
2010eko Galderak 
 
 
 
1.- Jendarte Eskuhartzerako Udal Departamentuak, 20 09 urtean zehar, 
zenbat diru esango zenuke inbertitu duela etorkinen  kolektiboko pertsona 
bakoitzeko?  
 
A) 50 euro 
B) 250 euro 
C) 1.000 euro 
D) 3.000 euro 
 
Erantztuna: 1 
 
 
 
2.- Gonzalo Arroitak, HHEIBAko supergerenteak, auzo aren ordezkaritza 
beretzat hartu izan du sarritan, udal talde politik o guztien babesa duela 
diolako. Baina jakingo zenuke Alde Zaharreko biztan leen artean zenbatek 
eman dioten babes udalean ordezkaritza duen taldeet ako baten bati?  
 
A) % 100ak 
B) % 75ek 
C) % 50ek 
D) % 25ek baino gutxiagok 
 
Erantzuna: 2 
 
 
 
3.- 1997an, Alde Zaharrean 64 urtetik gorako 2.145 lagun bizi ziren. 
Asmatuko zenuke zenbat bizi diren gaur egun?  
 
A) 3.000 
B) 2.750 
C) 2.500 
D) Gutxiago 
 
Erantzuna: 3 

                                                 
1 A da erantzun zuzena. Diru kopuru totala 1.127.175 €koa da. Konparazio baterako, urte be-
rean udalak, Alde Zaharreko merkataritza sustatzeko emandako diru-laguntza 4.842.000 €koa 
izan zen; edota, urte beran, Gasteizen erretako basoak direla eta galdutako diru kopurua 5 mi-
lioi € baino gehiagokoa. 
2 D da zuzena, izan ere 2007an AZean %54,6ko abstentzioa izan zen; %6,9k bozka nuloa 
eman zuen (ezker abertzalearen deiari erantzunez); eta gainera, biztanleen %15 baino gehiago 
bozkatzeko eskubiderik ez zuen etorkinak zirela esan behar da. 
3 D da zuzena, egun 1.711 lagun dira 64 urtetik gorakoak. Hiriko gainontzeko ia auzo guztietan, 
aldiz, (nekazal girokoak kenduta) denbora tarte horretan, goraka egin du 64 urte baino gehiago-
koen kopuruak; Zabalgunea eta Arantzabelan baino ez da izan alderantziz. Joera honen azal-
pena PERIari loturik dago, izan ere, pertsona adinduek ezin diete beren pentsioarekin birgaitze-



4.- Azken bi mendeetan izena gehien aldatu duen Ald e Zaharreko kaleeta-
ko bat bilatzen ari gara. Garai batean, Espoloiko i bilbidearen zati bat osat-
zen zuen; 1822an, Konstituzio izena hartu zuen; 193 9an, Franco Generali-
simoa; eta egun, laugarren izen bat du. Ba al dakiz u zein kale ari garen 
bilatzen?  
 
Erantzuna: 4 
 
 
 
5.- Gaur egun gertatzen den bezala, garai batean er e Bigarren mailako hiri-
tar  izatea suposatzen zuen diskriminazioa ematen zen. Egun, etorkinen 
artean kopuru handi bati ezartzen zaio diskriminazi o hau (beti ere, baliabi-
de ekonomiko urriak dituztenei bereziki) baina irag anean, beste jende tal-
de batzuri ere ezarri izan zitzaien.  
Ba al dakizu XX. mendearen hasieran, ze jende talde ri ezartzen zitzaizkien 
oraindik baldintza hauek? (...) hirian errolda zitezkeen, baina etxebizitzarik 
 ezin erosi, beraz, ez zeuzkaten hiritar gisako eskubide eta betebeharrik. 
 
A) Apaiz eta klausurako mojei 
B) Maila txikiko militarrei 
C) Politikari gezurrontziei 
D) Neskame eta morroiei 
 
Erantzuna: 5 
 
 
 
6.- Udal eraikin balioanitzak  ez dira asmakizun oso modernoak. XVIII. 
menderako, adibidez, Gasteizko Alondegiak -gaur egu ngo Andra Mari Zu-
riaren gaineko arkupetxoetan zegoenak- berezko lane z gain beste zeregin 
batzuk ere bete zituen. Ba al dakizu zeintzuk?  
 
A) Udalarena 
B) Eskolarena 
C) Antzokiarena 
D) Gartzelarena 
 
Erantzuna: 6 
 
 

                                                                                                                                               
rako gastuei aurre egin eta batzuk, jaioterrietara itzuli beharrean izan dira, edota beste batzuk, 
seme-alaben etxeetara, auzo berrietara alegia. 
Hori..., edota PERIarekin jendea errezago hiltzen zaigula. 
4 Diputazio Kalea 
5 D, noski. Hauetako %96a, emakumeak ziren eta %9,2 baino ez zen Gasteizen jaioa. Garai 
haietan, arrazoi hauxek nahikoa ziren beren eskubide eta askatasunak murrizteko... egun, atze-
rriko etorkinekin gertatzen den bezala. 
6 Gezurra badirudi ere, D da erantzun zuzena. 



7.- Ondoko deskribapena udal txosten batean jasoa d ago. Bertan, garai 
hartako Alde Zaharreko etxe herrikoi gehienen baldi ntzak aurkitzen ditugu 
(egoitza eta jauregiena ez, jakina):  
(…) constituyendo en vez de moradas humanas, cavernas lóbregas, habitables 
solamente por murciélagos o aves nocturnas (…) que la cocina es el dormitorio 
aglomerándose de tal modo gente por la noche, que es imposible respirar otra 
cosa que gases nocivos (…) los dormitorios son cocina sin hogar, chimenea y 
retrete… 
Txosten hau zein urtetakoa dela esango zenuke?  
 
A) 1546 
B) 1630 
C) 1782 
D ) 1877 
 
Erantzuna: 7 
 
 
 
8.- 2007ko Udal erroldako datuen arabera, Pintoreri a, Santo Domingo, Barrenkale 
eta Kutxilleria kaleko zenbat etxetan ematen da pil aketa egoera?  
  

A) Bakar batetan ere ez 
B) 10 etxetan 
C) 50 etxetan 
D) 100 etxe baino gehiagotan 
  

Erantzuna: 8 
  

                                                 
7 D da zuzena 
8 Erantzun zuzena, D, hain zuzen ere, 117 etxetan 



9.- Bete ezazu hurrengo taula emandako kopuruak eta  Vitoria-Gasteizko Hirigune 
Historikoa Era Integralean Biziberritzeko Agentziar en (HHeIBA) aurrekontuak eta 
benetan gastatutako diru kopuruak lotuz.  
  

A: 4 milioi euro 
B: 2 milioi euro 
C:1.352.000 euro 
D: Milioi bat euro baino gutxixeago 
  

  Erantzunak 

Negozio berriei eskaintzeko lokalen eros-
ketetarako aurrekoantua: 

  

Negozio berriei eskaintzeko lokalen eros-
ketetan benetan gastatutakoa: 

  

Etxebizitzen eraberritzea laguntzeko au-
rrekontua: 

  

Etxebizitzen eraberritze-laguntzetan bene-
tan gastatutakoa: 

  

 
Erantzuna: 9 
 
 
 

10.- Gonzalo Arroitak, HHEIBAko supergerenteak dio bere ahalegin nagusiak 
auzoaren jendarte beharrak konpontzera zuzentzen ar i dela. Hau kontuan hartu-
ta, jakingo al zenuke esaten Arroitak lanean darama tzan 2 urteotan zenbatean 
jeitsi den bizirauteko jendarte laguntzak behar dit uzten Alde Zaharreko familien 
ehunenekoa?  
  

A) Arroitaren lanari esker, dagoeneko ez dago laguntza hauen beharrik duen familiarik 
Alde Zaharrean. 
B) Arroitaren lanari esker, %50 jeitsi da 
C) Ehunenekoek lehengoan jarraitzen dute. 
D ) Arroita gezurti hutsa da eta inortxok ere ez dituenez behar horiek asetzen, laguntza 
behar duten familiak lehen baino %25 gehiago dira. 
  

Erantzuna: 10 

                                                 
9 Ordena zuzena: B, A, C y D 
10 D da zuzena, hain zuzen ere, 2007-2009 urte bitartean %26,7 hazi da 



11.- Eta zenbakitan, zenbat esango zenuke direla bi zirauteko laguntzak behar 
dituzten familiak Alde Zaharrean?  
  

A) 100 familia 
B) 500 familia 
C) 1.000 familia 
D) 2.000 familia baino gehiago 
 

Erantzuna: 11 
 
 
 
 
 
 

2011ko Galderak 
 
 
 
 
12.- 2008. urtean Eskola-Kontseiluak erabaki zuen “ Ramon Bajo” izena “Gasteiz 
Eskola” izenagatik aldatzea, baina Udaletxeak eta H ezkuntza Delegazioak ez 
zioten utzi XIX. mendeko irakasle ohiaren merituak zirela eta. Ba al da azken 
urteetan bere pertsonai famatu izena aldatzeko baim ena eskuratu duen 
Ikastetxerik? 
 
A) Logikoki, ez du inork lortu 
B) Kasu bat eman zen, baina salbuespena izan zen 
C) Abertzale izena zuten guztiak aldatu dira 
D) Araban bakarrik 20 inguru aldatu dira 
 
Erantzuna: 12 

                                                 
11 D da zuzena, hain zuzen ere, 2009an 2037 izan ziren. 
12 Erantzuna D da: 
J.R. Jiménez orain Eraikuntzako LH deitzen da; Sancho el Sabio orain Aranbizkarra Ikastola 
deitzen da; Severo Ochoa orain Adurtza Ikastola deitzen da; Ortega y Gasset eta Menendez 
Pidal orain Laterorro deitzen da (Laudio); Errege Katolikoak eta Eulogio Gómez orain Koldo 
Mitxelena 1 eta 2 deitzen dira; Aiala Kantzilerra orain Ekialdea deitzen da; IES Aiala Kantzilerra 
orain IES Laudio deitzen da; R.V. Inclán orain Pepe Uruñuela deitzen da. Lope de Torre orain 
Goi mailako diseinu eskola deitzen da; Bambi orain Landazuri deitzen da; Marcelino Losa orain 
Ramiro de Maeztu deitzen da; Antonio Forniés eta Manuel Machado orain IPI Sansomendi 
deitzen dira; Luis Eusebio orain Ostalaritza eskola deitzen da; Ursulinas orain Urkide deitzen 
da;  Marcos Sagasti orain Lope de Larrea deitzen da (Agurain); Antonio Rueda orain Zabaleko 
deitzen da (Amurrio); Blas López orain Gorbeialde deitzen da... 
 



13.- Inguruko eraikinetan egiten ari diren obrak al de batera utzirik, zein edota 
zeintzuk dira Eskolak egun jasan behar izaten ditue n arazo “fisikoak”? 
 
A) Haur-eskolako eraikinean egitura arazoak: sartzeko erraztasuna, hezetasuna, 
haurrentzako komunen hondatzea 
B) Argi gabezia eta Lehen Hezkuntzako eraikinean 0 eta 1 solairuen antolamendu 
eskasa 
C) Epe motzean espazioen falta, ez baita gela hutsik gelditzen 
D) Eskolaren jolastokia txikiegia da ikastetxearen beharrak asetzeko 
 
Erantzuna: 13 
 
 
 
14.- Zeinek egin zuen Ikastetxearen egoitza berria Eskoriatza-Ezkibel Jauregia 
izateko lehendabiziko proposamena? 
 
A) Porrotxek, Eskolako emanaldi batean kontatu zuen txiste batean 
B) Eskolako Guraso Elkarteak 
C) ARICH-eko arduradun batek (Javier Lobato) 
D) Auzoko elkarte radikalek, jauregiak negozio pribatuak egiteko direla ez dakiten 
horiek. 
 
Erantzuna: 14 
 
 
 
15.- Gasteiz-Ramon Bajo eskolak txiki geratu zaion eraikinaren handitzea eskatu 
du 2006. urtetik, azken 10 urteetan ikasleria horre nbeste hazi delako: 
 
A) 20 neskatxa zein mutiko berri 
B) 50 neskatxa zein mutiko berri 
C) 100 baino neskatxa zein mutiko berri gehiago 
D) Ez da hazi. 5 ikaslerentzako gelak nahi dituzten lotsabako hutsak dira. 
 
Erantzuna: 15 
 
 

                                                 
13 D hain zuzen. Horrela azaltzen zuen 2009. urtean Eskola-Kontseiluak argitaratu zuen 
“Ramón Bajo: la Escuela del Casco Medieval de Gasteiz. Contribución al plan de renovación 
del Casco Medieval” dokumentuak. 
14 C: 2009ko Otsailaren 13an Alde Zaharreko eskolaren irakasle zein gurasoez osaturiko 
komisio baten aurrean, Javier Lobato jaunak (ARICH Alde Zaharreko biziberritzea sustatzeko 
erakundearen kide)  hiru urteko epean Eskoriatza-Ezkibel eskolaren egoitza berria izango zela 
esan zuen. Eta horrela jaso zuen 2009ko Otsailaren 18ko Diario de Noticias de Alava 
egunkariak. 
15 C: Azken 10 urteetan eskolako ikasleria 4 bider hazi da, 2001ean 45 ikasle baino gutxiago 
izatetik gaur egun 175 ikasle izatera 



16.- Eskoriatza-Ezkibel Jauregiak erabilpen publiko a izan behar zuela azaltzen 
zuen 2006an aprobatutako PERIak. 2007Ko Uztailean, alkate izendatu eta gutxira, 
Patxi Lazcozek Jauregia “heziketa edota kulturaren inguruko erabilpena” izango 
zuela adierazi zuen. Esandakoarekin koherentzia era bilita, ARICHek Jauregiaren 
etorkizunerako dituen proposamenak honakoak dira:  
 
A) Luxuzko Hotela, Spa eta goi-mailako jatetxea izango dituena 
B) Ardoa eta kalitatezko elikaduraren inguruko merkatu edo museoa  
C) Ekitaldi instituzionalak, enpresen ingurukoak edota familiarrak egiteko gunea 
D) Auzoak aldarrikatzen duen eskola 
 
Erantzuna: 16 
 
 
 
17.- Jauregia eskolarentzako erabiltzea astakeria d ela esaten duenik ere bada. 
Hala eta guztiz ere, hurrengo esaldietatik zein edo  zeintzuk dira egiazkoak: 
 
A) XVIII eta XIX. mendeen artean Eskoriatza-Ezkibel Jauregia izan zen hiriko 
lehendabiziko Lehendabiziko Letren Eskolaren egoitza. 
B) Agirre Fundazioak, pasa den urtea arte Jauregiaren ardura zuen erakundeak, 
eraikina eta Fundazioaren finantzak helburu hezitzaile zein akademikoetara zuzendu 
behar zituen bere fundatzaile izandako Domingo Ambrosio de Aguirrek agindu bezala.  
C) Duela ez horrenbeste hamarkada arte, Eskoriatzaren eraikinean Gasteizko 
Sukaldaritza Eskola zegoen. 
D) Javier Marotok, gaur egungo alkateak, Eskoriatzan kokaturik zegoen Ikastola 
batean euskara ikasi zuen. 
 
Erantzuna: 17 
 
 
 
18.- Hurrengo baieztapenetatik zein edo zeintzuk di ra zuzenak: 
 
A) 1988ko PERIak zioen 1995 urterako auzoko Eskolak gutxi gorabehera 26 gela berri 
behar izango zituela, baina Eskola berri bat sustatu beharrean, auzoko neska-mutilak 
beste auzo batzuetako eskoletara joatea erabaki zuen. 
B) 2006ko PERIaren lehendabiziko onarpenean Eskolaren bi eraikinetako bati pisu bat 
gehitzeko proposamena zegoen... baina sekula ez da berriro horren berri izan. 
C) 2006ko PERIari aurkezturiko alegazioen artean partidu politiko batek egindako bat 
zegoen. Honek Ramon Bajoren handitzea proposatzen zuen, horretarako Eskolen 
kaleko 10. zenbakia gehituz (egun Enpresen Hazitegian izango dena)... baina gero 
talde denek (proposamena egin zuena barne) haren kontra bozkatu zuten. 

                                                 
16 Sinestezina bada ere, mahai gainean dituzten proposamenak (El Correo 29-01-2011) A, B 
eta C dira 
17 A, B eta C egiazkoak dira... D Marotori galde diezaiokegu, ia astomotoa saltzen digun. 



D) Zenbait udal taldek Eskola suntsitu nahi dute... finean hain gara astoak Alde 
Zaharreko auzokideak, ezen bost axola izango zaigula Eskolara joan edo ez joan. 
 
Erantzuna: 18 
 
 
 
19.- 2010eko ekainaren 15ean burutu zen Aldabeko Lu rralde Kontseiluaren 
bileran, eztabaidaren ostean Guraso Elkarteak aurke ztutako proposamenak aho 
batez onartu ziren, haien artean honakoa zegoen: Eskolarentzako ordezko erakin 
bat bilatzea, Eskola bera dagoen inguru berean, hau  da, Alde Zaharrean, eta 
kokapen hori behin betikoa izatea. Egungo egoera ikusirik, zeintzuk uste duzue 
zeudela aho batez proposamena onartu zutenen artean ? 
 
A) Gurasoen Elkartea bakarrik, iruzur eginez onartzeko aukeraz baliatu zena 
B) Gurasoen Elkartea, auzokideen elkarteak eta auzoko kolektibo radikalak, bilerara 
bozketa irabazteko bakarrik agertu zirenak, baina ez zegoen partidu politikorik 
C) Gurasoen Elkartea, auzoko kolektibo sozialak eta gutxiengoa diren udal-taldeak 
D) Gurasoen Elkartea, auzoko kolektibo sozialak, udal-talde guztiak eta ARICHeko 
ordezkari bat 
 
Erantzuna: 19 
 
 
 
20.- Aurreko udal-legislaturan zehar izandako Aldab eko Lurralde Kontseiluaren 
azken bileran norbaitek esalditxo hau bota zuen: Muinoaren gainaldetik bueltatxo 
bat emanez gero, bertan dagoen giza paisaia atsekab egarria da guztiz . Zeinek 
esan zuen esaldi hau, Alde Zaharreko auzokideokiko duen “estimua” agerian 
utziz? 
 
A) Juan Carlos Borboiak, horregatik egin baitzigun Burullerias plazako keinu lizuna 
B) Katedrala Fundazioak gonbidaturiko Ku Klux Klaneko ordezkari batek 
C) Inbidia hutsa digun beste auzo bateko ordezkari batek 
D) Garai hartan Gasteizko alkatea zen Patxi Lazcozek 
 
Erantzuna: 20 
 

                                                 
18 A, B eta C zuzenak dira, hori bai, norbait ausartzen al da D erantzuna okerra denik esatera? 
19 Zalantza gehiegirik gabe, D. 
20 D, hain zuzen. 



21.- Eskolako ikasleriaren artean dagoen jatorri et a kultur aniztasun handia 
kontutan hartuta, zein uste duzu dela Eskolan nagus i den hizkuntza eredua: 
 
A) A eredua (gaztelania) eta hala ere, ulergarritasun arazoak daude 
B) B eredua, baina gaztelania arabiarra eta calóaren arteko nahasketa 
C) Esperantoa, hura aukera bakarra dela erabaki delako 
D) D eredua, euskara, hemendik hamar urtera eskolako eredu bakarra izango dena 
 
Erantzuna: 21 
 
 
 
22.- Instituzioek dioten moduan Alde Zaharreko bizi berritze soziala baldin bada 
axola gehien zaizun esparrua, zeri emango zenioke l ehentasun handiena 
aurrekontu publikoetan: 
 
A) “Kalitatezko” taberna, denda zein jatetxe glamurosoak ireki ditzaten 7 milioi erabili 
B) Spa duen luxuzko Hotela eraiki 
C) Turistak eskailerak igotzen nekatu ez daitezen, Katedralean hiru igogailu eraiki 
D) Alde Zaharra bizitzaz beteko duen proiektu hezitzailea garatuko duen 
Eskolarentzako eraikin duin bat eskaintzea 
 
Erantzuna: 22 
 
 
 
23.- ARICHek baliabideak eta dirua ditu baina konpetentz iarik ez, eta Eusko 
Jaurlaritzak konpetentziak ditu baina dirurik ez; o rduan, biltzen badira, apur bat 
hitz egiten badute eta hitzarmenak egiten badituzte , baditugu baliabideak, dirua 
eta konpetentziak. ARICHek Jauregia jartzen du, eta  Eusko Jaurlaritzak eskola 
bihurtzeko behar diren izapideak egiten ditu. Erraz a ezta? Zeinena uste duzu dela 
Eskoriatzan Eskola lortzeko erraza bezain logikoa d en konponbide hau? 
 
A) Arroitarena, ARICHeko gerentearena, asko maite baitu auzoa 
B) Orain arte Hezkuntza zinegotzi izandakoarena, prestaketa handia duela agerian 
utziz 
C) Talde politiko guztiena, talde hauek hiritarron arazoak konpontzeko logika erabiltzen 
dutela dakigulako  
D) Mafaldarena 
 
Erantzuna: 23 
 
 

                                                 
21 D da zuzena, noski. 
22 Erantzun askea 
23 Mafaldarena, noski, halaxe egin zuen instituzioetatik Eskolaren etorkizuna erabakitzen 
dutenen seme-alabei bidalitako eskutitz publikoan, euren laguntzarekin euren gurasoek 
konpondu ezin zutena lortuko genuen sinesmenarekin. 



24.- Zeinek deskribatu zuen honako hitz hauekin Esk olaren egoera?: 
“Gabezi larriak dituen ikastetxea. Azpiegitura eska s eta zaharkitua. Bertako 
ikasleentzako ez oso erakargarria. Egungo eta etork izuneko erronkei aurre 
egiteko hornidura eskasekoa.” 
 
A) Auzoan HAZI; HEZI; BIZI, ¡no hay futuro sin escuela! Plataformak, kexatzea baino 
ez dakiten negartiez osaturik dagoena 
B) Gasteiz-Ramon Bajo ikastetxeko Eskola-Kontseiluak 
C) Eskolako zuzendaritzak 
D) ARICHeko ordezkari batek, hitzaldi publiko bat ematen ari zela 
 
Erantzuna: 24 
 
 
 
25.- Auzoan HAZI; HEZI; BIZI, ¡no hay futuro sin escuela! Plataformako kideak 
kexatzea baino ez dakiten negarti hutsak izateaz gain, apetatsu hutsak dira, Auzoan 
Eskola kokatzeko dauden eraikin guztiekin, eurei Eskoriatza Jauregia sartu zaie 
buruan. Hau frogatzeko, emazkiguzu Eskola kokatu daitekeen eraikinen bi adibide 
bakarrik, modu horretan proba hau gainditu ahal izateko. 
 
Erantzuna: 25 
 
 
 
26.- Pasadan legegintzaldian ordezkaritzan zuten ud al-talde guztien arabera, Alde 
Zaharrean egiten ari den biziberritze prozesua ager ikoa dela eta guztion esker 
ona merezi duela kontutan hartuta, uste al duzu azk en hauteskunde hauetan 
2007koekin alderatuta baten batek botoak galdu ditu ela? 
 
A) Ez, inork ez du botorik galdu, batzuk besteek baino gehiago irabazi dituzte, jaitsi 
egin den bakarra abstentzioa izan da 
B) PSEk leku guztietan bezala galdu egin ditu, baina gainontzekoek ez 
C) Batez ere PPk irabazi ditu, Meskiten alde daudenez auzokide immigranteek eurei 
eman dizkiete botoak 
D) Denek galdu dituzte botoak 2007rekin alderaturik 
 
Erantzuna: 26 
 
 

                                                 
24 Bada, D da zuzena... baina hitzaldia auzotik urrun xamar eman zuen, Cartagena de Indias 
delakoan, Alde Zaharren kudeaketaren inguruko VII. topaketetan, 2009ko uztailean. 
25 Erantzun librea… baina ea norbait bi adibide jartzea lortzen duen… 
26 D hain zuzen. Guzti guztiek galdu dituzte botoak 2007rekin alderaturik (470 PSEk, 232 PNVk, 
EB eta Aralarrek 186 eta PPk 178). Botoen %30.24 ko gutxiagotzea suposatzen duena, 1.066 
boto (hiru botoetatik ia bana galdu dute). Honen arabera, 2011ko emaitzak kontutan hartuz, 
guztien artean auzokideon %37.58 baino ez dute ordezkatzen (imajinatu hautesletzat hartzen 
ez den %20a gehitzen badiogu)... Alde Zaharrean Bilduk irabazi ditu hauteskundeak, eta 
abstentzioa Gasteizko auzoen artean handiena izan da. 


