
Azken hilabetean alde zaharreko eskolaren etorkizunerako arazoen inguruan bizi izan ditugun gertaera 
harrigarri eta nahasgarrien aurrean, Hazi, Hezi, Bizi plataformatik gure ikuspegia, gure jarrera eta bere 
zergatiak publiko egin nahi ditugu, ahalik eta argien, batez ere auzotarrak jakinaren gainean jartzeko 
helburuarekin. 
 
Plataforma honek ia bi urte bete dituenean, instituzioen aldetik (udaletik batik bat) zera jaso dugu: interes 
eskasa, agindu faltsuak eta hitzartutakoa ez betetzea... Azaroaren 25ean udalean dauden taldeek aho batez 
onartu zuten ebazpen bat, udal gobernuari hezkuntz komunitatearekin adostasunez, eskolarako konponbide 
integral eta behin betikoa aurkezteko konpromisoa eskatzen ziona, proposamen eta aukera guztiak aintzat 
hartuko zituena eta Apirilaren lehen hamabostaldian, udaletxean egindako lanak aurkeztuko zituena, bai eta 
konponbiderako proposamena eta lanei ekiteko egutegia. 
 

Hurrengo hilabeteetan hitzartutakoa ez zen bete, berriz ere. Gaiaren inguruan solasteko egin genuen bilera 
bakarra plataformak egoera zabaltzeko egin zuen salaketa publikoaren eraginez etorri zen. Ebazpenean 
ezartzen zen epea bukatzeko astebete falta zelarik, ez eztabaidarik, ez adostasunik bilatu gabe, alde-
bakarreko erabakiz, udal gobernuak hedabideei helarazi zien eskolako egungo eraikina berrituko zutela eta 
plataformatik aurkeztutako proiektuaren aurrean -Eskoriatza-Eskibeleko jauregian eta ondoko eraikinetan 
eskola eta zentro kultural bat sortzeko proposamena- ardoaren museoa edo hotel xarmangarri bat kokatuko 
zutela. 
 

Plataformatik zein gainerako udal-taldeetatik jasotako protesta uholdearen ostean, udal gobernuak pixka bat 
atzera egin eta irtenbide modura udal-taldeek eta plataformak bilera sorta bati ekitea proposatu zuen, 
aurrenekoa ekainaren 5ean. 
 

Baina halere, maiatzaren 28an, hitzarmenak betetzeko eta konponbideak adosteko duten borondate eskasaren 
erakusgarri, alkatea bera, zinegotzi batzuek eta hedabideren batek lagunduta), joan zen eskolara hainbat 
eskaintza kontraesankor -faltsuak ez baziren- egitera. Hartara, esaten du 2,5 miloi inbertitzeko prest dagoela, 
(gero prentsari 820.000 euroko kopurua ematen badio ere), urban-eko diru kopuru bat ere erabiltzea espero 
duela (enpresa hazitegia erantsiz eskola handitzeko proposamena baztertzeko argumentu nagusia, ordea, 
urban programak eraldaketarik onartzen ez duela da), beste udal talde batekin hitzarmenik ote dagoen ere 
esaten du, gero gezurtatua izan bada ere. 
 

4 egun beranduago, AMPAko bilerara joan zen, jokaldia errepikatuz, eta saiatu zen presionatzen berarekin, 
alkatearekin, egun horretan bertan hitzarmen bat egin zedin, eskola ezer gabe geratu daitekeela aditzera 
emanez, eta AMPA bera Plataformaren parte dela eta plataforman erabakiak adostasunez hartzeko dugun 
eraren gainetik pasaz. 
 

AMPA-k alkateari harrera egin eta bere ikuspegia entzunda, (eskolara datorren edonorekin bezala), eta 
eskolaren gaineko informazioa helarazteko jarrera erakutsi ondoren, (naturala den bezala), erabaki zuen, 
presio eta alde-bakarreko erabakien gainetik, kide den plataformako adostasunei eustea. Gauzak horrela, 
ekainaren 5eko bileran, Hazi, Hezi, Bizi-k komisioaren aurrean idatzi bat aurkeztu zuen, egora hau blokeotik 
ateratzeko, hau da: 
 

• Udal taldeekin zein teknikariekin behar diren bilera guztiak egitea, baldin eta bilera hauetan esku 
hartzen dugun guztion aldetik auzoa informatuta edukitzeko prozesu baten metodologia eta egutegia 
adosteko helburua badugu. 

• Eztabaida publikorako prozesu bat zabaldu dadila, non berdintasunez eta ahalik eta argitasun eta 
gardentasun handienarekin, auzotarrek proposamen eta iritzi guztiak ezagutu ditzaten: udal 
taldeenak, auzo elkarteenak, hezkuntz komunitatearenak edo iritzia agertzeko interesa duten 
pertsonena.  

• Azkenean, jarrera guztiak ezagutu eta eztabaidatu ondoren, auzo mailako erreferendum lotesle bat 
egitea, auzotarrek eskainitako aukera ezberdinen artean erabaki dezaten 

 



Gaurko egunez, 3 aste joan dira komisioarekin bildu ginenetik, eta Plataformak ez du egindako 
proposamenaren gaineko erantzunik jaso, -beste behin ere aurkeztu den bakarra-. Horregatik salatu nahi dugu 
era publiko batean, instituzioaren benetako jarrera arazoari irtenbidea emateko interesik ez erabatekoa dela, 
hori bai, interes alderdikoiak edo udal taldeen estrategiek Eskolaren arazoa etekinak lortzeko erabili 
dezaketela uste dutenean, interes eza arreta eta agindu faltsuak bilakatzen da. 
 
Horregatik, Hazi, Hezi, Bizi, Plataformatik argi daukagu beren larritasun eta presioei men egiteko prest ez 
gauden bezala, interesik ez dutenean ere beren ahaztura eta utzikeria ez ditugula onartuko. Horregatik 
guztiagatik, gure lanarekin aurrera segituko dugu, orain aurkeztu genuen aurre-proiektua sozializatzen, 
aberasten eta hobetzen ari gara: Eskoriatza-Eskibeleko jauregi eta erantsitako eraikinetan auzoa eta hiriari 
eskainitako Hezkuntz eta Kultur Zentroa, une honetan mahai gainean dagoen aukera zehatz bakarra, alegia. 
 

Ildo honetan, proiektuak jaso dituen azken atxikimenduen berri eman nahi dizuegu, kasu honetan auzoko 
beste sektore bati dagokiona: 150 komertzio baino gehiagok eman diote atxikimendua proiektuari. Horrek 
plataforma honek egiten duen lanari bultzada eta babesa ematen dio, bai eta gure konpromisoari ere: Alde 
Zaharrak hainbeste behar duen eskola duina lortzea, izan erem Plataforma bera sortu zenetik aldarrikatu eta 
salatu dugun bezala: auzoarentzat Eskolarik gabe ez dago etorkizunik! 
 

Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, Plataforma. Eskolarik gabe etorkizunik ez! 
 
 
 


