Kultur E txean egindako obra faraoni-
koetan egindako gastuen xeha tze bat. 
Nahikoa da begirada bat 
bota tzea Ge txoberriko 
azalean jaso zen laburpen 
bati; bertan, argi ikusten 
da Ge txo An tzokiko eta 
Musika Eskolako ekipa-
menduetan 6 milioi eu-
rotik gora joan direla… 
Eta oraindik ez dira ireki, 
ez An tzokia, ez Kultur E-

txea, eta ez dugu bietako bakarraren 
irekiera datarik ere. 2019ko hautes-
kundeetarako gordeko al du ba karta 
hori gobernu taldeak? Batek daki… 

Guztira, 63 MILIOI EURO gastatu 
ditugu oraingoz, eta “harritu” egi-
ten gaitu pen tsa tzeak gero ez dugula 
dirurik (edo hori esaten digute) Ro-

moko gure adinekoen e-
txeak konpon tzeko, edo 
herriko espaloiak zabal-
tzen inberti tzeko, herria 
erosoago eta irisgarriagoa 
izan dadin, beste zenbait 
beharren artean. Zein he-
rri mota ari gara eraiki-
tzen? / Kontaktua: guk@
ge txo.eus; 944660290.

Gobernu taldeak (EAJ-PSE) ez digu 
oraindik oposizioko alderdioi 2018. ur-
terako zerga eta tasen proposamenik 
aurkeztu. Ondorioz 2018. urterako ez 
da zerga eta tasen eguneraketarik egon-
go, ez eta horiek hobe tzeko aukera ere. 
Tasa eta zergen prozedurak berak hi-
labete luzeko izapideak eska tzen ditu 
eta tasa eta zerga garran tzi tsuenetan 
ordenan tza aldaketa indarrean sartu 
beharko li tzateke 2018ko urtarrilaren 1a 
baino lehen eraginkortasuna izateko. 
Gobernu taldearen jarreraren ondo-
rioak larriak dira. Izan ere, ezin izan-

go zaie HOZean e txebizi tza hu tsei 
gainkargarik ezarri alokairua susta -
tzeko. Oztopatu eta a tzera tzen ari 
dira obra lizen tzietako ordenan tzan 
jarri daitezken hobariak eta aldaketak, 

adibidez, birgai tze lanak eta koopera-
tibak lagun tzeko. Gauza bera gerta -
tzen da birziklapenaren sustapenean 
ezin izango baita, garaiz ezarri hoba-
ririk zaborra bildu, tratatu eta garraia -
tzeko tasan on tzi marroiaren erabile-
ragatik  eta abar luze bat. 
Badirudi udal gobernua Alderdi Po-
pularrarekin aurrekontu akordioa 
bila tzeko bidea errazten ari dela, edo 
okerragoa izan daitekeena, 2017. ur-
tean egin zuten bezala, aurrekontuz 
kanpoko ezkutuko akordioa lan tzen 
ari direla. 

Edozein romotarrek daki zeinen zai-
la den norberaren ibilgailua aparka -
tzea Gabon garaian. Hori kontuan 
hartuta, udal talde honek mozio 
bat aurkeztu du, Romo Eskola Pu-
blikoko patioa aparkamendu gisa 
ireki tzeko Gabonetako garai osoan. 
Gure ustez, Udalak egiaz arindu 
nahi baldin badu aparka tzeko ara-
zoa konpondu, jendea beste herri 
ba tzuetatik Ge txora gerturarazi eta 
sal tzaileen mesedetan jende fluxua 
handitu, hobeto kudeatu behar du 
eskuragarri dugun espazioa; hori 
ez du egin orain arte.  @CsGe txo / 
944660291

Udal talde politikoen iri tzia
365 EGUN EUSKARAZ 

BALIOETAN HEZTEKO  
AZAROAREN 25 BAT

ROMO. GABONETAN 
APARKATZEA

LORTU DUGU!

GETXOKO LANAK, ZERUETAN

EAJK EZ DU BETEKO ZERGA ETA TASEN ITUNA PPREN MESEDETAN


