
Hasi baino lehen prentsaurreko honako hau salatu nahi dugu: Eskoriaza Eskibel eta 
honekin batera Ramon Bajoko etorkizunaren inguruan erabakiartzeko modu onartezina 
dela.  
 
Lehenik eta behin 2011ko Azaroaren 25eko Udalbatzan aho batez onartutako mozioaren 
arabera Gobernu Taldeak “ikastetxeko hekuntza komunitatearekin adostuta” behinbetiko 
konponbide integrala eman behar dio eskolaren aferari. Erabakia, baina, PPk bakarrik hartu du, 
eskolako komunitateari kontsultatu gabe, eta prentsaren bitartez argitaratu du.  Mozio horretan 
bertan zera onartu zuten bezala, “Gobernu Taldeak sakon eta behar den zehetasunez aztertu 
behar zituela proposamen guztiak”, hala ere, teknikoak guztiz partzialak izan dira, eta txostenak 
bera dioenez, proposamen guztiak aztertu baino lehen kaleratu dute euren erabakia. 
 
Honen aurrean hainbat zalantza sortzen zaizkigu: Gobernu batzordeak eskumenik al dauka 
horrelako erabaki bat hartzeko? Eskumenik al dauka gutxiengoan dagoen PP taldeak Udalbatzan 
gainontzeko talde guztiek adostutakoaren kontra jotzeko? Hori al da Aranguizek behin eta berriz 
aipatzen duen irritaren parte hartzearen aldeko apostua? 
 
Erabakia hartzeko modua onartezina izateaz gain, hau justifikatzeko aurkeztu duten txostena 
gezurrez betea eta xehetasunik gabea somatu dugu. Hau gutxi ez balitz teknikoek erredaktatu 
aurretik hartutako erabakia babesteko asmotan sortu izan dela uste dugu. 
 
Enpresen hazitegiari dagokionez txostenean ageri da, Urbaneko finantziaziorako aurkeztutako 
planaren E.7 ardatzaren barruko 7.1 puntuan aurreikusitako erabileretarako baino ezin dela 
baliatu Hazitegia, bestela, proiektu konkretu hori finantziatzeko milioi euro inguru gal zitezkeen 
Urbanen finantziaziotik, eta gainera arriskuan jarriko litzateke Urban proiektuaren inbertsio 
osoa, 15.590.000 eurokoa alegia. Horren aurrean zenbait kontu aipatu behar dugu: 
 

• Ezin dira inolaz ere arriskuan jarri Urbanen 15.590.000 milioi horiek, izan ere, 
Europako FEDERren funtsek erdia baino ez dute jartzen, beste erdia Udalak jartzen du. 

• Zergatik ez da gauza bera esaten kiroldegiaren proiektuaren inguruko utzikeriaren 
gainean? (800.000 euro, erdia FEDER funtsarenak, eta beste erdia Udalarenak) Gauza 
bera gertatzen da Aldun Nagusiak aurkeztu berri duen proposamenarekin, alegia, ZAIN 
egotekoa zen lekuan Natur Zientzien Museoa kokatzearena... 

• Gainera, Europako FEDER funtsek Hazitegiari bideratzen duten diru kopurua ez da 
milioi ingurukoa, 600.000 euro baizik. 

 
Eraikinaren konponketaren inguruan  prentsatik heldu zaizkigun datuen arabera konponketak 
820.000 € baino gehiagotan baloratuta daude, beraz hiru arazo ikusten ditugu: 

• Tamaina handiko obrak direla onartu dute eta gainera kontuan hartu beharra dago 
aurrekontuan elektrizitate eta iturgintza lanak ez direla kontuan hartu.  

• Txostenean Udaletxeak egin beharreko mantenimendu lanak ( lehioak edo teilatua 
adibidez) eta Eusko Jaurlaritzak  egin beharreko hobetze lanak ( Igogailua, etab) 
nahasten dira. 

• Txostenean aipatzen dute balitekela Eusko Jaurlaritzaren finantziazioa behar izatea. 
Baina badirudi aukera hau momentuz behintzat ezinezkoa dela, izan ere Eusko 
Jaurlaritzak dagoeneko euro bat ere  ez duela jarriko esan duelako. 

 
Amaitzeko zergatik egin zaio muzin Auzoan Hazi Hazi Bizi Plataformak Eskoriatza Eskibel 
jauregiarentzako aurkeztutako proiektuari? Zergaitik ez zaizkio ekarpenik egin zuzenean 
baztertu beharrean?Argi dago ez dutela inongo aukerarik eman  Plataformaren txostena eurek 
ezarritako baldintzeetara egokitzeko behar diren modifikazioak egiteko. 
 
Erabiltzen duten argudioen artean PERI-a ezin dutela aldatu diote baina onartu zutenetik 
dagoeneko gutxienez sei aldiz moldatu izan dute, zergatik orain ezin da egokitu zenbait 



ataletan? Adibideak agerikoak dira, izan ere kiroldegi berria eraikitzea proposatu zutenean 
arazorik gabe moldatu zuten, eta gainera azkenean ez dute eraiki. 
Eskoriatzako proiektuak behar izango zuen finantzazioa oztopoa dela aipatzen dute ere.  
Udalaren arabera, 12 milioi eurok arazo handia suposatzen dute. Horren harira, baina, zera esan 
behar dugu: 
 

• Eskolari dagokionez, prezio horri kendu beharko genioke Ramon Bajo eskolako 
eraikinaren eta orubea beraren balioa, izan ere, horiek Udalaren esku geratuko lirateke 
(Eskoriatzan Hotel xarmantgarria eraikiko balute, berriz, ez litzateke horrelakorik 
gertatuko). 

• 12 milioi horiek eskolaz aparte kultura zentroa, kiroldegia eta parke publikoa 
eraikitzeko ere bideratuko litzateke; eta ez eskolarako bakarrik. 

•  Beste proiektu batzuetan egingo duten inbertzioa ere handi izando da:Europa Jauregia 
berritzeak 15 milioi balio izan du; ZAINek, printzipioz, 10 milioiko balioa dauka; 
kiroldegirako ziren 5 milioi ere alferrik galdu dituzte; aurreikusitako 28 milioi ere 
alferrik galtzen utzi dituzte…etab. 

 
Gainera udalaren txostenak berak PERIren 75. artikulua aipatzen du. Artikulu horren arabera 
argi dago Eskoriatza ekipamendu publikoa kokatzeko baliatu behar dela; aitzitik, Aranguizek 
hotel bat kokatu behar dutela esan berri du. 
 
Ez dugu amaitu nahi udalbatzan hitzbakarrez mozioa onetsi ondoren gobernu taldeak izan duen 
jarrera onartezina. Izan ere mozioaren lehenengo puntuan gobernuari erabakia “ hezkuntza 
komunitatearekin adostua izatea” eskatzen zitzaion. Gainera erabakia komunikabideetatik jakin 
dugu , ez dira , ez plataformarekin,ezta eskola komunitatearekin harremanetan jarri eta noski 
erabakia ez da adostua izan. Honekin argi utzi digute zein da beraien “partehartze” hitzaren 
esanahia. Berretsi nahi dugu gure auzoarekiko konpromezua, eskola duin baten alde lanean 
jarraituko dugu eta orainarte behintzat helburu hauek Eskoriatzako proiektuan islatuta ikusi 
ditugu bakarrik. 
  
 


