
 
Auzolana Etxauri plazan 

 
Orain dela hiru urte baino gehiago, Udalak “Etxauriko lorategiak” lez ezagutzen direnen 
“gehienez 6 hilabeteko itxiera” gauzatu zuen. Hau dela eta, Alde Zaharrean dauzkagun gune 
publiko urrien galera berria pairatu behar dugu (azken urteetan Santa Maria plaza, Brullerias 
plaza eta bere bolalekua, “Etxauriko zelaia” deritzana, kendu dizkigute … eskerrak pilotalekua 
berreskuratu dugun!!!) 
 
Udalak plaza apaintzeko jarritako latoizko murruaren bestaldean zer egongo ote zen eta bertan 
egindako zulo handietan zer ezkutatuko ote zuten jakin nahiean, barrura sartzea erabaki 
genuen,eta hangoak ikaragarri harritu gintuen: konturatu ginen hondakin, sastraka eta zabor 
piloen artean, plazak benetan ezkutatzen zuena zulo beltz itzelak zirela, non Udalak eta Hiri-
Berrikuntzarako Agentziak lurperatzen eta gordetzen joan diren auzoaren oinarrizko kexa eta 
aldarrikapenak. 
 
Lehenengo zuloan, hainbestetan aldarrikatutako auzoko Osasun Zentroaren handitzea topatu 
genuen. 10 urte baino gehiago igaro dira handitzea eskatu zenetik, 20.000 pertsona baino 
gehiago artatzen baditu ere (Errota eta Alde Zaharrekoak)…itxoiten jarraitzen dugu. Eraikuntza 
asko aurreikusten dira museoak, hotelak, saltoki handiak, ikerketa zentroak egiteko… baina 
sekula ez dago Osasun Zentroa handitzeko espaziorik, ezta bere helezintasuna konpontzeko ere. 
 
Bigarren zulo beltzean, konpondu gabeko auzoaren irisgarritasunaren arazo larria aurkitu 
genuen. 2006an, ranpek irisgarritasuna bermatzen etzutela onartuta, garai hartako arduradunak, 
jorge Ibarrondok, halaxe adierazi zuen: “Benetan ari gara, erabilgarriago egingo dugu auzoa 
425.000 euroko aurrekontuarekin igogailuak jartzeko proiektuak eratzen hasiko gara”. Beraietaz 
behin eta berriz hitz egin dute…hitzok haizeak daramatza, ordea. 
 
Hirugarren zuloak auzoak hainbestetan botatzen duen itaunketaren erantzuna gordetzen du: non 
ote dago hainbatetan ziurtatutako Alde Zaharreko nagusientzako Eguneko Zentroa?Ba, 
zoritxarrez, zulo beltz honetan. Hortxe dago 2006ko abenduan Alonsok promestutako Zentroa, 
Pinton kokatuko omen zen, 600 m2koa litzatekena eta 840.000 euroko aurrekontua gordeko 
ziona (PNV-rekin sinatutako akordioa). Data hoietan lurperatuko zuten zulo honetan, proiektuaz 
ez bait dugu berririk jaso oraindik. 
 
Beste zulo batean mugimendu asko egon dela somatu dugu. Askotan lurperatu eta lurpetik atera 
izan balute bezala bertan ezkutatzen dutena: auzoko pertsona askok pairatzen duen txirotasuna 
eta baldintza sozial gogorrak. Horrela, Europak dirua eman diezaien saiatzen direnean (URBAN 
programaren bitartez), auzokideok hainbestetan adierazi dizkiegun datuak lurpetik ateratzen 
dituzte: langabezi maila altuak, txirotasuna, pertsona nagusien babesgabetasuna, gizarte 
zerbitzuen gabeziak, sozializatzeko gune publikoen falta... Hori bai, behin helburua lortuta 
(dirua), gaia edo arazoa berriz ere lurperatu eta gabeziak konpondu ahal izateko hartu beharreko 
neurriak ahazten dituzte. URBANen diruarekin ordainduko diren proiektuetatik, zeinek 
konponduko ditu egoera larri hauek? 
 
Bostgarren zuloan beste gai larria ezkutatzen da: hainbeste Berreraikitze plan, hainbeste diru 
erabilia eta ziurtatuta... eta inondik inora eurorik agertzen ez dela jarraitzen dugu, berreraikitzea 
ordaindu ezin dutenentzako. 2008Ko otsailean Hiri Berrikuntzarako Agentziako arkitektura 
buruak esan zuen lez “beste 2.000 etxebizitza geratzen da jabeek laguntza eskatu ez dutenak 
berriztatzeko, konponketak ordaintzeko diru adina ez dutelako ”. Zulo honetan sakondu ezkero, 
aurkituko al dugu berreraikuntzarako zuzenduta zegoen “desagertutako” dirua? 
 
Zulo anitz dago oraindik begiratzeke, eta aurreikusten dugu bertan ere auzokideon aldarrikapen 
lurperatu gehiago aurkituko ditugula, baita egingo ziren hainbeste gauzen hitzemanak, aurrera 
eraman ez direnak. 



 
Hau guztia dela eta plaza berreskuratzea eta bere misterioak argitara ateratzea erabaki genuen. 
Horretarako, eta orain urte bete Auzolana Pilotalekuarekin egin genuen bezelaxe, auzolan 
berrirako deialdia zabaltzea erabaki genuen, ZAHARRAZ HARRO auzoko jaien ekintzen 
barnean proposaturik. 
 
Honetan murgilduta ginen uztailak 4 ostiralean auzokide dozena batzuk, adin eta ideologia 
ezberdinekoak; giltza finko nahiz “karrakakoak” eskutan, hesiak desmuntatzen; xiringa eta 
zabor pilatuak batzen; aitzur zein aihotzez baliaturik sastrakak kentzen... auzoarentzat 
auzolanean. Lanean bi ordu igarota (udal poliziaren begirada hurbilpean), Gonzalo Arroita 
bertatik pasa zen, gaur egungo auzoaren Berreraikitze instituzionalaren arduraduna, zabortegi 
bihurtutako plaza, auzoari itzultzeko iniziatiba eduki beharko lukeen pertsona hain zuzen ere... 
 
Eta zer uste duzue egin zuela? Kotxetik jeitsi, prakak jaso, eskularruak hartu eta auzolanean 
parte hartu, aurretik berak iniziatiba hartu ez izanagatik lotsatuta? Ba guztiz kontrakoa. Arroita 
bertatik pasa eta 10 minutuetara, udal poliziek gure lana eteteko eta plaza uztera behartzeko 
agindua jaso zuten. Etziguten zuloak ixten utzi ez eta ingurua zintaz markatzen utzi, istripuak 
gerta ez zitezen. 
 
Ondorengoa izan zen harrigarriena, arratsalde horretan bertan kontratatu zuten enpresa bat (ez 
geuk hasitako lana bukatzeko, zuloak estaltzen, garbiketa burutzen eta auzoari gune publikoa 
behingoz itzultzen, ez) hesitura berriro jartzeko... ziztu bizian udalaren lotsak ezkutatzeko 
nahian. 
 
“Isun itzela” ezarriko digutela esan digute. Udalaren utzikeriaren aurrean auzokideon iniziatiba 
balioesteko era bitxia. Baina heuren mehatxuek ez gaituzte kikilduko, gune publikoak 
berreskuratzeko auzoaren beharra konpontzeke baitago oraindik ere. Horrexegatik gure 
erabakiak aurrera egingo du beraien utzikeriaren gainetik, auzokideon interesen defentsan 
geldituko ez garelako; ez dugu instituzioen konponbideetan itxaropenik. Ildo horretatik jarraiki, 
berriz ere auzolan publikora deialdia zabalduko dugunerako prest eta adi egotera deitzen dugu, 
auzokideok auzoaren etorkizuna berreskuratu dezagun, auzo bizia, jaizalea eta aldarrikazalea 
izateko ezinbestekoa. Alde Zaharra Bizirik. 
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