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daleko politikoen ahotan gezur mordo bat entzun behar
izan dugu, eta horietako gehienak muinorako irisgarritasun
arazoen eta horiei aurre egiteko neurrien ingurukoak izan

dira. Igogailu ikustezinez ari gara, hain zuzen.

Beti defendatu izan dugu pairatzen dugun irisgarritasun
arazorik handiena Osasun Zentroaren inguruko malda
zorrotzak direla (kaleko arazoez ari gara, izan ere, gure
eraikin zein etxe barrukoak aparteko kontua dira), osasun
etxera, gainera, Errota auzoko biztanleak ere joaten dira eta
horrek arazoa areagotu baino ez du egiten. Aldi berean,
auzotar askok uste dugu beste zenbait malda mekaniko (San
Francisco Javier kantoikoak, gehien bat) ez zirela benetako
lehentasuna auzorako, aitzitik, gure aburuz horien benetako
helburua zen Artiumetik Ur Biltegira eta Ohianederrera
doazen turistei arinago egitea hango aldapa zorrotzak...
horixe baita turistak erakartzeko diseinatutako ardatz
“kulturetako” bat.

Halaber, zenbait gizarte eragilek salatu du auzoan
irisgarritasun eta mugikortasunerako konponbide teorikoak
planteatzen diren bakoitzean ez dutela kontuan hartzen
mugitzeko arazoak dituen jendea, hortaz, neurriok ez dute
arazoa konpontzen.

Jende aurrean egin diren adierazpen eta promesa guztiak
ikusita, errealitatea aztertu ez duenak pentsa lezake arazoa
aspalditik konponduta dagoela. Bada, hemerotekak eta
aktak hartu, egin dezagun oroimen ariketa bat, eta
egiaztatuko dugu promesa eta adierazpen adina gezur bota
dituztela.

Lehenengo gezur eta diskurtso aldaketak
Osasun Zentroaren inguruko auzokoen aintzinako
aldarrikapenera atzera egin gabe, ekin diezaiogun ibilbide
honi politikoek honen inguruan egindako lehenengoetariko
adierazpen bat aztertuz:

Udalak abian jarriko ditu Alde Zaharreko eskailera
mekanikoak. Sistema hori Mateo oaraza kalean; Aiotz
plazan; eta Bakardadea, San Francisco Javier, eta Harategi
kantoietan ezarriko dute.
(Diario de Noticias 2005-02-03)

Horri gehitu zioten proiektuaren irisgarritasun arazoen
kontua:

Formula honi, pertsona ezinduentzat balio ez duenez, beste
“elementu” batzuk gehitu behar zaizkio horiek Landatxora
igotzea izan dezaten; elementuok proiektua burutzen duen
enpresaren esku egon beharko lukete.
(El Correo 2005-03-02)
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Hilabete pasatxo beranduago malda
mekanikoak aurkeztu zizkiguten
mugikortasunaren arazoaren
konponbidea bailiran:

Gasteizek malda automatikoak jarri
ditu eskailera mekanikoen ordez
Alde Zaharrerako sarbideetan.
Udalak sistema hau hobestu du,
aulki gurpildunetan doazenek,
erosketako gurditxoek, haurren
aulkiek, eta bizikletek ere arazorik
gabe erabil ditzaten.
(zenbait hedabideetan 2005-03-22)

Eskerrak beste batzuetan logika eta
zentzua nagusitzen diren.. .
erakundeetatik kanpo:

Alde Zaharreko auzokoek salatu dute
malda mekanikoen helburu bakarra
“turistikoa” dela. Rafa Ruiz de
Zarateren esanetan “ezinbestekoa da
auzorako irisgarritasuna erraztea”,
halaber, salatu du ekimenak  “turismoa
bultzatzea duela helburu bakarra
auzokoen beharrei erantzun
beharrean”. “Auzoak aldapa mordo
bat dauka leku guztietatik, eta beste
batzuek premiazkoagoa dute
konponketa”, salatu du. Horien artean,
zehaztu du, Harategi kantoiarena da
maldatsuena “eta gainera Hedegile
kaletik Osasun Zentrorainoko
ezinbesteko sarbidea da”.
(Diario de Noticias 2005-12-19)

Maldak irisgarritasunaren arazoaren
konponbidea zirela argudiatu
ostean, egia ez zela onartzera

behartuta, diskurtsoa aldatu zuten,
hori bai, promesa faltsu gehiago
baliatuta:

Aihotz plazan jarritako bi
igogailuek auzoko goiko alderako
sarbidea erraztuko dute.
Kantoietako aldapa dela medio,
maldetan ezin da igo ez aulki
gurpildunik ezta haurren aulkirik
ere. Urtebete beranduago Udalak
Alde Zaharrean igogailuak jartzearen
ideia berreskuratu du (…). Halaxe
azaldu zuen atzo Juan Carlos Alonsok.
(Diario de Noticias 2006-04-08)

“Datorren astean bi lonja erosiko
ditugu Mateo Moraza kalean,
handik igoko dira igogailuak” esan
zuen Ibarrondok.
(Diario de Noticias eta El Correo 2006-4-26)

Baina ARU (Hiri-Berrikuntzarako
Udal Agentzia) kontua jorratzeko
bildu zenean, honelakoak irakurri
behar izan genituen:

Juan Carlos Alonso Jaunak dio
lokalak erosi eta igogailuak
jartzearen kostua gehiegizkoa dela
emango zaion erabilerarako, eta
proposatu du zentzuzkoagoak
liratekeela euskarriei atxikitako
mekanismo batzuk.
(2006-05-02ko bileraren akta)

Maldak irisgarriak ez zirela argi
geratu zenean, orduan hasi ziren
elkarri errua leporatzen, eta nork
bereari eusten:

Udalak txostenak eskatu ditu
maldek irisgarritasunaren legea
betetzen ote duten ikusteko.
Oposizioak kontua argi dezatela
eskatu du, eta PPk kritikatu du
“gauza jakina zela” aldapak
l e g e a k  b a i m e n d u t a k o a
gainditzen zuela. Patxi Lazkozek,
bere aldetik, zera adierazi zuen:
“onartu beharko dugu hanka sartu
dugula aldeko botoa eman
dugunean, hala ere, sistema honen
aldeko apostua egiten jarraituko
dugu”.
(El Correo 2006-05-17)

Eta beste zenbait baieztapen eta
erabaki, hotsandikoak bezain
faltsuak:

Arantza Zenarruzabeitia Anderea
(…) Ez dugu inolaz ere onartuko
legea ez betetzea. (…) Badakit
arazoak dituzula, Ibarrondo Jauna,
baina ezin dugu utzi uda pasatzen,
eta udazkena, eta negua, eta
maldei  gehi tu behar  za ien
tramankulua ez izatea, dela
igogailua, dela aszensorea, dela
kremaillera; edo atzo zioten
bezala, maldekin dugun arazoa
konpontzeko edo ar intzeko
bideragarriak diren beste zenbait
kontu.

(…) Bozkatuko da jarraian
transkribituta dagoen BEHIN-
BETIKO MOZIOA GEHITUTAKO
EMENDINAREKIN BATERA.

Harategi kantoia Mateo Moraza Apaizgaitegi kantoia Aihotz plaza



1. Diseinatzea (…) proposamen
osagarri bat, malda mekanikoen
proiektuari lotuta, pertsona
ezinduak Alde Zaharrera iristea
bermatzen duena gainontzeko
hiritarren antzera, eta arlo horretan
indarrean dagoen legedia zorrotz
betetzen duena. Administrazio
biltzarrak ekimena onartzen den
unetik gehienez bi hilabeteko
epean onartuko du proiektua.
(2006-05-26ko Udal Biltzarreko Akta)

Batzuek erakutsi dute oposizioan
daudenean diskurtso bat dutela eta
gobernuan daudenean, aldiz,
bestelako jokaera bat:

PNVk eta PSEk bat egin dute
“popularrei” eskatzeko obrak
dituen irisgarritasun arazoak
zuzen ditzatela. Halaxe erabaki
zuen Gasteizko Udal Batzarreko
mozio batek.
(Diario de Noticias eta El Correo
2006-05-27)

Dirua aurreikusten dute,
lehiaketak iragartzen
dituzte, izapideei ekiten
diete... baina oraindik
igogailuen arrasto izpirik ez
Hitzak, gezurrak badira ere,
ekintzak baino eraginkorragoak
direla uste dutenez, kontu kontari
etorri  zitzaizkigun berriro:

Gasteizek 4 aukera aztertzen
dihardu Mateo Moraza eta
Landatxo artean igogailuak
ipintzeko. Udaleko arkitektoek
egindako lau diseinuak udal
taldeen esku daude jadanik.
“Benetan ari gara eta auzorako
sarbideak erraztuko ditugu”
e s a n  z u e n  h i r i g i n t z a
zinegotziak, Jorge Ibarrondok.
(El Correo 2006-06-30)

Baina batzuetan errealitatea
tematia eta egoskorra da:

E u s k o  J a u l a r i t z a k  d i o
Gasteizek, malda mekanikoak
baino, igogailuak jarri beharko
li tuzkeela.  I r i sgarr i tasuna
Sustatzeko Euskal Kontseiluaren
txosten batek kritikatzen du
G a s t e i z k o  U d a l a r e n
“aurreikuspen falta ulertezina”
A l d e  Z a h a r r e k o  m a l d a
mekanikoak jarri zituenean, izan
ere, igogailuak hobestu beharko
l i tuzke “ir isgarr i tasunerako
irtenbide egokiena delako”.
(El Correo 2006-09-06)

Halaber, diru kontuak aipatuz saiatu
z i r en  gu  konben tz i t zen .
Aurreikusitako dirua izanagatik,
hitzak bezala, haizeak eraman zuen:

Aurten Udalak Alde Zaharrerako
gastuen atalean aurreikusita dituen
7 milioietatik, 400.000 euro
igogailuak jartzen hastera
bideratuko dituzte.
(El Correo 2006-09-29)

ARUk (Hiri-Berrikuntzarako Udal
Agentzia) ez-ohiko inbertsioa
onartu zuen atzo (…) 100.000
euro Harategi kantoiko malda
mekanikoetarako eta milioi bat
euro maldak osatuko dituzten
igogailuak abian jartzeko.
(El Correo 2007-02-15)

Baina azken batean helburua kea
saltzea eta, ezer egin gabe, jendea
entretenituta izatea denez, 8
hilabete lehenago igogailuetarako
4 aukera ezberdin izanagatik, 8
hilabeteren buruan kontu kontari
etorri zitzaizkigun, berriz ere, ideia
lehiaketa batekin:

“Ideia leihaketa bat igogailu
berriak aukeratzeko. Hirigintza
B i r g a i t z e k o  A g e n t z i a k
lehentasuna emango die
i g o g a i l u e i ” .  A r a n t z a
Zenarruzabei t ia ,  z inegotz i
naz iona l i s ta ,  e ta  o ra ingo
presidenteak zera zioen: “Ez dugu
mugarik jarriko. Profesional onenek
euren ikuspuntua eman diezaguten
nahi dugu”.
(El Correo 2007-03-24)

Lazcoz eta gobernu
sozialista berriarekin...
denak jarraitzen du berdin.
Alkate berria eta gobernu berria
sartu baziren ere, urte oso bat pasa
zen eta igogailuen arrastorik ez.
Hori bai, oraindik ere eusten zioten
igogailuak lehentasuna ziren
le loar i . . .  hurrengo ur teko
lehentasuna, baina:

Gasteiz primera ciudad en alcanzar la LUNA. Gracias a sus
ascensores "transparentes" (mil veces prometidos, nunca

realizados) usted podrá llegar a ella... usando la imaginación.



Hirigintza-ekintza premiazkoenetako
bat Alde Zaharrean igogailuak jartzea
da, muinora igotzea errazagoa izan
dadin...
(Diario de Noticias 2007-12-13)

Gobernu sozialistak planteatuko
die bihar gainontzeko udal taldeei
hiru igogailu publiko jartzea. Beste
alderdiek erabakia babesten
badute, hurrengo pausua izango
da proiektua egin eta 2008an
obrak kontratatzea.
(El Correo 2007-12-19)

Udalak beste konkurtso bat
deituko du lehen bait lehen (…)
“proiektua lau hi labeteren
epean abian izatea espero
dugu”  z ioen  Juan  Car lo s
Alonsok,  eta gehi tu zuen:
“ M a l d a  m e k a n i k o a k
m u g i k o r t a s u n e r a k o
proposamena izan ziren eta ez
i r i sgarr i tasunerakoa,  baina
zuzenduko dugu gure akatsa”.
(Diario de Noticias 2007-12-21)

Baina denbora aurrera zihoan
heinean, epeak luzatzen ziren
berr i ro ,  e ta  d i ru  gehiago
aurreikusten zuten:

Patxi Lazcozen taldearen
arabera, urte bukaeran hasiko
dira Alde Zaharreko igogailuak
jartzen (…) “Uda baino lehenago
nahi dugu konkurtsora atera, obrak
urte bukaeran has daitezen”
adierazi zuen atzo Juan Carlos
Alonsok, Hirigintza zinegotziak.
Udalak milio bateko diru multzoa
dauka erreserbatuta aurten
erabiltzeko.
(El Correo 2008-01-24)

Hori bai, 3 urte beranduago, ezer
egin ez badute ere, jarraitzen dute
esaten premiazko kontua dela:

Urban programarako proiektua
onartu ostean,  Alkatearen
a b u r u z  “ g u r e  p r o i e k t u
p r e m i a z k o e n e t a k o  b a t
irisgarritasuna hobetzea da”
(Diario de Noticias 2008-06-14)

Arroita ere bete gabeko
promesen taldean sartu zen
A r r o i t a ,  A R U k o  ( H i r i -
Berrikuntzarako Udal Agentzia)
gestore mediatiko berria, agertu
zen taula gainera. Hasieran
ñabardurak bilatu zituen hizkera
korapilatsua baliatuz:

Muinorako irisgarritasuna eta haren
barruko mugikortasuna sustatu

behar da. Hori ezin ba lortu
baliabide teknikoen bitartez
bakarrik, askotan sartzeko eta
igarotzeko atseginak diren
esparruak sortu behar dira.
(Diario de Noticias 2008-03-28)

Baina berehala egin zuen bat
promesa gezurtien diskurtsoarekin:

- Eta zer berri irisgarritasunaren
inguruan? Hirigintza zinegotziak
agindu zuen aurten igogailuak
jartzeko obrak adjudikatu behar
zituztela, eta orain arte horren
berririk ez.

- Izango ditugu igogailuak. Urte
bukaerarako iragarriko dugu
lehiaketa, ziur egon.
(Diario de Noticias 2008-10-05)

Lazcozen taldeak Alde Zaharrerako
irisgarritasuna hobetu behar zuten
hiru igogailuak jartzeko izapideak
hasi zituen, eta urtebete eskas
geroago Hiri-Berrikuntzarako Udal
Agentziak -auzoa modernizatu eta
dinamizatu behar duenak-
proiektuari behin-betiko bultzada
emateari ekin dio. Entitateak
aurreikusi du hiru igogailuak
jartzeko obrak datorren uda baino
lehenago hasiko direla. Malda
mekanikoak osatuko dituen
proiektua gauzatzeko, udalak
«azaroan edo abenduan»
iragarriko du lehiaketa.
(El Correo 2008-10-09)

Eta hara non esaten duen,
hainbeste diru daukatenez, ez
dakitela zein multzotik hartu
igogailuak egiteko behar dutena.
Azal gogorra behar da gero!:

Gasteizek irisgarritasun plana
enkargatu du Seminarioaren
kantoian osasun zentrora iristeko
malda mekanikoa jartzen duten
erabakitzeko (…)

Zergatik utzi al dute horrenbeste
denbora pasatzen proiektu hauei
aurre egin arte? Arroitak azaldu
du bere taldeak aztertu behar izan
duela batetik nola enkajatu
egitasmo globalean eta bestetik
nondik atera dirua; Urban izeneko
Europako fondoetatik -7,8 milioi
sartuko dituzte Alde Zaharra
berreskuratzeko-, edo Zapaterok
obrak finantziatzeko emandako
40 milioietatik.
(El Correo 2009-02-12)

Berak, 2008ko hasieran kargua
hartu zuenean, argi utzi zuen bere
konpromezua hiru urtetakoa zela,
eta gero ikusteko zegoela. Hala
ere, halaxe bukatu zuen bere
adierazpena:

2014rako -gehitu zuen- Alde
Zahar rak  bere  h i s to r iako
eraldaketarik handiena pairatuko
du irisgarritasnari dagokionez.
(El Correo 2009-02-12)

Horregatik, gezur gehiago esaten
badute ere, zaila beharko luke
norbaitek sinistea, izan ere,
errealitateak agerian uzten ditu
behin eta berriro:

Udan hasiko dira hiru igogailu
jartzeko obrak, orain arte pertsona
ezinduen eskura ez zeuden hiru
tokitan.
(El Correo 2009-03-15)



Lotsarik ez dutenez...
lotsabakoak izango dira!
Hori bai, gure haserreak gainezka
egin zuen jakin genuenean
lehentasuna emango diotela
aurreikusita ez zegoen igogailu
bati, hain zuzen ere, Alde
Zaharreko mugikortasun arazoak
konpontzea baino turis ten
erosotasuna helburu duen igogailu
bati. Aurreikusitakoak, beraz,
atzeratuko dituzte:

Igogailu bat Burulleria plazan.
ARUk (Hiri-Berrikuntzarako
Udal Agentzia) maiatzaren 27ko
batzar rean onar tzekoa da
i g o g a i l u  b a t  e r a i k i t z e k o
lehiaketa. Aipatu igogailuak
Hedegile kaleko bukaeraren
(Maturana-Berastegi jauregiaren
parean) eta Fray Zacar ias
kalearen (Katedralaren parean)
arteko maldaren gutxi gora
beherako 6,5 metroak gaindituko
ditu. Proposatutako beste bi
igogailuek itxaron beharko dute
oraingoz.
(Diario de Noticias 2009-05-07)

Hilabete batzuk beranduago betiko
arazoari aurre egin behar izan
zioten: Nola saldu proiektuaren
beste atzerapen bat? Oso erraza,
esango dugu mugikortasun
egitasmo berria egingo dugula
aurrekoak hobetzeko -aurrekoei
kasurik egin ez bagenien ere- eta
horrela, bazterrak nahastuz,
hilabete edo urte batzuk gehiago
lortuko ditugu:

Mugikor tasuna Hobetzeko
Egitasmoa du izena. Horretarako
ARUk 65.000 euroko kontratua
onartu zuen atzo. Azken helburua
da gaurtik 2014 arte obrak
bukatuta egotea.
(Diario de Noticias 2009-07-28)

Lazcozen taldeak ez du duela lau
urte sortutako ideia baztertu,
a leg ia ,  A iho tz  p laza  e ta
Landatxorako igoera erosoagoa
egingo duten igogailuak jartzea.
Hala ere, uste du proiektu hau
biraztertu eta eguneratu behar
dela.
(El Correo 2009-07-28)

Gezurra dirudien arren, denek nahi
dute jantzi bete gabeko promesen
domina, eta horretarako Eusko
Jaularitzaren zein Gobernu
Zentralaren dirua agintzen dute:

Araban krisiari aurre egiteko
egitasmoaren hobekuntzak [Eusko
Jaularitzarena, +Euskadi 09], PPk
bultzatuta, (…) beste bi milioi
ekarriko ditu Aihotz plazan
kanpoaldeko igogailuak jartzeko.

«Malda mekanikoak abian
jarritakoan, hau bigarren fase bat
da irisgarritasuna hobetzeko» dio
Marotok.
(El Correo  2009-09-18)

Gobernu Zentralaren bigarren E
Egitasmoak 25 mil ioi euro
bideratuko ditu Gasteizera (…)
Atzo, alkateak, proiektu zerrenda
hori osatzen dutenen lehenengo
lau berrikuntza lanak iragarri
zituen. Lehendik iragarr i ta
egonagatik, oraindik gauzatzeko
diru kopuru zehatzik ez zeukaten
bi izango dira lehenengoak. Foru
plazako birgaitze lanak eta Alde
Zaharreko igogailuak dira proiektu
horiek.
(El Correo 2009-12-05)

Eta, hara nondik, Alde Zaharrean
jarriko dituzten lehenengo
igogailuak ez dira hasieran
a g i n d u t a k o a k  b a i z i k  e t a
Katedralean eraikiko dituztenak, a
zer kasualitatea!. Gauzak horrela,
istorio hau kontatu eta edonork
pentsatuko luke txiste bat dela. Ez
dago gustu txarreko txantxa hau
sinistuko duenik:

Igogailuak katedralean.
Horixe da Zapateroren estatu
mailako egitasmoak finantziatutako
obren bigarren bolada honen
berrikuntza nagusietako bat. Bi
igogailu berri egingo dituzte Santa
Maria Katedralean. Eta 400.000
euroko dirulaguntza duten
birgaitze lan horiek bi helburu
daukate. Batetik, bisitariei Alde
Zaharrerako sarrera guztiz erraztea,
eta bestetik tenplu gotikoaren balio
erantsia areagotzea.
(Diario de Noticias 2009-12-05)

I s to r io  tamalgar r i  honek ,
ezinbestean, hasi zen bezala
amai tuko  du ,  auzo ta r ren
aldarrikapen berriekin, erakundeen
promesa berriekin, epe berriekin...
eta irisgarritasunaren arazoei
konponbiderik gabe:

Ia bost urte pasa dira lehenengo aldiz igogailuak
jartzeko promesa egin zutenetik, maldek auzoko

irisgarritasun eta mugikortasun arazoak konpontzen
ez zituztela onartu zutenetik, 1,5 milioi baino

gehiagoko diru kopurua aurreikusi zutenetik (auskalo
non geratu den diru hori)... eta oraindik ere auzokoek

aldarrikatzen dituzten igogailuak “etorkizuneko
proiektua” dira politikoentzat.



Gaste izko  A lde  Zahar rak
irisgarritasuna behin-betiko
konpontzearen erronkari aurre egin
behar dio, izan ere, hori da
erabateko birgaitzea lortzeko traba
handienetako bat. (…) auzokoek
a l d a r r i k a p e n  z a h a r  b a t
berreskuratu dute: hirugarren
malda mekaniko bat jartzea
Seminario Zaharrean auzoko
osasun zentrorako sarbidea
errazteko. (…) Alde Zaharra
Birgaitzeko Agentziaren arabera
«premiazko» aktuazioa da
etorkizuneko Ir isgarr i tasun
Egitasmorako. Hala ere, udal
elkarteko gerenteak, Gonzalo
Arroitak, zehaztu du adituek
erabaki beharko dutela, irizpide
teknikoen arabera, Ahateen
Iturriaren eta Hedegile kalearen
artean, duela gutxi berriztutako
zatian, malda beharrezkoa den ala
ez. (…) Beraz, adituek eskumen
osoa izango dute konponbideak
b u r u r a t z e k o ,  e s a t e r a k o ,
ma ldanbeherak  e r raz teko
adinekoei. Lehentasunak ezarri
behako dituzte,  eta bai ta
aktuazioen egitarau bat ere,
epaimahai batek azter dezan.
(El Correo 2009-12-19)

Baina auzotarrek aspaldidanik
aldarrikatzen dituzten irisgarritasuna
hobetzeko neurriak berriro
atzeratzen dituzten bitartean,
“adituek, irispide teknikoen

arabera,” beharrezkoak
diren ala ez
e rabak i t zen

duten arte, eta “epaimahai batek
aztertuko dituen lehentasunak eta
aktuazio egitaraua” ezartzen dituzten
arte; irizpide horiek berauek ez dira
baliagarriak Katedrala bisitatzera
datozen turistei igogailuak jartzeaz
ari garenean. Hortaz, 2010eko
urtarrilaren 29ko Udal Gobernuko
B a t z a r r a k  K a t e d r a l e r a k o
irisgarritasuna “goitik-beherako
komunikazioen” bitartez hobetzeko
inbertsio proiektua onartu zuen.
Proiektuak 481.760 euroko kostua
izango du eta Zapateroren
2010erako E Egitasmoaren
dirulaguntzen kontura izan dadila
eskatu dute.

Prentsan agertu den bezala,
i g o g a i l u a k  K a t e d r a l a r e n
mendebalde eta ekialdean jarriko
dituzte:

“Kanpoaldeko lehenengo igogailua
mendebaldeko patioan jarriko
dute, atariaren iparraldean. Horrela
bermatuko da zirkulazioa kantoia,
katedrala eta bisitarientzako
esparru berri baten artean,
estalduraren azpikoa eta atariko
gangen gainekoa; eta hau dorre
barruan jarriko den beste batekin
komunikatuko da.

Bigarrena, bestetik, ekialdeko
patioan kokatuko da, tenpluaren
buru ondoan, eta horren inguruan
kanpoaldeko eskailera bat jarriko
da. Igogailu horrekin Santa Maria
Katedrala Fundazioak ia tenplu osoa
bisitatzeko aukera emango duen

zirkuitoa osatu ahal izango du”.
(El Correo 2010-02-07)

Honek erakusten du, berriz ere,
nola egiten diguten barre aurpegira.

Irakaspena
Ia bost urte pasa dira lehenengo
aldiz igogailuak jartzeko promesa
egin zutenetik, maldek auzoko
irisgarritasun eta mugikortasun
arazoak konpontzen ez zituztela
onartu zutenetik, 1,5 milioi baino
g e h i a g o k o  d i r u  k o p u r u a
aurreikusi zutenetik (auskalo non
geratu den diru hori)... eta
o r a i n d i k  e r e  a u z o k o e k
aldarrikatzen dituzten igogailuak
“etorkizuneko proiektua” dira
politikoentzat.

Eta ipuin honen ondorioa, Alde
Zaharreko birgaitzeari lotutako
beste hainbat kontutan bezala,
oso sinplea da: Noiz arte utziko
diegu auzotarron kontura barre
egiten? Noiz arte utziko diegu
gure mutur aurrean behin eta
berriz gezurrak esaten? Noiz arte
uste dute enginatuko gaituztela,
ergelak bezala, bete gabeko
promesekin? Heldu da garaia
auzoko etorkizuna gure esku
hartzeko eta aintzat hartzen ez
g a i t u z t e n e n  a u r r e a n
mobi l iza tzeko ,  ha r ik  e ta ,
auzotarron presioaren bidez,
irisgarritasun eta mugikortasun
arazo  la r r iak  konpontzen
dituzten arte.

Gure fanzinaren lehenengo alea (Alde vivos) eta eskuartean duzuen bigarren hau, Alde
Zaharreko postontzi guztietan zabaldu dugu. Ale bakoitzarekin izandako gastua (800 euro,
5000 ale) gure ekonomia estuarentzat, gure poltsikoetatik eta zuen ekarpenetatik biltzen
dugunarentzat, gastu handia izan da eta ezin dugu bide honetatik jarraitu. Horregatik, eta
aldizkaria dohainik izaten jarraitzeko, hurrengo zenbakitik aurrera (ez dakigu noiz kaleratuko

dugun, abisatuko zaituztegu) ale gutxiago inprimatuko ditugu eta postontzietan utzi beharrean
auzoko hainbat denda eta tabernetan utziko dugu. Zabalpenean laguntzen gaituzte guneak:

Bestalde, eta sarritan gure ekimenekin ekonomikoki nola lagundu dezakezuen galdetu duzuenez, hona hemen
gure kontu korrontea, non zuen laguntza ongi etorria izango den. Eta eskertua.
Kontu korronte zenbakia: 3035 0012 74 0121015813
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