
GEZURRA ESATEA MERKE ATERATZEN DA

Gara tzen ari garen proiek tuak urte 
guztietan bihur tzen dira errealitate 
ukigarri, eta, horrenbestez, urte guz-
tietan hasten dira zerbi tzua ematen. 
Baina aurten, 2018. urtean, denbora 
luzez i txaron ditugun errealitateekin 
gozatuko dugu, eta, horri esker, gure 
bizi tza, zerbi tzuak eta ge txotarren-
tzako proposamenak kalitate bikai-
nekoak izango dira.
Aurten, 2018an, guk, EAJ-PNV al-
derdiak, irisgarritasunarekin eta 
mugikortasunarekin hartu genuen 
konpromisoa bereziki nabarmena 
izango da: irisgarritasun proiek-
tuekin aurrera jarrai tzen dugu Ai-
boan; Portu Zaharrera iristeko igo-
gailu baten prestaketa lanak hasiko 
dira, baita Genera txu eta Usategi ar-

teko konexioa hobe tzeko lanak ere; 
horrez gain, Areneondon igogailu 
berria ere ikusiko dugu, eremu ho-
rretako bizilagunak Algortako goiko 
aldera errazago iristeko, batez ere 
Alangoko anbulatorioran tz.
Mugikortasunari dagokionez, Ge-
txon bizi diren eta bertan lan egi-
ten duten per tsona guztien tzako 
hobekun tza eraginkor eta nabarmen 
ugari aurten ikusiko ditugu: María 
Andresena eta Algortako Etorbideko 
berrantolaketa, Gainzako aparkale-
kuko proiek tua eta hasierako lanak 
barne, baita Makaleta Etorbideko 
lanak ere, errepidea etorbide a tse-
ginago eta seguruagoa izan dadin; 
Eusko Jaurlari tza eraiki tzen ari den 
Ibarbengoako aldirietako aparkale-

kua ere aipatu behar da, Uribe Kos-
tako herrietatik datozenei Metrora 
iristea erraztuko diena; Romo Kultur 
E txea mar txan jar tzea, lehen mailako 
zerbi tzuak eskainiz adin guztietako 
herritarren tzat, eskain tza bikaina-
rekin; ekonomia susta tzeko arloan, 
bestalde, sektore berri tzaileen alde-
ko apustua egitea, Benturillenako 
mintegi berria barne; eta ekimen na-
barmenen artean, Ge txon bul tza tzen 
ari den babes ofizialeko e txebizi tzen 
promozioa aipatu behar da, bereziki 
gazteei zuzendutakoa. 2018. urtea 
proiek tu eta konpromisoak erreali-
tate bihur tzeko urtea izango da, beti 
bezala bete egiten ditugulako. Ge-
txoko herritarrei ematen diegun hi-
tza delako.

Urteko azken Osoko Bilkuran, Manuel 
Gainzako aparkalekua eraiki tzeko kre-
ditu osagarriari babesa agertu zion PPk, 
EAJ-PNVrekin lortutako akordioaren frui-
tu gisa; hala, zirkulazioa eta inguru horre-
tako aparkamendua hobetu egingo dira. 
Horri esker, aparkalekua eraiki tzeko 
lanak 2019ra aurrera tzea lortu dugu. 
Hala ere, ez diogu soilik babesa eman; 
horrez gain, EAJ-PNVri eskatu dio-
gu proiek tu horren pleguetan aukera 
guztiak ain tzat har daitezen, tartean, 
txandaka tzea, aloka tzea, sal tzea… 
Helburu bakarrarekin: ez dadin hu-
tsik dagoen aparkaleku bat bihurtu, 
erabil tzeko aukerarik gabe, Ge txo An-
tzokikoarekin gertatu den moduan.

Urte berri bat hasi dugu. Horrelako 
egunetan iraganaren balorazioa egi-
ten dugu, eta hasi berri den urterako 
erronka berriak plantea tzen ditu-
gu.   Ge txoko Sozialisten ustez, iaz ez 
zen urte txarra izan ge txotarren tzat, 
bereziki gure gazteen tzat. Izan ere, 
PSE-EEren bul tzada eta tinkotasuna-
ri esker, udal gobernuak Hiri Lur-
zoruko E txebizi tza Plana praktikara 
eraman zuen, aurreko legegin tzaldian 
EAJ-PNVrekin adostutakoa. Dagoe-
neko eraikita daudenez gain, laster 
Iturribarri, Sarrikobaso, Venancio eta 
Ormazakoak ere hasiko dira. Ez da 
Ge txoko e txebizi tzaren arazoa behin 
betiko konpon tzeko modua, ezta Ge-
txoko gazteek nahitaez hartu behar 
izan duten (eta oraindik ere hartu 
behar duten) exodo bidearen auzia 
behin betiko konpon tzeko modua ere. 
Baina gobernu taldeak hartutako bes-
te neurri ba tzuekin batera (e txetik joa-
teko lagun tza, OHZrako lagun tzak eta 
diru lagun tzak), herritar askoren tzat 
arnasa edo a tseden har tzea abagunea 
izan daiteke. Gauza bera esan daiteke 
Sozialistei esker eskola materialerako 
beharrizan egoeran dauden familiek 
lortutako lagun tza edo bekei dago-
kienez ere. Ezker baliagarria izaten ja-
rraituko dugu, aukeren berdintasuna 
gertuago izan dezagun.

Ge txoberriren azken alean, berriz ere, 
gobernu taldeak udal hedabidea era-
bili zuen Ge txorako gobernu taldeak 
berak dituen apustu eta proiek tuei 
publizitatea emateko. GUK taldetik bi 
gauza nabarmendu nahi ditugu: udal 
gobernuak hala jokatu beharko luke, 
Ge txorako goberna tzen, ez soilik pro-
grama horren alde bozkatu dutenen-
tzat; ez da egia gure taldea babes ofizia-
leko e txebizi tzen aurka agertu denik. 
E txebizi tzak koka tzeko proposamenak 
EAJri jakinarazi genizkion, eta ados ez 
zeudenez, haien diskur tsoarekin jarrai-

tzea erabaki dute, GUKi buruz gezurra 
esaten proposamenik ez dugula egi-
ten aipatuz. Gainera, jendea en tzutea 
ezinbestekoa dela irudi tzen zaigu; 
gazteak bezain garran tzi tsuak dira 
gure nagusiak, eta Nagusien E txean 
jarrai tzeko eskatu dute. Badakigu Ge-
txon babes ofizialeko e txebizi tzak 
koka tzeko espazio gehiago daudela, 
baina, beti bezala, kontua borondate 
politikoa eta goberna tzen dutenek en-
tzuten jakitea da. Izan ere, gure ustez 
ez da beharrezkoa horren modu inba-
siboan eraiki tzen jarrai tzea, badirelako 

beste alternatiba ba tzuk. Are gehiago, 
Euskadi eta eskualde mailako jarraibi-
de berriek dagoeneko ezarri dute ez 
dela beharrezkoa EAJk eta PSE-EEk 
sine tsarazi nahi diguten bezainbeste 
e txebizi tza izatea. Jakina denez, Ge-
txok eta ge txotarrek zein beharrizan 
dituzten pen tsatu behar da, baina ho-
rretarako ezin dira datuak eta aurrei-
kuspenak baztertu, gure udalerriak 
etorkizun hobea izan dezan politikak 
nola bideratu behar diren xeda tzen 
baitute. Harremanetarako: guk@ge txo.
eus / 944660290

Abenduan, Irisgarri-
tasun Uniber tsaleko 
Bulegoa sor tzea pro-
posatu genuen. Izan 
ere, Ge txo denon-
tzat izan dadila nahi 
dugunez gero, gure 
ustez, mugikortasun murriztua duen 
edozein per tsonak bere eskubide guz-
tiak baldin tza berberetan gauza tzeko 
eskubidea izan behar du udalerrian 
zehar mugi tzeko orduan. Mozioa au-
rrera irten ez zen arren, ez dugu amore 
eman, eta Ge txo irisgarriago batekin 
konpromiso handiena duen udal tal-
dea izaten jarraituko dugu.

Udal talde politikoen iri tzia
2018, ERREALITATEEN URTEA

URTE BARRI ON

IRISGARRITASUN UNI-
BERTSALEKO BULEGOA

Bul tzada Manuel Gainzako aparkalekuari

Ez da egia oposizioko alderdiak, be-
reziki EH Bildu alderdia, babes ofi-
zialeko e txebizi tzen aurka daudenik. 
Romok paira tzen dituen arazoen ar-
tean, jakina, e txebizi tza publikorik ez 
izateak eragiten duen arazoa dago, 
baina ezin dugu ahaztu ondarea zain-
tzea eta memoria kolektiboa manten-
tzea oso gai garran tzi tsuak direla. Izan 
ere, EAJk eta PSEk erai tsi nahi dituz-
ten eraikinek auzoaren memoria bizia 
osa tzen dute eta birgaitu daitezke,  
aldi berean, aztarna ekologikoa mu-
rrizteko helburuarekin. Hala ere, gaur 

egun Romok duen arazorik larriena 
auzokideen iri tzien aurrean EAJren eta 
PSEren inposizioa eta gortasuna dira.
Gobernu taldeak, argi dagoenez, Na-
gusien E txea, Kultur E txea edota Udal 
Euskaltegia eraistea proposa tzeko es-
kubidea du, baina gainerako alderdi 
politikoek ere aurka agertu eta eraikin 
historikoak defenda tzeko eskubidea 
daukagu. Bestalde, EAJk eta PSEk EH 
Bilduren proposamenak bereganatu 
izanagatik pozik gaude (e txebizi tza 
hu tsen errolda, alokairurako lagun-
tzak), baina proposamen horiek iri tzi 

publikoaren aurrean beraienak izango 
balira bezala aurkeztea eta guri eraso 
egiteko erabil tzea lo tsagabekeria izu-
garria irudi tzen zaigu. Bi alderdiek 
ondo baino hobeto dakite neurri horiek 
EH Bilduren ekimenez ezarri zirela, 
eta legegin tzaldi osorako itundu zire-
la.  E txebizi tzaren arazoak konponbide 
integrala behar du: plangin tza egitea, 
politika berriak gara tzea, hu tsik dau-
den e txebizi tzak mugiaraztea, eredu 
alternatiboak azter tzea, babes ofiziale-
ko e txebizi tzak alokairura bidera tzea, 
neurri fiskalak finka tzea, etab. 

EAJ eta PSE gezurretan ari dira Romori buruz hi tz egiten dutenean


