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Nire lehen hitzak, Gipuzkoako diputatu nagusi eta Gipuzkoa Aurreraren 

sustatzaile bezala, poza adierazteko izango dira, Donostiako Udalak talde 

honekin bat egitea erabaki duelako, gipuzkoar guztien aurrerapena eta 

ongizatea taldearen helburu dela gogoan izanda. 

 

Ziur nago Gipuzkoa Aurreraren erabakietan Odon Elorza alkateak parte hartzea 

onuragarria izango dela eta emaitzak hobetzeko balioko duela, Gipuzkoa 

Aurrerak proiektu estrategikoak, azpiegitura handiak, edo berrikuntza eta 

lehiakortasuna bultzatzen dituenean.   

 

Onuragarria izango da, Gipuzkoako hiriburua ordezkatzen duenaren ahotsak 

sendotasuna emango diolako Gipuzkoa Aurreraren gizarte oinarriari. Eta 

onuragarria, baita, Elorza alkateak eta bere udal taldeko kideek emango 

dizkioten eskarmentu eta irizpideekin Gipuzkoa Aurrera benetan aberastuko 

delako. 

 

Ongietorria egin didan etxe honetan, neure etxetzat ere badudan honetan, neuk 

ere “ongi etorri” esan nahi diot Donostiako Udalari. Ongi etorri, alkate jauna, 

betidanik behar izan zaituen enpresa honetara. Izan ere, Donostiako Udalaren 

beharra zuen Gipuzkoa Aurrerak, besteak beste, Udalaren hiri estrategiak eta 

Gipuzkoa Aurreraren proiektuak elkarrekin erabateko sintonian daudelako.  

  

Erantsi nahi dut, gainera, Donostiako Udala sartuta, Gipuzkoa Aurreraren 

barruan erakunde publikoek eta pribatuek duten pisuaren banaketa orekatuago 

dagoela, eta aldi berean udalen sentsibilitate bereziak indar handiagoa izango 

duela Gipuzkoa Aurreraren proiektuak definitzeko garaian.  

 



Ahots batek baino gehiagok eskatu du Gipuzkoa Aurreraren osaera gehiago 

irekitzeko. Eta esan behar dut hau ez dela klub itxi bat, elkarrizketarako eta 

parte hartzeko besoak zabalik dituen talde bat baizik. Baina, Gipuzkoako beste 

erakundeek eta entitateek eta, oro har, iritzi publikoak ulertuko dute noski 

behar-beharrezkoa dela proposamenei eraginkortasuna emango dien nukleo 

bat izatea.  

 

Udal guztiak gure jardunaren jakinaren gainean edukitzeko eta haien iritziak 

biltzeko asmoa dugu; bestela, gainera, ezingo baitira aurrera eraman beren 

herrietan eragina izango duten proiektuak. Ildo berean, sindikatuekin eta 

Gipuzkoan gizarte arloan diharduten elkarteekin harremana izateko asmoa 

daukagu, iritziak elkarri azaldu eta haien proposamenak arretaz aditzeko. Baina 

parte-hartzearen eta eraginkortasunaren arteko oreka behar dugu, ezinbestean.    

 

Zentzu horretan, Gipuzkoa Aurrerako kideok badugu printzipio argi bat: 

erantzukizunaren printzipioa. Kontua ez da parte-hartzearen bidez erabakiak 

hartzea eta betetzea bakarrik. Norbaitek hartu behar du erabakien eta ondorioz 

egiten denaren erantzukizuna.   

 

Gipuzkoa Aurreran erabakiak adostasunez hartzen dira, aho batez. Baina guk 

guztiok, banan bana, hartzen dugu erabakitzen eta egiten dugun ororen 

erantzukizuna. Ez axaleko erantzukizun bat, nolabait, gipuzkoar guztien 

aurrean, zehaztu gabe, hartutakoa.   

 

Erantzukizun zehatza da, kontuak eska dakiokeena. Erakunde guztiek dute 

noren aurrean erantzun: Foru Aldundiak Batzar Nagusien aurrean, Merkataritza 

Ganberak bere bazkideen aurrean, Adegik enpresa kideen aurrean, Kutxak 

bere gordailuzain eta bezeroen aurrean, Mondragon Taldeak bera osatzen 

duten kooperatibista guztien aurrean, eta Donostiako alkateak udal batzarraren 

aurrean.  

 

Berriro diot Gipuzkoa Aurreraren hasierako kide guztiok ilusio handiz hartu 

dugula Donostiako Udala taldekide izatea. Ziur nago bat egite garrantzitsu 

honen ondorioak berehala nabarituko direla. 



 


