
AUZOKIDEAK 

ZER GERTATUKO ZAIO ALDE ZAHARREKO ESKOLARI? 

 

Egun Landatxo polikiroldegia dagoen espazioan ZENBAIT SOLAIRUTAKO ERAIKIN SOTODUN 

BATEN ERAIKUNTZA dago aurreikusita, eskolako fatxada nagusitik hiru metro eskasetara, gela 

guztiek ematen duten aldean alegia. Eraiki nahi duten espazioa eskolak erabiltzen du jolas-

ordurako patio bezala. Auzokideek ere erabiltzen dute, aisialdiko ekintzetarako GOIAN udal 

programak bezala, bestalde. 

-Eraikuntzak zuzenean eragingo dio eskolari, hala prozesuan zehar (imajinatu zenbat 

zarata, zikinkeria, ibilgailu astunen trafikoa, umeentzako segurtasun eza…), nola burutu 

ostean (fatxada nagusia ilunduko du, eskola jolas-patiorik gabe geratuko gara, eta 

auzokideak eta GOIAN programa kirol eta jolasetarako espaziorik gabe). 

-Lanak 2011eko ekainean hasiko dira eta bi urte iraungo dute gutxienez. Zer gertatuko 

zaio eskolari? 

 

ARICHen erantzunak: 

-2009ko irailaren 13an Javier Lobatok, Alde Zaharra biziberritzeko ARICH elkartekoak, 

adierazi zion Alde Zaharreko eskolako gurasoen eta irakasleen ordezkaritza zabal bati 

Eskoriatza-Eskibel jauregia eskolaren egoitza izatera igaroko zela, gehien jota hiru 

urteren buruan. Lobatok informazio berbera eskaini zuen Diario de Noticias de Álava 

egunkariak 2009ko otsailaren 18an argitaratutako artikulu batean. 

-2010eko apirilaren 22an, ordea, ARICHeko Gonzalo Arroitak informazio hori gezurtatu 

zuen eskolako ordezkariekiko bilera batean.  

-Handik gutxira Javier Lobatok aipatu zuen aukera zegoela eskola Fray Zacarías Martínez 

kaleko udal eraikinera eraman zitekeela (egun komisaldegia dagoen lekura); Aldabeko 

Lurralde Kontseiluan esan zuen, 2010eko ekainaren 15ean (aktan ikus daitekeen bezala). 

-Ekainaren 15ean Aldabeko Lurralde Kontseiluan ordezkatutako elkarte eta udal talde 

guztiek (EA, EAJ/PNV, PP eta PSOE) aho batez onartu zuten udaletxeari eskatzea 

eskolarentzako kokagune alternatibo eta behin-betiko bat, eta  Landatxoko lanak ordura 

arte ez hastea. 

-Gora-behera horien guztien ostean, lanak hasteko zazpi hilabete eskas falta direlarik, EZ 

DAKIGU EZER. Ez dakigu ikastetxea beste espazio batera lekualdatuko den. Leku berean 

geratzen bada, ez dakigu lanak abian diren bitartean zer egingo duten eskolak eman 

ahal izango direla bermatzeko, ezta nola konponduko garen patiorik gabe, edo nolakoa 

izango den Landatxoko eraikin berria eta nola eragingo digun… 

 

BEHIN ETA BERRIRO GALDETU DUGU, BAINA ARICHek EZ DIGU ERANTZUNIK EMATEN 

NOLA DA POSIBLE? 

KONPONBIDERIK? 

Bat baino gehiago izan daitezke: a) eskola Eskoriatza-Eskibel jauregiko erdiko hegalean 

kokatzea, edo Fray Zacaríasera eramatea; b) Landatxoko eraikin berria bera eskolaren egoitza 

berria bihurtzea; c) eskola dagoen lekuan uztea, beharrezkoak dituen konponketak eginez; d) 

ez altxatzea eraikin berririk Landatxon, polikiroldegia konpontzea eta hobetzea baizik; e)… 

ONARTU EZIN DAITEKEEN AUKERA BAKARRA: ARICH ETA UDALETXEA ESKOLAZ AHAZTEA 



EZ DAGO ERABERRITZERIK AUZOKO ESKOLA GABE!!!! 

ERANTZUNAK NAHI DITUGU 

KONPONBIDE DUINA ESKOLARENTZAT 

Alde Zaharreko Eskolako Gurasoen Elkartea 

 


