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Hamarkada honetako lehen urtetatik eta Vitoria-
Gasteizko Alde Zaharraren Eraberritze Plan Integrala 
(PERI) berrikusteko proiektua zelakoaren eduki 
nagusiaz agertzen ziren informazioen harira, 
auzoko auzotar- eta gizarte-taldeak –bai eta gero 
eta auzotar gehiago ere– kezkatzen hasi ginen 
(hori lehenik, geroago asaldatzen) ohartu ginenean 
PERIren Berrikuspen haren eraberritze-ereduak 
bazter uzten zuela auzoaren arazo nagusia: gizarte-
gabeziak, alegia.

Aferaren larritasuna zela eta, auzo-elkarte guztiak 
eta gizarte-kolektibo batzuk lehen aldiz gai izan 
ginen baterako lan batean ados jartzeko: helburu 
nagusitzat gizarte-gabezia larri eta kroniko 
horietaz arduratzea izango zuen eraberritze bat 
aldarrikatzekoan, hain zuzen. Horretarako, AZAO 
plataforma bateratua (Alde Zaharraren aldeko 
Oihua) sortu genuen, eta haren eginkizun nagusia 
izan zen auzoak dituen gabezien zerrenda osatzea, 
auzokideen eta auzoko hainbat kolektiboren 
laguntzaz, eta gabezia horiek gainditzeko neurri 
zehatzak taxutzea. Horren emaitza izan zen 
Propuesta vecinal de rehabilitación social. Por 
un Casco Viejo vivo1 txostena, 2006koa. Txosten 
horretan, gabeziak aztertu eta gero, ehun neurri 
proposatzen dira.

Horrez gain, AZAOk mozio bat aurkeztu zion Udalari, 
udal-talde politikoen eta auzo- eta gizarte-elkarteen 
arteko lan-mahai bat proposatzeko. Mozioa aho 
batez onartu zuten alderdi guztiek 2006ko ekainean, 
eta hau aitortzen zuen Justifi kazioa atalean:

Gure hiriko gune historikoak degradazio-
prozesu bat nozitzen ari da duela hainbat 
hamarkadetatik, eta ez bakarrik arkitekturaren 
edo hirigintzaren aldetik. Izan ere, beste 

1  Kontsultatzeko: http://lagenterula.fi les.wordpress.com/2009/11/
azaodocumento.pdf 

alderdi askotan ere hondatzeak ondorio larriak 
ditu biztanleen bizimoduan: langabezia tasa; 
osasun- eta hezkuntza-gabeziak; plazarik, 
lorategirik eta espazio librerik ez; gizarte-
laguntzaren eskariaren saturazioa; pobrezia-
tasa handiak; kultura arteko harremana 
bideratzeko politikarik ez %17 etorkin diren 
auzo batean; isolamenduari, bakardadeari, 
mugikortasunari nahiz oinarrizko laguntzei 
loturiko arazoak adinekoen artean; gizarte- eta 
kultura-ekipamenduen falta…

Alderdi horiei guztien ez zaie heltzen egun 
abian den Eraberritze Planean, eta haietarako 
tresna berriak behar dira, gizarte-narriadura 
hori geldiaraztearren, gizartearen nahiz 
hirigintzaren arloetako eraberritzeak batera 
joan daitezen, hirigintza-eraberritzea bukatu 
arte itxaron gabe beharrezkoagoa dugun 
gizarte-eraberritzeari ekiteko.

Bazirudien gauzak zuzentzen hasiak zirela eta 
auzoak zituen gizarte-beharrizanak lehentasunezko 
tokian jarriko zirela, bai eta gabeziak konpontzeko 
neurri egokiak antolatzen hasiko zirela ere. Baina, 
damuz, Gizarte Eraberritzerako Mahai hori eratu 
eta sei hilabetera, auzotar- eta gizarte-talde guzti-
guztiok mahai hori uztea erabaki genuen, behin 
eta berriz egiaztatu baikenuen udalak ez zuela 
borondaterik auzoaren gizarte-gabeziei gutxieneko 
seriotasunarekin, ardurarekin eta aurrekontuko 
diru-hornidurarekin heltzeko.

Egoera horretan geunden 2007. urtearen erdialdean, 
hain zuzen, Udalak jendaurrean jakinarazi zuenean 
Europar Batasunaren URBAN ekimenaren 
programarako hautagaitza aurkeztu asmo zuela 
2007-2013 aldirako, Europar Batasunetik FEDER 
funtsak jasotze aldera. Horretarako Reactivación 
Casco Medieval Vitoria-Gasteiz. Candidatura Urban 
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2007-20132 zeritzon txosten bat 
osatu zuen (Urban 
H a u t a g a i t z a 
aurrerantzean). 
Han, auzoaren 
gabezia larriak 
azaldu ondoren 
( h o r r e t a r a k o 
AZAO plataformak 
lehen aipatutako 
txostenean jasorikoa 
erabili zuen neurri 
handi batean), aurrera 
eramateko hainbat neurri 
proposatzen zituen, 
Europaren fi nantzazioa 
jasoz gero. Neurriok –
txostenaren 24. orrialdean 
ageri denez– balioko lukete 
urtez urte auzoaren egoera 
sozioekonomikoa hobera 
nabarmen aldatzeko

2008ko ekainean, Vitoria-
Gasteizko Udalari haren 
hautagaitza hautatu zutela 
jakinarazi zioten, eta horrek 
Alde Zaharrean 15.590.588 euro 
inbertitzeko konpromisoa  zekarren 
berekin, 2008tik 2013ra bitartean, 
Udalaren eta URBAN programaren funtsen artean 
erdibanatuta. Hartara, Udalak erabaki zuen 
programak garatzeko ardura Hirigune Historikoa 
Biziberritzeko Agentziaren (ARICH) eta Gonzalo 
Arroita gerente izendatu berriaren esku uztea. 
Gerenteari babes osoa eman zioten udal-talde 
politiko guztiek, azken horiek ARICHeko kontseiluan 
ere ordezkatuta daudela.

2  Ikusteko: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/8571.pdf 

Hori guztia zela eta –eta kontuan izanik 
hautagaitzarako aurkeztu zen txostenean egin 
ziren printzipio-adierazpenak–, auzotarroi agintzen 
zitzaigun itxaropenerako bide bat zabaltzen 
zela, hainbatetan atzeratuta eta ahaztuta 
geratu ondoren, auzoaren gizarte-eraberritze 
eta -biziberritzea aurrera eramateko. Damuz, 
testuingurua emateko sarrera luze honen ondoren 
ikusiko dugunez, errealitatearen antzik ere ez.

AZAO eta Urban Hautagaitzaren agirien azalak
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A.1. URBAN programarako hautagaitzak 
ahaztu zuena

Hasteko, nahiz eta egia izan gizarte-gabezia 
horietatik asko jaso zirela aipatutako txostenean eta 
proposaturiko neurrien artean batzuek, gauzatuz 
gero, auzoaren gabezietako batzuk konpon 
zitzaketela, esan behar da auzotarrok aurkitzen 
genuen lehen arazo nagusia zela nozitzen genituen 
gabezia larrienetako gehienak konpontzeko neurririk 
ez zela proposatzen. Hori erakunde batzuen gaitz 
endemiko baten ondorio zen (behin eta berriz 
Gasteizko Udalak pairatutakoa), eraberritzeko 
eta biziberritzeko planak proposatzerakoan 
garrantzizkoena ahaztu egiten dute eta: auzotarrei 
parte hartzeko aukera eta espazioa ematea, 
auzotarrak izanik gabeziak eta premiak ondoen 
ezagutzen dituztenak; gainera, auzotarrek etengabe 
erakutsi dute elkartegintzarako sendotasuna eta 
auzoaren onurarako lan egiteko prestasuna.

URBAN ekimenaren bidez fi nantzatzeko 
proposatutako neurrien artean ahaztu diren 
gabezia nagusi horietako batzuk hainbat 
alderdi garrantzitsurekin dute lotura, hala nola 
hezkuntzarekin eta osasunaren zaintzarekin. 
Larriena da ARICHek ezin jar dezakeela 
“desinformazioa” aitzakiatzat. 

Izan ere, esate baterako, auzoko eskolako 
guraso elkarteak berak3 eskatu zien bilera 
egiteko 2008an, gabezia handien berri 
emateko; halaber, geroago, 15 orrialdeko 
txosten bat helarazi zien xehetasunez beterik, 
eskolaren beharrizanak nabarmentzeaz gain, 
proposamen zehatzak ere eginik biziberritze-
planak eskolari laguntzeko moduari buruz. 
Hona hemen aipatu ziren arazo nagusietako 
batzuk, Urban Hautagaitzan jaso ez zirenak 
eta gaur egun eskolaren etorkizuna arriskuan 
jartzen jarraitzen dutenak:

• Haur Hezkuntzako erakinak zaharberritze 
integrala behar du, irisgarritasuneko 
arazoak zuzentzeko, hezeguneak kendu eta 
narriadura ezabatzeko, haurrentzako komunak 

konpontzeko…

• Eraikin nagusian, 1. eta 2. solairuak 
zaharberritu behar dira, eta 0. eta 
–1. solairuek gabezia handiak dituzte 
argiztapenaren eta antolamendu 
txarraren aldetik.

• Gure aburuz, berebiziko 
garrantzia du Ramón Bajo 
eskolari ondoko eraikina 
eranstea. Eraikin horrek eta 
eskola patio txiki bat dute 
batera. Espazioaren aldetik, 
multzoaren koherentzia begi 

3  Ramón Bajo Eskolako Guraso Elkartea.

A. URBAN FUNTSEKIN 
AURRERA ERAMANDAKO 

KUDEAKETAREN 
ERREALITATEA

Auzoko eskola
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bistakoa da: hiru eraikinak elkarren ondoan 
eta etxadi berean daude. 

• Bestalde, ezaguna da Erdi Aroko hirigunean 
parkeak eta berdeguneak eskas direla. 
Azken urteetako  jarduera batzuek eskasia 
hori areagotu egin dute: auzoak areto-
futboleko zelaia galdu du Landatxoko 
etorkizuneko aparkalekuan, Santa Maria 
plaza, Buruileriako bolatokia... Sortu den 
gune bat –Harresiko Ingurabidea, Hedegile 
kalearen eta Eskoriatza-Eskibel jauregiaren 
arteko patioan– erabilera murriztukoa da, 
eta itxita dago auzotarrentzat. 

ARICHek, arazo horiek UBANekin 
finantzaturiko neurriak abian jartzean aintzat 
ez hartzeaz gain, egoera hori are larriago 
bihurtu du bere ekimenetako batzuekin. Hala, 
eskolarako eskatzen zen ondoko erakin hura 
enpresa-hazitegi bat jartzea erabaki dute 
(Urbanek finantzaturik), eta Landatxon egin 
behar den kiroldegia (Urbanen programazioan 
hura ere) eskolaren baldintza eskasen egoera 
are gehiago korapilatuko du, guraso-elkarteak 
berak ohartarazi zuenez: “Gainera, 
une honetan garrantzi handiko 
kezka bat dago: Landatxoko 
eremuan erakin berria 
eraikitzean, zenbait solairu 
izango dituen eraikin bat, 
argi naturala nabarmen 
murriztuko da fatxada 
oso horretako 
ikasgeletan”

Osasunaren eta 
hezkuntzaren arloetako 
arazoen egoerari 
dagokionez (Urban 
Hautagaitzan ez da ezer 
jasotzen haien inguruan), 
ezezaguna zela ere ezin 
esan dezakete; izan 
ere, ARICHek berak 
ondorengoa adierazi 
zuen Alde Zaharreko 
gabeziak azaltzean 
VII Encuentro Gestión 
de Centros Históricos 
(“Gune Historikoen 
Kudeaketari buruzko 
VII. Topaketa”) 
zelakoan (Cartagena 
de Indias, 2009ko 
uztaila)4:

4  Aurkezpenaren dokumentua ikusteko: http://www.slideshare.net/
arichsa/presentacin-de-arich-sa-en-congreso-de-cartagena-de-indias

Osasuna, bizi-kalitatearen oinarria.

Abiapuntuko egoera (19. orrialdea):

• Osasuna “mediku-laguntzara” murriztu dugu.

• Ezin diezaioke  guztiz erantzun gero eta 
handiagoa den eskari bati.

• Osasun-zentroak arazoak ditu saturazioagatik, 
irisgarritasunagatik…

• Oso gutxi egokituta auzoaren berezko 
beharrizanetara.

• Lan-talde irekia komunitatearen esku-
hartzearen aurrean.

A.2. URBANen diruarekin agintzen ibili direna

Nolanahi ere, oso larria izanik ere URBANi 
aurkeztutako neurri-programan jasotzen ez zena, 
are asaldagarriagoa da egin diguten eta bete ez 
duten promes-pila, URBAN programaren bidezko 
Europako fi nantzazioari esker haiei ekin ahalko 
zietela eta. Gaizki hasi ginen Udaleko oposizioko 
talde nagusiko eledunak ondorengoa esan zuenean, 
Europako laguntza behin betiko esleitzen zela 

jakinarazi zen osoko bilkuran bertan:5

Erdi Aroko hirigunean baietz 
esanez lan egingo dugu. Nahiz 

eta dagoeneko belarria 
behin baino gehiagotan 

berotu eta nire taldeak zein 
Administrazio Kontseiluko 
beste talde batzuek esan 
badirudiela egunkarietan 
gehiago saltzen dela 
Kontseiluan [ARICHekoan] 
hitzartzen dena baino.

Kontua da Urban 
Hautagaitza aurkeztu 
zenetik onetsi zuten arte 
ia urtebete igaro zela, 
eta ARICHek 2008-10-
29ko bileran Documento 
Urban: Texto defi nitivo 
y Presupuesto6 izeneko 
agiria onartzea erabaki 
zuela, proposamenak garai 
berrietara egokitze aldera. 
Gizarte- eta komunitate-
ardatzari dagokionez, 
hura aztertzen ari baikara 
hemen, honela geratu zen:

5  2008ko uztailaren 16ko Udalbatzarraren bilkuraren akta (41. 
orrialdea); ikusteko: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/
Acta-1169.pdf 

6  Ikusteko: http://lagenterula.fi les.wordpress.com/2010/04/urban-
texto-defi nitivo-y-presupuesto.pdf 

Osasun zentroaren sarrera
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Gure lehen kamusada agertu zen ondorengoa zela 
eta; hau da, agirian hau esan eta gero…

Azken batean, gizarte-gaiei eta komunitateari 
lotutakoa oinarrizko eta funtsezko kudeaketa-
esparru edo -ardatza da Hirigune Historikoa 
Biziberritzeko Agentziarentzat.

…diru-atalak aztertzean, baina, “funtsezko 
ardatz” horrek 2.965.000 euro bakarrik jasotzen 
zituela ikusi genuela eta; hau da, guztizko 
inbertsioak dituen 15,6 milioietatik (erdia Urbanek 
eta erdia Udalak finantzatua) %19 baino ez. Horrez 
gain, Zerbitzu eta Ekipamenduak Egokitzeari 
dagokion atala, batik bat, Kirolerako eta gizarte- 
eta kultura-gaietarako gune batera murriztuta 
geratzen zen, premiazko beste auzo-ekipamendu 
batzuk jasotzeke utzirik, hala nola eskola berri 
bat, osasun-zentroa handitzea, liburutegi bat 
(auzoan ez dago) edo espazio libre eta irekien 
arazo guztiz larria, premiazkoenak aipatzearren 
(URBAN programak finantzatutako Biziberritze 
Planetik kanpoko diru-atalekin ere ez zaie heldu 
horiei guztiei).

Baina, gainera, sei neurri horietarik, gehienak ez dira 
betetzen ari:

• Sistema mekanikoak ezartzeari dagokionez 
(igogailu bana auzoaren muturretan eta malda 
mekaniko bat osasun-zentrora –muinoaren 
gainaldean– iristen laguntzeko), diru-atalen 
banaketaren arabera, proiektu horrek 2009an 
behar zukeen hasita, eta 2011n bukatuta, eta 
2010. urtearen bukaeran hasierako proiekturik 
ere ez du.

• Eraikin publikoen irisgarritasuna hobetzeari 
dagokionez, hura aurten bukatzekoa zen, 
eta instalazio gehienetan konpondu gabe 
jarraitzen du ikus daitekeenez eskolan, 

osasun-zentroan, Berdintasun, Euskara edo 
Garapenean Laguntzeko zerbitzuen udal-
eraikinean, Goiuri jauregian (han biltzarrak 
eta jardunaldiak egin ohi dira)… edo 
baita Udaletxean bertan eta katedralaren 
instalazioetan ere, azken horretan 
jendearentzako ekitaldiak egin ohi direlarik 
(eliz ataria eta alboko nabeak, larrialdiko 
irteera izateko oinarrizko baldintza eta beste 
batzuk ere ez betetzeaz gain)

• Alde Zaharra heziketarako eta bizikidetzarako 
gune gisa eratzeko lan-plana gauzatzeari 
dagokionez, hura ere 2009an hasi beharrekoa 
zen, eta, era berean, bete ez izanagatik 
nabarmentzen da.

• Kirolerako eta gizarte- eta kultura-gaietarako 
Landatxo gunea eraikitzeari dagokionez, 
2010ean hasi beharrekoa, aurrekontuen 
programazioaren arabera, argitaratu den 
azkena da 2011ko ekainean ekingo diotela 
eraikitzeari7.

• Ofizio-zentro Espezializatua eta 
enpleguko, prestakuntzako eta IETBko 
planak gauzatu egin diren proposamen 
bakarrak dira; hala ere, galdetzen 
dugu ea beharrezkoa zen 750.000 euro 
gastatzea ofizio-zentrorako eraikin bat 
eraberritzen, Alde Zaharrean hainbeste 
eraikin eta lonja hutsik egonik. Eta, batez 
ere, ea eraikinaren eraberritzea gizarte- 
eta komunitate-ardatzaren diru-ataltzat 
hartu behar den.

Okerrena da, ARICHen kudeaketa-talde berriaren 
eskutik eta URBANek esleitutako miloien “amua” 
erabiliz, behin eta berriro agindu izan zaizkigula 

7 Ikus 2010-09-04ko El Correo, http://www.elcorreo.com/
alava/v/20100904/alava/ayuntamiento-estudia-otra-solucion-20100904.
html

ESTRATEGIAK ETA JARDUERAK ARDATZEN ARABERA URBAN UDALA GUZT. 2009 2010 2011 2012 2013

E.1. Irisgarritasuna hobetzea 375 375 750 290 290 170 0 0
1.1 Sistema mekanikoak ezartzea 255 255 510 170 170 170 0 0
1.2 Eraikin publikoen irisgarritasuna hobetzea 120 120 240 120 120 0 0 0
E.2 IKTak eta kultura-arloaren aukerak integrazio 
soziokulturalerako erabiltzea 565 565 1.130 226 226 226 226 226

2.1. Hiri historikoko ofi zio-zentro espezializatua 375 375 750 150 150 150 150 150

2.2. Enpleguko, prestakuntzako eta IETBko planak 190 190 380 76 76 76 76 76
E.3 Zerbitzu eta ekipamenduak auzoko gizarte 
errealitateetara egokitzea 400 400 800 0 200 200 200 200

3.1. Kirolerako eta gizarte- eta kultura-gaietarako 
Landatxo gunea eraikitzea 400 400 800 0 200 200 200 200

E.4 Alde Zaharra heziketarako eta bizikidetzarako 
gune gisa eratzea 142,5 142,5 285 125 40 40 40 40

4.1. Alde Zaharra heziketarako eta bizikidetzarako 
gune gisa eratzeko plana taxutu eta gauzatzea 142,5 142,5 285 125 40 40 40 40

Gizarte- eta komunitate-ardatza, guztira 2.965 
(19,02%)

Kopuruak, euro-milakotan
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gure gizarte-gabeziak konponduko zituzten 
ekimen eta neurriak (gogoan izan dezagun 
haiexetan oinarritu zirela URBAN Planaren diru-
laguntza erdiesteko)8:

Zertan gastatuko du Arroitak lehen 
billeteak Urban Plana aurrera 
eramateko EBk oparitu dizkigun 7,8 
milioi euro horietatik?

Gizarte-arloko neurriek lehentasuna dute, 
eta haien artean dauzkagu laguntza-
zerbitzuez hornitzea, enplegu-planak, ofizio 
tailer-eskola, eskulana sortzea, hezkuntza-
espazio bat eratzea, etxebizita-politikarako 
kudeaketa berri bat, espazio publikoak 
sortzea, teknologia berriak txertatzea... 
Interesekoak direla ikusten diren gizarte-
neurri guztiak posible izango dira Urban 
Plana aurrera eramatean, eta 2009ko 
aurrekontuaren gain.

A.3. URBANen diruarekin 
gertatzekoa zena… eta benetan 
gertatzen ari dena

Orain arte aipatu den guztiarekin, 
erraza da ondorioztatzea auzoaren 
gizarte-egoera, hobetu gabe, 
okerrera joan dela azken urteotan. 
Eta hori egiaztatzeko tresna on bat suertatzen zaigu 
Urban Hautagaitzaren txostena bera, hainbatetan 
aipatu dugun hori.

Alde Zaharraren 2007ko gizarte- eta ekonomia-
egoeraren adierazle batzuetan oinarriturik, 
txosten horrek, 24. orrialdean, egoera urtez urte 
nola hobetuko zen adierazten zuten pronostiko 
eta aurreikuspenak ezartzen zituen, URBAN 
ekimenarekin aurrera eramango ziren neurriak 
aplikatzeari esker. Azter dezagun, bada, nolako 
bilakaera izan duten parametro horiek dagoeneko 
osorik igaro diren bi urteetan, 2008an eta 2009an, 
alegia.

Horretarako, kontuan izan beharreko lehen gauza 
da txosten horretako datuak ez dagozkiola Alde 
Zahar osoari, zati bati baizik, eta hori ikusten 
da 7.891 biztanle daudela jasotzen duenean, 
garai berean Udalaren iturriek eurek 9.924 
zirela ziotelarik.9. Baina berdin dio, zenbatekoak 

8   2008-10-05eko Diario de Noticiasen ARICHeko gerenteari egindako 
elkarrizketa: http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/05/
vecinos/vitoria-gasteiz/d05vit36.1038310.php 

9  Ikus, adibidez, Udalaren 2008ko Urtekari Estatistikoa; hain 
zuzen, Evolución de la Población “Biztanleriaren Bilakaera”) delako 
ataleko 3. orrialdean auzoen bilakaera jasotzen du 2001etik 2008ra 
bitartean. Kontsultatzeko: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/7904.pdf 

albo batera utzi, eta ikus ditzagun ageri diren 
bilakaerak.

A.3.1. Alde Zaharreko biztanle-kopurua

Biztanle-kopurua apur bat gehituko zela zen Urban 
Hautagaitzaren pronostikoa, eta gertatu dena da, 
aldiz, gutxitu egin dela, apur bat ere bai. Nolanahi ere, 
ez iturri batak ez besteak ez dute jaso ilegalak deitutako 
bizilagun etorkinek izan dezaketen bilakaera.

Hortik aurrera, Urban Hautagaitzak emandako 
datuek Alde Zaharraren eta hiri osoaren batez 
bestekoaren artean ehunekoei dagokienez dauden 
aldeak azaltzen ditu. Gauza bera egin dezagun.

A.3.2. Zahartze-tasa (ikus iturriak eta datuen 
lanketa II. Eranskinean)

Bi iturriek aldearen murrizketa islatzen dute 
Alde Zaharreko eta hiriko adinekoen ehunekoei 
dagokienez, baina Udalaren datuen arabera ia 
parekatu egin dira dagoeneko. Horren kausa 
da, ez bakarrik Alde Zaharrean jende gaztea 
sartu izana (gehienbat, etorkinak eta lehen 
etxebizitzan sartu diren bertakoak), baizik eta 
(horra hor datu interesgarri bat) hirian, oro 
har, 65 urteko edo gehiagoko pertsonak gehitu 
izana –37.355etik 41.164ra, %10,2 gehiago) 
eta Alde Zaharrean alderantzik gertatu izana 
–1.749tik 1.711ra, %2,2 gutxiago–. Kontuan 
hartzen bada jendea gero eta gehiago bizi dela, 
oso esanguratsua da Alde Zaharreko adinekoen 
kopuruak behera egitea.

A.3.3. Auzoan adinekoen kopurua era 
kezkagarrian jaitsi izana.

Baina, gainera, 1980ko hamarkadan eraberritze-
plana martxan jarri zenetik, fenomeno kezkagarri 
bat atzeman daiteke. Hain zuzen ere, aipatutako 
taulak 1997-2010 aldirako ematen dizkigun datuekin 
egiazta dezakegunez10, Alde Zaharrean 64 urtetik 
gorako pertsonak 2.145 izatetik 1.711 izatera 
igaro ziren, hots, 434 pertsona gutxiago. Aldi 

10  Auzoen araberako serie estatistikoak. Sexua eta adin-taldeak 1997-
2010; http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/29799.pdf 

2007 2008 2009 2010 07-10 ald.
Urban Hautagaitza 7.891 7.900 7.910 7.920 +29
Udalaren estatistika 9.924 9.824 9.832 9.908 -16

Puntu-aldea Alde Zaharreko eta hiriko zahartze-tasen artean 
(adinekoen ehunekoa guztizko biztanleekin erkatuta)

2007 2008 2009 2010 07-10 ald.
Urban Hautagaitza 2,9 2,5 2,3 2,1 -0,8
Udalaren estatistika 1,4 1,4 0,5 0,1 -1,3
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berean, hiriko 27 auzoetatik (landa-eremua barne 
hartu gabe) 24tan gehitu ziren 64 urtetik gorako 
biztanleak, eta Zabalgunean (13 pertsona) eta 
Aranzabelan (32 pertsona) baino ez ziren gutxitu. 

Alde Zaharreko 64 urtetik gorakoen kopurua 
2000. urte arte gutxi gorabehera egonkorra 
zenez, badago galdetzea: zer gertatzen ari 
da Alde Zaharreko adinekoekin? Eta –auzoan 
jendea askoz lehenago hiltzen dela a priori 
bazterturik– Alde Zaharraren eta antzeko 
egoera sozioekonomikoa eta biztanleria 
dituzten beste auzo batzuen artean (Koroatzea, 
Zaramaga, Txagorritxu, Judimendi…) ikusten dugun 
desberdintasun bakarra da Alde Zaharrean PERI 
abian jarri dutela. Horrek bizilagunen zati handi bat 
kanporatzea eragiten ari da, edo PERIk eskatzen dien 
eraberritze-gastuei aurre egin ezin diezaieketelako 
eta euren jatorrizko tokietara itzultzen ari direlako 
(gogoan izan dezagun Gasteizko biztanleen erdiak 
baino gehiago Euskal Herriko edo Espainiako beste 
herri edo hiri batzuetatik etorri direla), edo etxea 
truka dezaten –egoitza batean bizi arteko toki bat 
emanda ordainetan– Udalak egiten duen presioari 
amore egiten diotelako.

URBANek fi nantzaturiko Biziberritze Plana ere 
ez da leuntzen ari prozesu hori, hain zuzen ere, 
gentrifi kazioa deritzon fenomenoaren ondorio 
ohikoenetako bat izaten den prozesu bat 
(gentrifi kazioa hiri-eraldatzeko prozesu bat da, 

non narriaturik dagoen edo pauperismoa 
daukan auzo edo barruti bateko jatorrizko 
biztanleak pixkanaka eroste-ahalmena 
handiago duten beste batzuek ordezkatzen 
baitituzte, biztanleak berritzen diren heinean). 
Fenomeno horrek Alde Zaharrari dakarkion 
arriskuaz beste udal-erakunde batzuek ere 
ohartarazi dute, hala nola Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegiak. Hala, Ikastegiak, Ingurumenaren 
eta Iraunkortasunaren Diagnostiko-txostena 
deritzon agiriko 6.3.3 atalean (Gentrifi kazioa 
gertatzeko eta identitatea galtzeko arriskuak 
hirigune historikoan11, honela dio, besteak beste 
(117. eta 118. orrialdeak):

Hala ere, Suspertzeko Planak eta BEPBak ez dute 
hain argi azaltzen zer mekanismo jarriko duten 
indarrean “gentrifi kazioa” (tokiko biztanleria 
kanporatu eta, haien ordez, botere ekonomiko 
handiagoa duten beste biztanle batzuk sartzea) 
saihesteko. Izan ere, Erdi Aroko hiriguneak 
biziberritzeko prozesuetan sarritan gertatu 
ohi da fenomeno hori. Ildo horretan, hirigune 
zaharreko bizilagunek eta Gasteizko herritarrek 
adierazitako kezkak arrazoizkoa dirudi: horiek 
gaitzesten dute museoz eta erakundez betetako 
hirigune zaharra, non profesionalak bizi diren 
eta luxuzko merkataritza nagusi den, Europako 
hiri askotan oso maiz gertatu den bezala.

A.3.4. Atzerriko jatorria duten auzotarrak (ikus 
iturriak eta datuen lanketa II. Eranskinean)

Huts-egite nabarmena Urban Hautagaitzarena 
berriro ere. Izan ere, atzerriko jatorriko bizilagunen 
ehunekoei dagokienez, Alde Zaharraren eta hiriaren, 
oro har, artean dauden aldeek handituz jarraitzen 
dute, batere murriztu gabe, azken hori txostenean 
iragartzen zuten arren. Gu auzo ireki baten 
aldekoak gara, eta ez diegu inoren agiriei begiratzen 
auzokidetzat hartzeko, izateko borondatea izan 
dezaten aski zaigu eta. Hala ere, jakin badakigu 
nolako gizarte- eta ekonomia-errealitatea topatu 
ohi dute atzerriko jatorria duten pertsonek, 
gainerako auzotarrena baino askoz okerragoa, oro 
har, bai haien baliabide urriagoengatik (gehienetan, 
horixe izaten da emigratzeko/immigratzeko duten 
arrazoia), bai oinarrizko beharrizanak betetzerakoan 
pairatzen dituzten zailtasun eta bazterketengatik 
(bizilekua, lana, osasun-laguntza, lege-egoera, 

11  Kontsultatzeko: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/eu/html/14/446.
shtml 

Puntu-aldea Alde Zaharreko eta hiriko atzerriko jatorrikoen 
tasen artean (guztizko biztanleekin erkatuta)

2007 2008 2009 07-09 ald.
Urban Hautagaitza 11 10 9 -2
INEren datuak 9,26 9,87 10,80 +1,54

Gero eta pertsona heldu gutxiago dago auzoan
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hezkuntza jasotzea, eta abar), halako beharrizanak 
betetzea Alde Zaharrean errazago dutelarik, 
modu eskasenetan bada ere (infraetxeak, 
pilamendua).

Horrek guztiak auzoaren gizarte- 
eta ekonomia-gabeziak handitzea 
eragiten du neurri handi batean, 
bai eta ghettotzat ikus dezaten 
ere… eta hala eta guztiz ere 
gizarte- eta komunitate-ardatzean 
proposatutako neurrien artean 
ez dago bat ere (ezta besteetan 
ere, noski) halako gabezia eta 
arazoetan esku hartzeko!

A.3.5. Etxebizitza-
mugikortasunaren gehikuntza 
(ikus iturriak eta datuen lanketa II. 
Eranskinean)

Urban Hautagaitzaren txostenak berak dioenez12, 
Alde Zaharra “igaroleku-moduko auzo bat da, eta oso 
erakargarritasun gutxikoa. Espainiako herritartasuna 
dutenentzat”; izan ere, ez du “biztanleak atxikitzeko 
gaitasunik haien egoera ekonomikoa hobetzen 
denean, haien bizimodua aldatzen denean, edo 
hazten ari den hiri bateko hirigintza-garapenetako 
auzo berrietan babes ofi zialeko etxebizitza bat 
eskuratzeko aukera dutenean”. Horrexegatik, Urban 
Hautagaitzak etxebizitza-mugikortasuna pixkanaka 
murrizteko helburua hartu zuen bere gain. 

Arestian ikusiriko datuok egiaztatzen dute arlo 
horretan ere ez direla helburuak betetzen; izan 
ere, etxebizitza-mugikortasunari dagokionez, Alde 
Zaharrak hiriko batez bestekoarekin konparaturik 
zuen aldea are gehiago handitu da.

A.3.6. Gizarte-zerbitzuen laguntza behar duten 
familien gehikuntza (ikus iturriak eta datuen 
lanketa II. Eranskinean)

Urban Hautagaitzak ezartzen zuen abiapuntuaren 
arabera, “ekonomia-arloko arazoek askoz 

12  10. orr.

prebalentzia 
h a n d i a g o a 

dute Alde Zaharrean 
hiriaren gainerakoan baino 

(…)  Eskari handiagoak eta beharrizan 
ugariagoek saturatuta dauzkate beharretan 
dauden Alde Zaharreko bizilagunei zerbitzu 

duina eta kalitatekoa emateko instalazio egokiak ez 
dituzten oinarrizko gizarte-zerbitzu batzuk”. Bada, 
hori guztia areagotu egin da. 

Landatxoko gizarte-zerbitzuetan lagundutako 
familien ehunekoaren eta hiriko ehunekoaren 
arteko aldea, murriztu gabe, 2007ko 22,89tik 
2009ko 28,43ra igaro da, alegia, %24,2 igo da, 
Urban Hautagaitzaren aurreikuspena %17,8 
murriztea zelarik. Gero eta handiagoa da aldea 
Alde Zaharrean gizarte-zerbitzuen laguntza 
behar duten familien eta behar bera duten hiriko 
familien artean. Horri dagokionez, esan behar da 
Landatxoko gizarte-zerbitzuetan lagundutako 
familien ehunekoan, herritartasunari dagokionez, 
atzerrikoen familiak ez direla ugaritu, uste 
izaten denaren aurka. Gizartegintza Sailaren 
memoriaren arabera, Landatxon lagundutako 
familien artean, 2006an, atzerriko familiak %20
,7 ziren.. Ehunekoak behera egin zuen 2007an 

(%19,5) eta 2008an %17,7ra murriztu 
zen, eta %14,5era 2009an.. Hau da, 
Alde Zaharrean bertako familiek, 
hain zuzen, behar dute gero eta 
ehuneko handiago batean gizarte-
zerbitzuen laguntza.

Aurreko guztiak argi uzten du Urban Hautagaitzan 
jasotako neurri eskasak ez direla aski eta/edo ez 
direla egokiak.

Puntu-aldea Gizarte Zerbitzuek lagundutako Alde Zaharreko eta 
hiriko familien tasen artean (guztizko familiekin erkatuta)

2007 2008 2009 07-09 aldea
Urban Hautagaitza 12,78 11,16 10,5 -2,28 (- %17,8)
Udalaren Urtekaria 22,89 27,56 28,43 +5,54 (+ %24,2)

Puntu-aldea Alde Zaharrean eta hirian egoitzaz aldatzen ez 
diren biztanleen tasen artean (guztizko biztanleekin erkatuta)

2007 2008 2009 07-09 aldea
Urban Hautagaitza 7,8 7 6 -1,8
Udalaren estatistika 18 17,1 18,7 +0,7

Alde zaharrak 
hiriko bizitegi-

mugikortasunaren 
batezbestekoa 

gainditzen du
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A.3.7. Alde Zaharrean pobrezia gora oraindik: 
puntu-aldea diru-laguntza publikoak jasotzen 
dituzten familien aldetik (ikus iturriak eta datuen 
lanketa II. Eranskinean)

Ondorioak: Lehenik eta behin, irauteko Udalaren 
diru-laguntzak behar dituzten Alde Zaharreko familiei 
dagokionez, ehunekoetan dagoen aldea askoz 
handiagoa da (hirukoitzetik laukoitzera bitarte) 
Urban Hautagaitzan jasotakoa baino, eta hor ez 
dira zenbatzen erroldaturik ez dauden atzerriko 
jatorriko auzotarrak, haiek ezin baitute laguntzarik 
eskuratu). Bigarrenik, alde hori ez da gutxitzen ari, 
gora egiten baizik, eta, horrenbestez, edo ARICHek 
ez da neurririk hartzen ari biztanleen lehentasunezko 
gizarte-beharrizanei dagokienez, edo hartzen 
ari denek ez dute ezertarako ere balio. Urban 
Programak diru-laguntzak esleitzeko baldintzatzat 
jarritakoaren kontra-kontrakoa. Batean zein bestean, 
emaitza bera da: pobreziak gora egiten du eta Alde 
Zaharrean kontzentratzen da, jende pobretuen 
ghettoa izatearen irudira kondenaturik.

A.3.8. 1.000 biztanleko falta- eta delitu-
kopurua

Nabarmendu behar da delituak eta faltak auzoka 
zenbatzea ez dela ulertu behar auzo bakoitzeko 
auzotarrek delituak eta faltak egiteko duten joeratzat, 
hori oker ulertzea litzateke eta. Udaltzaingoaren 
2008ko memorian azaltzen dutenez, auzo batzuetan 
–beste batzuen aldean– dagoen ebasketa-kopuru 
handiak badu zerikusirik haietan aurrera eramaten 
diren jarduerekin. Alde Zaharrari dagokionez, 
kontuan izan behar da hala asteburuetan nola 
hiriko jaietan, udan eta beste ekitaldi eta gertaera 
batzuetan jende eta bezero asko pilatzen dela 
bertako kale eta ostalaritza-establezimenduetan, 
eta haietako gehienak ez dira auzotarrak. Hain 
zuzen, jendetza hori biltzeak delitu eta falta deritzen 
horiek egin daitezen errazten du.

Ondorioak: 2008an ARICHen sartu zenetik, 
kudeaketa-talde berriak bere buruari jarri zion 
lehentasunetako bat Alde Zaharrean polizia-etxe 
bat jartzea izan zen: Arroitak beharrezkotzat 
jotzen du aurten Alde Zaharreko aparkalekua 

eta polizia-etxea bultzatzea 13, egiatzat emanda 
poliziaren presentzia handiagoa izateak zuzen 
eragingo duela falta eta delitu gutxiago egin 
daitezen. Ikusi berri ditugun datuok teoria hori 

gezurtatzen dute. Okerrena da 
polizia-etxe berria egiteko krisiaren 
aurkako plan bateko funtsak erabili 
zituela:14

Polizia-instalazio berria ekainaren 
bukaeratik eraikinaren beheko 
solairuan egongo da, proiektuan 

zehazten denez. Eraberritzearen balioa 
127.600 euro da, eta gobernu zentralak 
ordainduko ditu Fondo de Financiación Local 
edo ‘krisiaren aurkako plana’ deritzonaren 
bidez.

A.4. Joera berberak eta errealitate hits bera 
erakusten dituzten beste datu batzuk

Urban Hautagaitzaren txostenean sarbide 
publikorik ez duten iturrietatik ateratako beste datu 
batzuk ere jasotzen ziren, eta ezin egin dezakegu, 
beraz, zuzeneko erkaketarik. Hala ere, antzeko 
arazoak jasotzen dituzten iturri publikoen araberako 
bilakaera azter dezakegu, edo Auzoko gizarte- eta 
ekonomia-egoera 2009ko abenduan nolakoa den 
islatzen duten bestelako datu batzuk. Ikus ditzagun 
adibide batzuk.

Gizartegintza Sailaren memorien arabera15, 
gizarte-bazterketako edo horren arriskuko 
egoeran egonik, gizarteratze-hitzarmenetara edo 
Familian Esku-hartzeko Planetara (PIF) jo behar 
izan duten pertsonen eta/edo familien kopurua. 
Landatxoko, auzoko gizarte-etxeko, oinarrizko 
gizarte-zerbitzuan modalitate horietako batera jo 
behar izan dute kasu hauetan:

Larriagoa dena, 2007. urtean, halakoak erabiltzeko 
beharrizanari dagokionez, 2. auzoa zen guztien 
artean, eta 2008an zein 2009an, berriz, bazen 

gehien erabiltzen zituen hiriko auzoa.

Zenbateko absolututan, 2009. urtean Alde 
Zaharra zen Gasteizen familia hedatuen 

13  El Correo, 2008-05-13; ikusteko: http://www.elcorreo.com/
alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-20080513.html 

14  El Correo, 2009-03-04; ikusteko: http://www.elcorreo.com/
alava/20090304/alava/casco-viejo-estrenara-comisaria-20090304.html 

15  2008ko Memorian, ikus 52. orrialdea: http://www.vitoria-gasteiz.
org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/25169.pdf 

2009ko Memorian, ikus 40. orrialdea: http://www.vitoria-gasteiz.org/
wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32028.pdf 

1.000 biztanleko delitu- eta falta-kopurua Alde Zaharrean
2007 2008 2009 07-09 ald.

Urban Hautagaitza 50,28 45 35 - %30,39
Udaltzaingo. memoria 49,27 65,60 73,68 + %49,54

Puntu-aldea diru-laguntza publikoak jasotzen dituzten Alde Zaharreko 
eta hiriko familien tasen artean (guztizko familiekin erkatuta)

2007 2008 2009 07-09 aldea
Urban Hautagaitza 8 7,4 6,7 -1,3 (- %16,25)
Gizartegin. Sailaren mem. 28,46 30,46 33,70 +5,2 (+ %18,27)

Gizarteratze-hitzarmenetara edo familian esku-hartzeko 
planetara jo behar izan duten bazterketa-egoerako 

pertsonak eta/edo familiak
2007 2008 2009 07-09 ald.

Alde Zaharrean 526 602 633 + %20,34
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egoitza (141) eta lagun bateko baino gehiagoko 
familia-nukleorik gabeko egoitza (79) gehien zituen 
auzoa.16

(2009ko urtekaria)

Landatxo gizarte-etxea (Alde Zaharrari dagokiona) 
2009. urtean17:

• Jardueretarako toki gutxien eskaintzen dituena 
(1.059) hiriko hamaika (11) gizarte-etxeen artean 
2008-2009 kanpainan. 

• Liburutegi-zerbitzurik ez duen hiriko gizarte-
etxe bakarra.

• Gazte Kluba ez duen gizarte-etxe bakarra (14 
urtetik 18 urtera bitarteko gazteentzat).

• Landatxo B motako lau gizarte-etxeetako 
bat da, hau da, larunbat arratsaldetan eta 
igandeetan itxita egoten direnetakoa da. 
Horren ondorioz, ez du LUDA programan 
sartzeko aukerarik (nagusi batek lagundutako 5 
urtetik beherakoentzat)

Lehen aipatu dugunez, auzoko biztanleei 
dagokionez, ageriko zantzuak daude 
gentrifikazioa delakoa gertatzen ari dela, 
eta eremuko merkataritza-sektoreari buruz, 
orobat, antzeko zerbait esan genezake. Hain 
zuzen ere, frankiziak eta denda espezializatu 
berriak ezartzeko, milioiak erabiltzen 
dituzte (Documento Urban: Texto definitivo y 
Presupuesto 18 delakoan ere atal horri URBAN 
planeko 15 milioi euroen erdia baino gehiago 
esleitzen zaio), eta albo batera uzten ari dira, 
ordea, txikizkako merkataritza, auzotarren 
eguneroko eta berezko beharrizanez arduratzen 
dena. Hala, Alde Zaharreko merkataritza-
eremua da gainbeherarik handiena duena hiri 
osoan, txikizkako merkataritzaren bilakaerari 
dagokionez, itxiera-tasarik handiena duela.19

16  Udalaren 2009ko Urtekari Estatistikoa; 4.1.2 atala (Tipos domicilios 
por barrios –“Egoitza-motak auzoaren arabera”–); ikusteko: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/29903.pdf 

17  Udalaren 2009ko Urtekari Estatistikoa, 9. atala (Ocio y Cultura 
–“Aisia eta kultura”–); ikusteko: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
http/contenidosEstaticos/adjuntos/29908.pdf 

18  Ikusteko: http://lagenterula.fi les.wordpress.com/2010/04/urban-
texto-defi nitivo-y-presupuesto.pdf 

19  Vitoria-Gasteizko txikizkako merkataritza. Egoera txostena. 
2009ko 2. seihilekoa. Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren 
Saila. (16. eta 20. orrialdeak). Ikusteko:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/32658.pdf 

Auzoan txikizkako merkataritzak behera egiteak 
baditu garrantzizko ondorio batzuk gizartearen 
eta ekonomiaren aldetik auzoan bertan. Betiko 
dendak, auzotarrok egunerokoak erosteko 
erabiltzen ditugunak, ez dira saltoki hutsak. Auzo 
batean bizi izan den edonork badaki, horretaz 
gain, elkar topatzeko eta gizartekoitzeko tokiak 
direla hango jende askorentzat. Elkarrekin topo 
egiteko, berriketan ibiltzeko eta elkar ezagutzeko 
tokiak dira, hain zuzen, saltoki handietako presa 
eta inpertsonaltasuna gabe. Gauza pozgarriak 
zein tristeak elkarri kontatzeko eta bizilagunen 
kontsolamendua edo adorea aurkitzeko tokiak. 
Azken batean, auzo-kontzientzia ahalbidetzeko 
eta bultzatzeko funtsezko guneetako bat dira, 
kontzientzia hori eraikin edo kale berean bizitzea 
baino askoz gehiago bilakatzen denean. Auzo-izaera 
hori ere, beraz, arriskuko egoeran dago txikizkako 
merkataritza pixkanaka desagertzen den heinean.

Ostalaritzarekin antzeko zerbait gertatzen da. 
URBAN ekimenetik datozen laguntzei esker 
kalitateko ostalaritza esaten diotena sustatzen ari 
dira (eroste-ahalmena handiagoa dutenentzat), 
baina inguruko ostalaritza tradizionala (taberna eta 
edaritegiak, jatetxedunak zein halakorik gabekoak) 
bertan behera uzten dute, nahiz eta URBAN 
Programak ondorengoa agintzen zion:20

Udalak ostalariei prestakuntza emateko, 
sukalde zentral bat sortzeko, eta tabernen 
–eta beste jarduera batzuen– hornikuntza 
berrantolatzeko asmoa du, hau da, zamalan-
sistema adimentsu bat abian jarriko du.

Hala eta guztiz ere, orain arte neurri horietatik 
bat ere bete ez delarik, azken urteetan ostalariek 
eurek “jazarpena” deitu dutena nozitu dute; hau 
ere aditzera emanda: “ez du zentzurik Gonzalo 
Arroita auzoa biziberritzeko kontratatu, eta gero 
tabernei behea joarazten jarduteak”21. Alderdien 
arteko eztabaida publikora ere iritsi zen arazoa, 

haietako batek alkateari Alde Zaharreko 
tabernekiko jarrera larderiatsua bertan 
behera uzteko eta tartean diren eragileek 
(tabernak eta auzoko bizilagunak) gaueko 
aisiaren inguruan eztabaida dezaten 
parte-hartzezko gune batzuk antolatzeko 

galdegin zionean.22

Beste gorabehera eta datu asko ere gehi litezke, 
baina uste dugu aurkezpen hau aski dela oro 

20  Diario de Noticias de Álava, 2008-09-24; ikusteko: http://www2.
noticiasdealava.com/ediciones/2008/09/24/vecinos/vitoria-gasteiz/
urban.php 

21  Diario de Noticias de Álava, 2009-07-16; ikusteko: http://
www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/07/16/sociedad/alava/
d16ala9.1297903.php 

22  Diario de Noticias de Álava, 2010-03-18; ikusteko: http://www.
noticiasdealava.com/2010/03/18/sociedad/euskadi/aralar-emplaza-a-
lazcoz-a-aparcar-su-actitud-impositiva-con-los-bares-del-casco-viejo

Txikizkako merkataritzaren bilakaera (denda-kopurua)
2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 07-09 aldea

Alde Zaharra 192 193 186 - %3
Vitoria-Gasteiz 2.899 2.954 2.958 + %2
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har ezagutzeko auzoak, bere gizarte-beharrizan 
ugarien aldetik, nozitzen ari den egoeraren nahiz 
inboluzioaren nondik norakoak.

A.5. Errealitatea mediatizatu: inportanteena 
albistea hedabidetan ahalik eta gehiena 
agertzea denean… nahiz eta gero ez gauzatu

Txostenaren puntu honetaraino iritsirik, Alde Zaharra 
eraberritzeko prozesuaren jarraipena hedabideen 
edo ARICHek eginiko publizitate-liburuxken bitartez 
egin dutenetako asko nahasita, bederen, egongo 
dira, halakoetan ageri den errealitateak ez baitu 
zerikusirik aztertu berri dugunarekin. Ez zaigu 
harritzen, Gasteizko bizilagunetako askori, Alde 
Zaharrean bizi ez diren edo sarri ibiltzen ez direnei, 
gauza bera gertatzen zaie eta. ARICHek, marketing 
mediatiko landu baten bidez, errealitatearekin bat 
ez datorren irudi bat helaraztea lortu du eraberritze-
prozesuaren inguruan, nahiz eta auzoan bizi 
garenok errealitate hori ondotxo ezagutu.

Goiko paragrafoan esanikoa iritzi hutsa edo 
funtsik gabeko salaketa litzateke frogatu 
ezean, eta horretarako, frogatzeko, txosten 
honetako I. Eranskina paratu dugu, gidatzat kasu 
mingarrienetako bat erabiliz: irisgarritasunarena, 

hainbat aldiz agindua –
aurrekontuetan ere sartua– 
eta beti geroratua.

Baina igogailuen eta 
irisgarritasunaren kasua 
mediatizazio -estrategia 
horren adibide argia da, 
nahiz eta bakarra ez. 
Zerrenda horretan beste 
batzuk ere sar daitezke, 
hala nola auzorako 
ekipamendu-hornidurak 
(eskola, eguneko zentroa, 
geriatrikoa, kiroldegia), 
lurpeko aparkalekuaren 
betiereko promesa, 
etxebizitza eraberritzeko 
baliabide gutxien dituzten 
pertsonentzako laguntzak, 
eta abar, eta abar... Auzoak 

dituen gabezietako asko eta auzoak halakoak 
lehentasunez asetzeko dituen beharra eta nahia 
erabili egin dituzte bai Udaleko arduradunek bai 
ARICHek, promes bihurtuz, eta promes horietako 
asko behin eta berriz utzi dituzte bete gabe. Baina, 
gainera, auzoari beste arazo bat gehitzen zaio 
horrela. 

Agindu, eta betetzen ez dutela ikusteak, nola 
gizarte-arloko lehentasunak beti eta beti ahazten 
dituztela ikusteak, sortzen duen frustrazioaz gain, 
orain aurrean duguna da gainerako auzoek ahotsa 
altxatzen dutela, Alde Zaharrean inbertitzen ari 
den dirutza eta ahalegina sinetsita –salatu dugun 
mediatizazio-estrategiari esker betiere–, auzoaz 
hainbeste arduratzea aski dela esate aldera, 
inbertsioa behar duten beste auzo batzuetan ere 
baliabideak sartzen has daitezela.

Gauza bera gertatzen da beste toki batzuetako 
bisitari edo adituekin, egiazko egoera ezagutu gabe 
eta informazio ofi zialei eta hedabideei kasu eginik, 
auzoa biziberritzeko prozesua onesten, laudatzen 
eta goraipatzen dutenean. Egoera hori esaera 
zaharrak grafi koki adierazten duenaren antzekoa 
da: “zauriaren gainean pikoa”.

Berriki itxi duen auzoko denda bat
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Gasteizko Alde Zaharreko eraberritze integraleko 
eta biziberritzeko prozesuak, hedabideetan 
oihartzun handia izan badu ere, gabezia handiak 
izan ditu hasiera batetik. Eta Urban Hautagaitzak 
Europako FEDER ekimenaren funtsen baliabide 
ekonomiko handiak agindu eta itxaropenak piztu 
dituen arren, gabezia horiek, gaur egun ere, bere 
horretan diraute. 

B.1.- Ez dute neurririk hartu auzotarron gabezia eta 
arazo nagusiei aurre egiteko, alegia, ase gabeko 
gizarte-beharrizan ugariei. Gizarte-gabezia horiek 
direla medio, Alde Zaharra desabantaila egoera 
nabarmen batean dago hiriko beste auzoen aurrean; 
izan ere, nabarmena da gure auzoko bizi-baldintzak 
okerragoak direla. Gabezia larrienak honako hauek 
dira:

• Auzoko hezkuntza-zentroak gabezia 
nabarmenak dauzka, besteak beste, azpiegitura 
zaharkitua eta urria (txosten honetako 3. 
orrialdean dago zehaztuta).

• Osasun-zentroa ez zaie egokitzen auzoko 
beharrizan zehatzei, gainezka dago, eta 
irisgarritasun-arazoak dauzka.

• Edadetuek isolamendu-, bakardade-, eta 
mugikortasun-arazoak dauzkate; eta ez dute 
jasotzen oinarrizko laguntza.

• Aisialdirako, gozamenerako, eta herritarren 
topagunerako azpiegiturak eta auzo-zerbitzuak 
falta dira. Esparru publikoak eta kiroldegiak 
desagertu izanak areagotu du egoera hori.

• Tarteka, auzoa hiri osorako aisialdi gune masibo 
bilakatzen denez, zikinkeria arazoak ere izaten 
dira (txiza-arrastoak, gonbitoak...), eta zaratak 
auzotarron atsedena oztopatzen du.

• Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak gainezka daude 

eta ezin diote aurre egin gizarte-bazterketako 
egoeran izateko arriskuan dauden herritar-
kopuruaren etengabeko igoerari. Horretaz gain, 
auzoko Gizarte Etxea, dituen ezaugarri fi sikoak 
direla medio, zerbitzu gutxien eskaintzen 
dituenetakoa da.

• Auzoan gabezia handiak daude kultur 
hornikuntzari dagokionez (esaterako, ez dago 
liburutegi publiko bakar bat ere).

• Etxebizitza asko egoera txarrean daude (2000 
inguru dira, eskatutako gutxieneko baldintza 
ekonomikoak ez betetzeagatik, eraberritzerako 
laguntzak eskuratu ezin dituztenak).

• Mugikortasun eta irisgarritasun arazo larriak 
direla medio, pertsona asko ezin dira etxetik 
atera, ez eta oinarrizko biziraupenerako batetik 
bestera joan ere.

• Abiatu duten eraberritze-prozesuak eragin du 
zenbait tokitan (turismorako interes guneen 
inguruan kokatutakoak) gentrifi kazio-sintoma 
argiak agertzea; ondorioz, Alde Zaharrean 
errotuen dauden bizilagunetako askok (diru-
sarrera gutxi dituzten edadetuak) utzi behar 
izan dute auzoa.

• Aldi berean, eta kontraesankorra dirudien 
arren, baliabide ekonomiko urrienak dituen 
populazioak jarraitzen du Alde Zaharrera 
etortzen; izan ere, etxebizitza asko egoera 
txarrean izanik, erraztasun handiagoa daukate 
bertan bizileku izateko. Horrek, beraz, auzoak 
duen ghetto irudia areagotzen du.

• Hiriko langabezia eta gutxieneko errenta-
tasa handienak dituenez, auzoan arazo 
sozioekonomiko larriak daude; horregatik, 
familia hedatuak eta lagun bateko baino 
gehiagoko familia-nukleorik gabeko egoitzak 
hiriko beste edozein auzotan baino askoz ere 

B. ONDORIO 
NAGUSIAK
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ugariagoak dira, alde handiz. Horietako askok, 
halaber, neurri handi batean, gizarte-laguntzak 
jasotzea beste irtenbiderik ez daukate.

• Denda txikietako merkataritza guztiz utzita 
dago. Denda horiek auzoko berezko harremanak 
sustatzen dituzte eta ezinbestekoak dira 
eguneroko bizimodurako. Ia diru-laguntzarik 
gabe ezin dira baldintza bertsuetan lehiatu 
frankizia handiekin, saltokiguneekin, eta 
delicatessen-dendekin, horiek jartzeko 
diru-laguntza oparoak ematen baitituzte 
erakundeek.

• Ez dago hiri-planifi kaziorik instalazio irrati-
elektrikoei dagokionez. Hiriko erdigunea denez, 
eta bertan jende kopuru handia eta ekitaldi asko 
biltzen direnez, auzoa bera telekomunikazio-
konplexu indartsuz eta oinarrizko antenez 
dago inguratuta. Antenek kutsadura eta 
sobresaturazio magnetikoa areagotzen dute, 
eta horrek kolokan jartzen du Udalak auzo 
osoan wifi -a jartzeko duen asmoa.

• ...

B.2.- Auzokoek eta, oro har, gizarteak ez dute parte 
hartzerik izan auzoko eraberritze- eta biziberritze-
prozesuan. Hori guztia gutxi balitz, bada beste 
kontu bat auzoan bizi, lan, edo eguneroko 
harremanak egiten ditugunok biziki kezkatzen 
gaituena: bizi edota lan egiten dugun auzoan, 
alegia, Alde Zaharrean gauzatuko den eraberritze- 
eta biziberritze-prozesuan, auzotarrok ez dugula, 
inolaz ere, parte hartzerik izan.

Txostenaren hasieran komentatu dugunez, 
auzoan dihardugun gizarte eta auzo ekimenek 
elkarlanari ekin, elkarrekin eztabaidatu, auzoko 
bizilagunek gizarte-gabezia larrien inguruko  ideiak 
eta proposamenak bildu, eta txosten batean jaso 
genituen. Txostenak onespen osoa hartu duen 
arren, ez da inondik ere kontuan hartu.

Vitoria-Gasteizko Alde Zaharrerako Urban 
Hautagaitza onartu zenean, eta URBAN ekimenak 
zehazten dituen baldintzak kontuan hartuta, 
jendartearen ezinbesteko parte-hartzerako atea 
irekitzekoa zela ematen zuen. Izan ere, 2009ko 
hasieran ARICHek lanpostu berria sortu zuen bere 
egituran Gizartegintzarako eta Komunitatearen 
Garapenerako Arduraduna, eta gainera arlo 
horretako asmoen berri eman zituen23:

Alde Zaharra «eremu bateratzaile bihurtzea 
gizarte-arloan, bertan bizi direnen arteko 
harremanak sustatzeko oinarri gisa». Hori 
da, hain zuzen, Gonzalo Arroitaren, Hiri 

23 El Correo, 2009-01-22; ikusteko:  http://www.elcorreo.com/
alava/20090122/alava/ofi cina-atencion-participacion-20090122.html 

Berrikuntzarako Agentziaren gerentearen, eta 
Javier Lobatoren, Alde Zaharreko Gizartegintza 
eta Komunitatearen Garapenerako 
arduradunaren helburu premiazkoena. Eta hori 
da, halaber, auzoan aurreikusitako ekonomia- 
eta hirigintza- arloko ekintzen azken helburua.

Horretarako, Hiri Berrikuntzarako Agentziak 
«gizarte-eraberritzerako mahaia» abian jartzea 
erabaki zuen, hori izango baita «auzokoentzako 
erreferentzia-organoa, auzoa berriztatzeko 
parte har dezaten eta ekarpenak egin ditzaten». 
Hortaz, egoitza baten bila dabiltza «auzoko 
bihotzean», aldi berean, arreta-bulegoa eta 
herritarrentzako informazio bulegoa izan dadin.

Ia bi urte geroago lehen bezala jarraitzen dugu (hori 
bai, lehen baino etsituago); izan ere, denbora-tarte 
honetan auzokoen eta gizarte-eragileen parte-
hartzea hutsaren hurrengoa izan da, eta Agentziak 
eta Gizartegintza eta Komunitatearen Garapenerako 
arduradunak egin duten gauza bakarra izan da Parte 
Hartzerako Mahaiaren egoitza izango den lokala 
bilatu eta erostea (arazo nagusia non bildu izango 
balitz bezala). Lokalak 150.000 euro balio izan du 
eta aurki inauguratuko dute. Hain da larria kontua 
non ARICHeko gerenteak berak hau adierazi behar 
izan baitu24:

Zure asmoa, Agentzian sartu zinenean, 
auzokoekiko etengabeko komunikazioa izatea 
izan zen, baina zenbaitek zalantzan jartzen du 
komunikazio- bideok irekiak izatea.

Hiru bide daude. Batetik, alderdi politikoekiko 
akordioak. Orain arte, proposamenetako asko 
eurek egin dituzte, eta ia denak aho batez onartu 
dituzte, beraz, horrexek ematen die zilegitasuna 
erabakiei. Bigarrenik, gizarte-biziberritzerako 
mahaia, elkarteekiko komunikazio-bidea. Hori 
hobe dezakegulakoan nago.

Baina, ba al dabil gizarte-biziberritzerako mahai 
hori?

Tira... auzo-elkarteekiko harremanen kontua 
Javier Lobatoren esku dago eta hobera joko du, 
ziur.

...izan ere, okerrera ezin da joan... hori baino ez zuen 
gehitu behar.

Auzo zoragarri honetako bizilagunoi, beraz, bide 
gutxi geratzen zaizkigu gure auzoaren etorkizuna 
defendatzeko eta bestelako interesen gainetik 
bertako pertsonak hobesten dituen, eta horren 
beharrezkoa den, erabateko eraberritze eta 
biziberritzearen alde egiteko. Jarraitzen dugu 

24 Diario de Noticias de Álava, 2010-01-24; ikusteko:  http://www.
noticiasdealava.com/2010/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/al-llegar-
actuamos-en-vez-de-reunirnos-con-vecinos-debian-palparse-las-ganas-
de-trabajar
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defendatzen erakundeen egungo egitasmoen 
jomuga diren harri, harresi, katedral eta museoen 
gainetik, harri horien atzetik bizi garen pertsonak 
gaudela, guk ematen baitiogu, egunez egun, bizitza 
auzoari. Eta bizitzarik gabeko auzoa, oso polita bada 
ere, postal bat baino ez litzateke izango.

Beraz, auzotarroi geratzen zaigun bide 
bakarretako bat Urban ekimenean parte hartzen 
duten pertsonengana eta erakundeetara jotzea 
da. Hortaz, eraberritzeari buruzko biltzar eta 
jardunaldietara datozen adituengana jo beharrean 
gaude, eurei arreta emateko eta euren laguntza eta 
elkartasuna bil dezagun. Garaiz gaude, oraindik ere, 
gure auzo zigortuaren ezinbesteko eraberritzeak 
arazo nagusiari hel diezaion, alegia, gizarte-gabezia 
ugariei. Auzotarrok, hasieratik erakutsi dugunez, 
prest gaude horretan buru belarri sartzeko. Beraz, 
gu aintzat hartzen ez gaituztenez, zuengana gatoz 
laguntza eske, gure egia kontatzera, eta gure 
elkartasun-eskaera egitera, hori baita txosten honen 
helburua. Zuen laguntzaz errazago egingo zaigu 
gure lelo zaharra gauzatzea: Alde Zaharra bizirik!!! 
Benetan bizirik dagoen auzo baten alde!!!

Agiriaren elkarte eta herri talde sinatzaileak:

• Asociación de Madres y Padres (AMPA) de la 
Escuela Gasteiz (Ramón Bajo lehen)
http://www.gasteizikastetxea.net 

• Asociación Deportivo Cultural El Campillo
• Aldapa auzo elkartea
• Barrenkale auzo elkartea

barrenkale@gmail.com 
• Gasteiz Txiki auzo elkartea

http://gasteiztxiki.blogspot.com/
gasteiztxiki@yahoo.es 

• Ladera Oeste auzo elkartea
• Los Arquillos Bizirik auzo elkartea

losarquillos@gmail.com
• Egin Ayllu

http://lagenterula.wordpress.com/
eginayllu@gmail.com 

Agiriari bere atxikimendua eman dieten talde eta 
elkarteak:

• Amanda Plataforma
• Bidezko Bidean
• Eginaren Eginez
• Elkartzen
• Emeak
• Gao Lacho Drom
• Gasteizkoak talde antimilitarista
• Gazteak
• Gaztetxea
• Gizarterako
• Hala Bedi Irratia
• Las Trans (…)
• Lurra Deialdia
• Txapa Ahotsa
• Zapateneo Kultur Elkartea
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Hedabideen araberako errealitatea: garrantzitsuena 
da albistea ahalik eta gehienetan agertzea 
hedabideetan... gero gauzatzen ez badute ere.

Adibide argi bat:

Auzoan dauden irisgarritasun-arazo larriak 
eta nola behin eta berriz agindutako 
konponbideak ez diren bete.

Alde Zaharra irisgarritasun-arazo gehien dituen hiriko 
eremua da, bai haraino iristeko (muino baten gainean 
dago), baita bertan mugitzeko ere (kasu larrienetakoa 
osasun-zentroarena daukagu, muinoaren tontorrean 
dago eta)25. Hori dela eta auzokoen aldarrikapen 
zaharrenetakoa da, eta, aldi berean, gehienetan 
iragarri eta bete ez duten aginduetako bat.

Baten batek pentsa lezake bi malda mekaniko eginda 
konpondu zutela arazoa, baina ez da horrela. Halaxe 
onartu zuen malden porrota Eusko Jaularitzak berak26:

Eusko Jaularitzak dio Gasteizek, malda mekanikoak 
baino, igogailuak jarri beharko lituzkeela. 
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 
txosten batek kritikatzen du Gasteizko Udalaren 
“aurreikuspen-falta ulertezina”; izan ere, malda 
mekanikoak jarri baino igogailuak “hobetsi” 
beharko bailituzke Alde Zaharrean, “irisgarritasuna 
bermatzeko biderik onena da eta”.

Eta baita Udalak berak ere27:

Aihotz plazan eraikiko diren bi igogailuek 
erraztuko dute auzoko goialderako 
irisgarritasuna. Kantoietako aldapa zorrotzak 
direla-eta malda mekanikoetan ezin dira sartu ez 
aulki gurpildunik, ez eta haurren gurditxorik ere. 
Urtebete geroago, Udalak heldu dio berriz ere 
Alde Zaharrean bi igogailu jartzeko proiektuari. 
Izan ere, ohartu da, kantoietako aldapa zorrotzak 
direla medio, aulki gurpildunetan ibiltzen diren 
hiritarrek zein haurren gurditxoa eramaten duten 
amek ezin dituztela erabili malda mekanikoak. 
Halaxe azaldu zuen atzo Juan Carlos Alonsok.

Eta duela lau urte eta erdi ekin zioten epe zehatzak 
ezartzeari igogailuak jartzeko (2006ko apirila)28:

“Datorren astean bi lonja erosiko ditugu Mateo 
Moraza kalean, eta bertatik abiatuko dira 
igogailuak”, zehaztu zuen Ibarrondok [Hirigintzako 
zinegotzia eta ARICHeko presidentea].

Udalbatzarraren bilkuran ere mozio bat onartu 

25 Arazo hauei gehitu behar zaizkie eraikin publiko zein pribatuetara 
sartzekoak. 

26 El Correo, 2006-09-06; ikusteko: http://www.elcorreo.com/alava/
pg060906/prensa/noticias/Alava/200609/06/ALA-ACT-301.html 

27 Diario de Noticias, 2006-04-08

28 El Correo, 2006-04-26; ikusteko: http://www.elcorreo.com/alava/
pg060426/prensa/noticias/Alava/200604/26/ALA-ALA-334.html 

zuten gehienezko bi hilabeteko epea jartzeko 
(2006ko maiatza)29:

Proposamen osagarria diseinatzea eta helaraztea 
Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako 
Udal Eragintegiko administrazio kontseiluari. 
Proposamena malda mekanikoen proiektuari 
lotuta izango da eta bermatuko du ezintasunen bat 
duten pertsonak, beste edozein herritar bezala, Alde 
Zaharrera iritsi ahal izatea eta gai horren inguruan 
indarrean dagoen legedia zorrotz betetzea. Ekimen 
hau onartzen den mementotik aurrera gehienezko 
bi hilabeteko epean administrazio-kontseiluak 
onartuko du proiektu hau.

Inork zalantzarik izan ez zezan, behin eta berriro 
berrestu zuten asmoa hedabideetan (2006ko ekaina)30:

Gasteiz 4 aukera aztertzen ari da Mateo 
Moraza eta Landatxo arteko igogailuak 
jartzeko. Udalaren arkitektoek diseinatutako 
lau proiektuak udal-taldeen esku daude 
jadanik. “Benetan ari gara, errazago egingo 
dugu auzora iristea” adierazi zuen atzo Jorge 
Ibarrondok, Hirigintzako zinegotziak.

Eta urtez urte aurrekontuetako kopuruak onartu 
ere egin zituzten, eta hedabideetan iragarri egin 
zituzten... baina gero ez zuten bete agindutakoa: 
(2006ko iraila eta 2007ko otsaila)

• Gastuen atalei dagokionez, Udalak erabaki du Alde 
Zaharrerako dauzkan 7 milioietatik 400.000 euro 
bideratuko direla igogailuak jartzeko proiektura31.

• ARUk (Hiri Berrikuntzarako Agentzia) 7,4 
milioiko ezohiko inbertsioa onartu zuen atzo 
Alde Zaharrerako, 2007an zehar erabiltzeko. 
[diru-atal horien artean honako hauek daude] 
100.000 euro Harategi kantoian malda 
mekanikoak egiteko eta beste milioi bat euro 
maldak osatuko dituzten igogailuak abian 
jartzeko. Udalak horretarako konpromisoa 
hartu zuen Plan  Berezia bultzatuta32.

“Hurrengo astean” hasi behar zutela esan zutenetik, 
urte eta erdi geroago iragarri zituzten igogailuak, 
berriz ere, hurrengo urterako, alegia, 2008rako 
(2007ko abendua)33:

29 2006-05-26ko Udal Batzarraren bilkuraren akta.

30 El Correo, 2006-06-30; ikusteko: http://www.elcorreo.com/alava/
pg060630/prensa/noticias/Alava/200606/30/ALA-ACT-339.html 

31 El Correo, 2006-09-29

32 El Correo, 2007-02-15; ikusteko: 

http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20070215/alava/casco-viejo-
recibira-inversion_20070215.html 

33 El Correo, 2007-12-19; ikusteko:
  http://www.elcorreo.com/alava/20071219/alava/vitoria-
inicia-tramite-para-20071219.html 
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Udalak ekin die eginbideei Alde Zaharrera 
iristen lagunduko duten hiru igogailu jartzeko.

Bihar gobernu sozialistak planteatuko die 
gainontzeko udal-taldeei hiru igogailu publikoak 
jartzeko beharra. Gainontzeko alderdiek erabakiari 
babesa ematen badiote, hurrengo urratsa izango 
da proiektua egitea eta 2008an lanak kontratatzea.

Baina denborak aurrera egin ahala, epeak luzatu 
ziren berriro, eta, era berean, jarraitu zuten 
hedabideetan iragartzen (2008ko urtarrila)34:

Patxi Lazcozen gobernuaren arabera, 
urte-bukaeran hasiko dira Alde Zaharreko 
igogailuak jartzen. Lazcozek planteatu du 
otsailean ekingo diotela proiektua gauzatzeko 
baldintza zerrenda egiteari. “Uda baino lehen 
atera nahi dugu lehiaketa, lanak urte bukaeran 
has daitezen” adierazi zuen atzo Juan Carlos 
Alonsok, Hirigintzako zinegotziak. Udalak milioi 
bateko diru-kopurua dauka erreserbatuta 
aurten kontu horretarako.

Urban Hautagaitza onartzea aitzakiatzat, baina, jarraitu 
zuten proiektua iragartzen: izan ere, hiru urte geroago, 
ezer egin ez bazuten ere, segitzen zuten iragartzen 
igogailuena premiazko kontua zela (2008ko ekaina)35:

Udalak Alde Zaharreko muinorako 
irisgarritasuna hobetuko du EBk (Europar 
Batasuna) emandako 7,7 milioietako 
lehenengo inbertsioa baliatuta.

“Gure lehenengo proiektuetako bat 
irisgarritasuna hobetzea da”, adierazi zuen 
atzo alkateak. Neurriak zehaztu ez bazituen 
ere, gogoratu behar da hiru igogailuak jartzeko 
prozesua abian dagoela: bat Arkupeetatik 
Aihotz plazara igotzeko; beste bat, Aihotz 
plazatik Gaztetxerakoa; eta hirugarrena, 
muinoaren beste aldean, Harategi kantoia eta 
muinoaren tontorreko katedrala lotzeko.

Gonzalo Arroitak berak ere, ARICHeko gerente 
berriak, baliatu zituen hedabideak egin behar ez 
zutena iragartzeko (2008ko urria)36:

-Eta zer berri irisgarritasunaren inguruan? Hain 
zuzen, Hirigintza zinegotziak iragarri zuen aurten hiru 
igogailuak jartzeko lanen ardura eman behar zela, eta 
horren berririk ez dago.

-Egingo ditugu. Urtea amaitu aurretik lehiaketarako 
deia egingo dugu, ziur.

34 El Correo, 2008-01-24; ikusteko:

http://www.elcorreo.com/alava/20080124/alava/ascensores-casco-
medieval-empezaran-20080124.html 

35 Diario de Noticias, 2008-06-14; ikusteko:

http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/06/14/vecinos/
vitoria-gasteiz/d14vit26.945986.php 

36 Diario de Noticias, 2008-10-05; ikusteko:

http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/05/vecinos/
vitoria-gasteiz/d05vit36.1038309.php 

Hedabideak eurak ere hasi ziren salatzen, zeharka, 
agindu horiek bete ez izana. Hala ere, haiek 
jarraitu zuten igogailuak iragartzen eta Urban 
Programarekin lotzen (2008ko urria)37:

Lazcozen gobernuak Alde Zaharrerako 
irisgarritasuna hobetuko duten hiru igogailuak 
jartzeko eginbideak hasi zituenetik urtebetera, 
Hiri Berrikuntzarako Agentziak -auzoa 
modernizatzeko eta dinamizatzeko ardura 
duena- proiektuari behin betiko bultzada 
emateari ekingo dio. Erakundeak aurreikusten 
du hiru igogailuak jartzeko lanak hurrengo uda 
aurretik hasiko direla.

(…) Proiektu ausart hau -Arroitak azpimarratu 
zuenaren arabera «Alde Zaharra hirian 
integratzeko» helburua duen proiektu bat- 
Europako Urban Planaren kontura gauzatuko da, 
izan ere, plan horrek 7,8 milioi euroko kopurua 
sartzeko asmoa dauka Alde Zaharra biziberritzeko.

Memento batean egoera surrealista bilakatu zen; izan 
ere, itxuraz, arazo bakarra zen hainbeste diru zeukatela 
non ez baitzekiten zer diru-atal bideratu irisgarritasun 
proiektua ordaintzeko (2009ko otsaila)38:

Gasteizko Alde Zaharrak erronka handi bati egin 
behar dio aurre, alegia, dituen irisgarritasun 
arazoak behin betiko konpontzeari, hori baita 
behin betiko biziberritzea lortzeko dituen traba 
handienetako bat.

(…) Zergatik igaro da horrenbeste denbora 
proiektu hauei heldu arte? Arroitak azaldu zuen 
haren taldeak, ezer baino lehen, aztertu behar izan 
duela ea proiektuok biziberritze-plan globalarekin 
bat ote datozen, eta ondoren ikertu behar izan 
duela ea Europako Urban funtsen kontura gauzatu 
daitezkeen -7,8 emango dituzte Alde Zaharra 
eraberritzeko- edo bestela, Zapaterok lanak egiteko 
ematen dituen 40 milioien kontura egin daitezkeen. 

Nolanahi ere, haiek jarraitu zuten kontu bera 
iragartzen (2009ko martxoa)39:

Udan hasiko dira igogailuak jartzeko lanak, 
ezintasunen bat duten pertsonak iritsi ezin 
daitezkeen hiru puntutan.

Hain dira lotsagabeak non batzuetan kontua ahaztu 
ez duten albistea ere ematen baitute, “lanean” 
jarraitzen dutela diote, Urban Programaren kontura 
ordainduko dela... baina agian 2014 arte ez dela 
dirua iritsiko (2009ko uztaila):

37 El Correo, 2008-10-09; ikusteko:

http://www.elcorreo.com/alava/20081009/alava/tres-ascensores-casco-
viejo-20081009.html 

38 El Correo, 2009-02-12; ikusteko:

http://www.elcorreo.com/alava/20090212/alava/tercera-rampa-para-
casco-20090212.html 

39 El Correo, 2009-03-15; ikusteko:

http://www.elcorreo.com/alava/20090315/alava/pildoras-para-
resucitar-casco-20090315.html 
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• Lazkozen gobernuak ez du baztertu duela lau 
urte sortutako ideia, hots, Aihotz plazara eta 
Landatxora igotzea errazten duten igogailuena. 
Hala ere, proiektua berraztertu eta eguneratu 
nahi du. (…) Ekimenak, funtsean, Alde Zaharra 
hiri osoarekin lotzea du helburu eta, neurri 
handi batean, Europar Batasunetik datozen 
Urban funtsekin ordainduko da40.

• Irisgarritasuna Hobetzeko Plana du izena. 
Horretarako ARUk 65.000 euroko kontratua 
onartu zuen atzo. Azken helburua da hemendik 
2014ra lanak bukatzea. Neurrien artean 
aurreikusten da malda mekaniko gehiago eta 
igogailuak jartzea. Ideia hori 2007an egindako 
ideia-lehiaketan sartu zen eta Irisgarritasuna 
Hobetzeko Plana honen muina da41.

Baina kontua hedabideetan behin eta berriz agindu 
antzuak egitea denez, hilabete batzuk geroago 
berriz ere egin zuten. Orain, halaber, krisiaren 
aurkako plan batetik bi milioi erabiliko dutela diote 
(2009ko iraila)42:

PPk bultzatutako Arabako krisiaren aurkako 
planaren hobekuntzaren barruan Eskoriatza-
Eskibel berriztatu eta igogailuak jarriko dira 
Aihotz plazan. (…) Aihotz plazako igogailuak: 
bi milioi euro irisgarritasuna hobetzeko. (…) 
Eta beste bi milioi Aihotz plazan kanpoaldeko 
igogailuak jartzeko izango dira. «Malda 
mekanikoak jarri ostean, honako hau bigarren 
fase bat izango da irisgarritasuna hobetzeko», 
zioen Marotok. (…)  Proiektu horietara 
bideratuko dituzte Eusko Jaurlaritzaren 
krisiaren aurkako planaren (+Euskadi 
09)”aparteko” 9 milioi euroak, Gasteizerako 
erreserbatuta daudenak.

Hiru hilabete geroago, ordea, esan zuten adituek 
erabaki behar zutela (2009ko abendua)43:

Gasteizko Alde Zaharrak irisgarritasunaren arazoa 
behin betiko konpontzearen erronkari aurre egin 
behar dio, hori baita behin betiko biziberritzeko 
dituen traba handienetako bat. Horregatik, Udalak 
hiria sortu zen muinoa lautzeko behin betiko 
egitasmoari ekin baino hilabete batzuk lehenago, 
auzokoek aldarrikapen zahar bat berreskuratu 
dute (…) eta Hirigune Historikoa Biziberritzeko 

40 El Correo, 2009-07-28; ikusteko:

http://www.elcorreo.com/alava/20090728/alava/vitoria-encarga-plan-
para-20090728.html 

41 Diario de Noticias de Álava, 2009-07-30; ikusteko: http://www2.
noticiasdealava.com/ediciones/2009/07/30/vecinos/vitoria-gasteiz/
d30vit27.1309238.php 

42 El Correo, 2009-09-18; ikusteko:

http://www.elcorreo.com/alava/20090918/alava/nueva-inyeccion-
millones-para-20090918.html 

43 El Correo, 2009-12-19; ikusteko:

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20091219/alava/vecinos-
casco-viejo-urgen-20091219.html

Agentziak uste du «premiazko» hirigintza-jarduera 
dela etorkizuneko Irisgarritasun Planerako. 
Hori bai, Gonzalo Arroitak, udal-elkartearen 
gerenteak, zehaztu du adituak izango direla, 
irizpide teknikoen arabera, erabakiko dutenak. 
(…) Adituek, beraz, eskumen osoa izango dute 
konponbideak asmatzeko, esaterako, adinduei 
kantoietako maldetatiko jaitsiera errazteko. 
Lehentasunak eta jarduera-egitaraua zehaztu 
beharko dute. 

2010 hastearekin batera, berriz ere iragarri zuten, 
eta baita berriz atzeratu ere (2010ko urtarrila)44:

«Irisgarritasun Plana eta horren barruan egin 
beharreko jarduerak urteko erdialderako 
egongo dira erredaktatuta, eta agentziaren 
irizpidea da igogailuak kontuan hartzea», 
iragarri du Arroitak. Haren esanetan, 
«premiazko jarduera» da beste zenbait tokitatik 
gertu dagoelako, osasun zentrotik, esaterako. 
«Kasu horretan igotzeko eta jaisteko sarbideak 
hobetu beharko lirateke, auzokoen eskaerari 
erantzuna emateko», dio.

Baina urte erdia pasa, 2010aren bukaerara iritsi, eta 
denak berdin jarraitzen du. Baina segur aski, txosten 
hau bukatutakoan, gutxien espero dugunean, 
berriro ere ekimena komunikabideetan iragarri, diru 
gehiago agindu, eta epe berriak ezarriko dituzte.

Ondorioa argia da: igogailuak lehen aldiz agindu 
zituztenetik bost urtera, malda mekanikoek 
auzoaren mugikortasun eta irisgarritasun arazo 
larriak konpontzen ez zituztela onartu zutenetik, 3,5 
milioi euroko baino gehiagoko diru-laguntzak onartu 
zituztenetik (neurri handi batean Urban Programatik 
datozenak)... politikoen ustez, igogailuak, oraindik 
ere, “etorkizuneko proiektu handi bat” baino ez 
dira. Baina marketing politikoko estrategiari esker, 
euren hedabideak baliatuta, izenburu eta zutabe 
asko lortu dituzte egunkarietan euren neurri 
zoragarriak eta aurrekontu oparoak iragartzeko... 
horrek eraman du jende asko sinistera Udala buru-
belarri ari dela lanean auzoaren hobe beharrez. Hori 
da, hain zuzen ere, estrategia horren helburua, eta 
horretarako, ezinbestean, hedabideen laguntza 
daukate. Komunikabideek, beraz, erosotasunagatik 
(lana eginda ematen diete) edo komeni zaielako 
(merituak egitea gero adierazpen handiak edota 
fi ltrazioak eurei eman diezazkieten), ARICHek 
agintzen dizkien ustezko nobedadeak iragartzen 
jarraitzen dute egiak balira bezala.

44 El Correo, 2010-01-11; ikusteko:

http://www.elcorreo.com/alava/20100111/alava/cantones-estrenan-
imagen-20100111.html
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DATUAK OSATZEKO ERABILI DEN 
METODOLOGIA ETA DATU-ITURRIAK

Zahartze-tasa:

Atal honetako datuak biltzeko 1997-201045 bitarteko 
udal estatistika-serieak erabili ditugu, auzoka, 
sexuaren arabera, eta adin-taldeka. Datu horiek 
aurreko atalean ikusi ditugun populazio-datuekin 
alderatu ditugu eta hortik atera da ehunekoa.

65 urteko eta hortik gorako biztanleak Alde 
Zaharrean, 2007an: 1.749 (%17,6) ; 2008an: 1.751 
(%17,8); 2009an: 1.696 (%17,2); 2010ean: 1.711 (%17,3)

65 urteko eta hortik gorako biztanleak hirian, 
2007an: 37.355 (%16,2); 2008an: 38.235 (%16,4); 
2009an: 39.561 (%16,7); 2010an: 41.164 (%17,2)

Atzerritik etorritako auzokoak:

Udalak, azken urtekarietan, etorkinen kopuruak 
auzoka zehaztu ez dituenez, INEra46  jo dugu eta 
Erroldako estatistika-ustiapen datuak47 hartu ditugu, 
hain zuzen, 2007, 2008 eta 2009ko urtarrilaren 1eko 
datuak.

Datu horien arabera, 2007an Gasteizen 16.258 
etorkin bizi ziren, alegia, hirian bizi ziren 230.585 
biztanleetatik %7,05. Alde Zaharrean, berriz, 1.619 
bizi ziren, hots, auzoko 9.924 bizilagunetatik %16,31. 
Hortaz, 2007an, etorkinen kopuruei dagokionez, 
ehunekoen aldea 9,26 zen.

2008an 19.104 etorkin bizi ziren Gasteizen, hau da, 
hirian bizi ziren 233.399 biztanleetatik %8,19. Alde 
Zaharrean, aldiz, 1.774 etorkin bizi ziren, alegia, 
9.824 auzotarron artetik %18,06. Ehunekoen arteko 
aldea, beraz, 9,87 zen 2008an.

2009an 21.632 atzerritar bizi ziren Gasteizen, hots, 
hirian bizi ziren 236.525 hiritarretatik %9,15. Alde 
Zaharrean, ordea, 1.961 ziren, alegia, auzoko 9.832 
hiritarrotatik %19,95. Hortaz, 2009an, bi ehunekoen 
arteko aldea 10,80 puntukoa zen.

Etxebizitza-mugikortasunaren igoera:

Atal honetan, Alde Zaharrean zein hirian egoitza 
aldatu EZ duen populazioaren ehunekoen arteko 

45 Auzokako estatistika Serieak. Sexu eta adin taldeak 1997-2010; 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/29799.pdf

46 INE

47 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe24
5&fi le=inebase&L=

puntu-aldea hartu ditu erreferentziatzat Urban 
Hautagaitzak.

Udalaren Estatistika Urtekariaren arabera, 2007an 
hirian 15.597 lagunek aldatu zuten bizitokia, hau 
da, populazio osoaren %6,7. Ondorioz, %93,3k ez du 
aldaketarik egin48.

Alde Zaharrean, bestalde, 2.428 lagunek aldatu 
zuten bizitokia, hots, populazioaren %24.7, eta 
ondorioz, %75,3 ez da bizitokiz aldatu. Beraz, 
Gasteizen eta Alde Zaharrean bizitokiz aldatu ez 
dutenen ehunekoen puntuen aldea 18koa da.

2008an hirian 16.351 etxebizitza-aldaketa izan ziren, 
alegia, hiritarren %6,9k aldatu zuen bizitokia, eta 
%93,1ek ez.

Alde Zaharrean, aldiz, 2.363 aldaketa izan ziren, hau 
da, %24k aldatu zuen bizitokia, eta %76k ez, hortaz, 
Gasteizen eta Alde Zaharrean bizitokia aldatu ez 
dutenen ehunekoen puntuen aldea 17,1ekoa da.

2009an hirian 16.395 etxebizitza aldaketa izan 
ziren, alegia, populazio osoaren %6,8k aldatu zuen 
bizitokia, eta %93,2k ez.

Alde Zaharrean, berriz, 2.530 aldaketa izan ziren, 
hau da, %25ek aldatu zuen, eta %74,5ek, ez.

Gasteizen eta Alde Zaharrean bizitokia aldatu ez 
dutenen ehunekoen puntuen aldea 18,7koa da.

Gizarte-zerbitzuen laguntza behar duten 
familien kopuruaren igoera

Urban Hautagaitzak “Gasteiz eta Alde Zaharrean 
gizarte zerbitzuen laguntza jaso duten familien 
ehunekoen puntuen aldea” aipatzen du. Informazio 
hori egiaztatzeko Estatistika Urtekarietako eta 
Gizartegintza Sailaren Urteko Memorietako datuak49 
erabili ditugu. Datuok gizarte zerbitzuetan –edo 
Landatxoko bulegokoetan (hori baita Alde Zaharrari 
dagokiona) edo hiri osoko bulegokoetan, oro 
har– laguntza jaso duten familien ingurukoak dira, 
bakoitzari dagokion etxebizitza-kopurua kontuan 
hartuta. Badakigu ez dela gauza bera etxebizitzen 
eta familien kopurua, baina urtekarietan ez da 
aipatzen auzokako familien xehatzerik. Dena den, 
konparaketaren terminoak aldatzen ez direnez, 
kalkuluak zehatza dirudi.

48 Datu hauetarako hurrengo urteko populazioa hartzen da kontuan, 
izan ere, hori urte horretako urtarrilaren lehenari dagokio.

49 Sail horren memoriak honako helbide honetan daude eskuragarri: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=e
s&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=7d987d98_117e41c6462_
_7ff 5 
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2007an Landatxoko gizarte-zerbitzuetako bulegoan 
laguntza jaso zuten familiak: 1.466, hau da, 2007an 
zeuden 4.295 etxebizitzen %34,13.

2007an gizarte-zerbitzuetako bulego guztietan 
laguntza jaso zuten familiak: 9.759, alegia, 2007an 
hiri osoan zeuden 86.840 etxebizitzen %11,24.

2008an Landatxoko gizarte-zerbitzuetako bulegoan 
laguntza jaso zuten familiak: 1.752, hots, 2008an 
zeuden 4.264 etxebizitzen %41,01.

2008an gizarte-zerbitzuetako bulego guztietan 
laguntza jaso zuten familiak: 12.044, hau da, hiri 
osoan dauden 89.571 etxebizitzen %13,45.

2009an Landatxoko gizarte-zerbitzuetako bulegoan 
laguntza jaso zuten familiak: 1.910, alegia, 2009an 
zeuden 4.252 etxebizitzen %44,92.

2009an gizarte-zerbitzuetako bulego guztietan 
laguntza jaso zuten familiak: 15.113, hau da, 2009an 
hiri osoan zeuden 91.641 etxebizitzen %16,49.

Pobrezia areagotzen da Alde Zaharrean: diru-
laguntza publikoak jasotzen dituzten familien 
arteko puntu-aldea.

Udalaren Estatistika Urtekarietan datu hauek 
zehaztuta agertzen ez direnez, Gizartegintza 
Sailaren Urteko Memorietara jo dugu, hor bai 
agertzen baitira.

2007ko Memoriaren arabera, urte horretan 722 
familiak jaso zuten Oinarrizko Errenta Landatxon, 
hortaz, Alde Zaharrekoa izan zen OE gehien eman 
zituen bulegoa, hiri osoan banatu ziren OEtatik %20
,8, oro har, 3.361 eman baitziren hirian50.

2007an Landatxon 787 familiak jaso zituzten 
AESak (Gizarte Larrialdietarako Diru Laguntza), 
beraz, Alde Zaharrekoa izan zen laguntza horiek 
gehienetan banatu zituen bulegoa, alegia, 
bulego guztiek banatu zituzten 3.887etatik 
%19,7.

Udalaren diru-laguntzei dagokionez (Oinarrizko 
Errenta eta Gizarte Larrialdietarako Diru Laguntza 
kenduta), 2007an Landatxokoa izan zen laguntza 
horietako gehien banatu zituena, 98 eman 
baitzituen. Hiriko bulego guztietan, oro har, 531 
banatu ziren. 

50 Kasu honetan, atal osoan bezala, eremuka banatuak ez direnak 
kendu dira: Hirugarren Adinekoentzako Zerbitzuarenak, Haurtzaro 
eta Senitarte Zerbitzuarenak, Gizarteratze Zerbitzuarenak. Hauek ez 
ditugu zenbatzen ez direlako banatzen geografi koki, baina badakigu, 
ziur aski, horietako asko Alde Zaharrean bizi diren pertsonek jasotzen 
dituztela.

2007an diru-laguntzaren bat jaso zuten familia 
guztiak kontuan hartuta51, Landatxon 1.607 
izan ziren, hau da, Alde Zaharrean zeuden 
etxebizitzetatik %37,42tan jaso zuten laguntzaren 
bat. Hiriari dagokionez, 7.780 familiak jaso zituzten 
laguntzak bulego guztietan, hots, hiriko 86.840 
etxebizitzetatik %8,96tan jasotzen zen laguntzaren 
bat. Laburbilduz, ehunekoen arteko puntuen aldea 
28,46koa da.

2008ko Memoriaren arabera 797 familiak jaso 
zuten Oinarrizko Errenta Landatxoko bulegoan 
(beraz, mota honetako laguntza gehien banatu 
zituen bulegoa izan zen); hiriko bulego guztietan, 
berriz, 4.074 banatu zituzten. Bestalde, 2008an 
849 familiak jaso zituzten AESak (Gizarte 
Larrialdietarako Diru Laguntza); beste bulego 
guztietan, aldiz, 4.459 banatu zituzten (hortaz, 
berriz ere, mota honetako laguntza gehien banatu 
zituen bulegoa izan zen)

Udalaren gainontzeko diru-laguntzei dagokionez 
(Oinarrizko Errenta eta AESak kenduta), 2008an 
Landatxokoa izan zen familia gehieni lagundu zien 
bulegoa, 91 diru-laguntza banatu baitzituen; hiriko 
bulego guztietan, berriz, 672 banatu ziren.

Landatxon diru-laguntzaren bat jaso zuten familien 
kopurua kalkulatuta, 1.737k jaso zutela ondorioztatu 
dugu, hau da, Alde Zaharrean zeuden 4.264 
familietatik %40,74k. Hiri osoari dagokionez, ordea, 
9.205 familiak jaso dute, hots, hirian zeuden 89.751 
etxebizitzetatik %10,28k. Bi ehunekoen arteko aldea, 
beraz, 30,46 puntukoa da.

2009ko Memoriaren arabera Landatxoko bulegoan 
939 familiak jaso zuten RGIa (Diru Sarrerak 
Bermatzeko Errenta, alegia, Oinarrizko Errentak 
jaso duen izen berria), hau da, hiri osoan banatu 
ziren 5.914etatik %15,88 (berriz ere, Landatxokoa da 
mota honetako diru-laguntza gehien banatu zituen 
bulegoa).

2009ko Memoriaren arabera Landatxoko bulegoan 
946 familiak jaso zituzten AESak (beste behin 
ere, Landatxokoa dugu gehien banatu zituena), 
alegia, hiriko bulego guztien banatu zituzten 5.963 
laguntzetatik %15,86.

Udalaren gainontzeko diru-laguntzei dagokionez 
(RGI eta AESak kenduta), Landatxoko bulegoan 
182 familiak jaso zituzten 2009an. Hiriko bulego 
guztietan, ostera, 1.143 laguntza banatu zituzten 
2009an.

51 Badakigu behin baino gehiagotan familia berak laguntza bat baino 
gehiago jasoko zuela, baina datu horiek batzeak agerian uzten ditu 
familiek bizirauteko behar izaten dituzten diru-laguntzak, halaber, 
prozedura bera erabili dugu Alde Zaharreko zein hiri osoko kalkuluak 
ateratzeko.
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2009an diru-laguntzaren bat jaso zuten familien 
kopurua batuta52, zera ondorioztatzen dugu, 
Landatxon 2.037 familiak jaso zituztela laguntzak, 
hau da, Alde Zaharrean zeuden 4.252 etxebizitzetatik 
%47,91k. Hiriari dagokionez, bulego guztietan 13.020 
familiak jaso zituzten diru-laguntzak, hots, hiri osoan 
zeuden 91.641 etxebizitzetatik %14,21ek. Ondorioz, 
bi ehunekoen arteko puntuen aldea 33,70koa da.

52 Badakigu behin baino gehiagotan familia berak laguntza bat baino 
gehiago jasoko zuela, baina datu horiek batzeak agerian uzten ditu 
familiek bizirauteko behar izaten dituzten diru-laguntzak, halaber, 
prozedura bera erabili dugu Alde Zaharreko zein hiri osoko kalkuluak 
ateratzeko.

1000 biztanleko falta eta delitu kopurua

Atal honi dagokionez zehaztu behar da datuok 
ez dietela aipamenik egiten delituei, baizik eta 
delitu eta faltengatik jarritako salaketa-kopuruari. 
Ñabardura ez da huskeria; izan ere, falta-kopurua 
bikoitza ingurukoa da. Datuak Udaltzaingoaren 
Urteroko Memorietatik ateratakoak dira53.

53 Udaltzaingoaren urteko memoriak honako helbide honetan daude 
eskuragarri: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.
do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_6a6e93ad_1
1a9a62c81b__7ff a 


