
TOPOAREN LURPERATZEA BAI...
...HALA EZ!!

UDAL GOBERNUAREN
EGUNGO PROPOSAMENA

ESKATZEN DUGUNA

-  Topoa  lurperatzea  -herria  hankaz
gora  jarriko  duen  bost  bat  urteko
lana-,  baina lanetan topoko arkupeen
eraistea aurreikusi gabe.
- Topoa lurperatzeko lehenengo azoka
botatzea, eta handik hiru urtera, haren
ordez,  eraikin  berri  bat  egitea  Biteri
Plazan. Ondorioz, bertan egiten diren
ekintza guztiak kale gorrian utziz.
-  Abagunea  ez  aprobetxatzea
Luzuriagoko  eraikina  egokitu  eta
antxotarron  kultur  eta  zerbitzu  gune
bihurtzeko.

-  Topoa  lurpertzeari  bai,  baldin  eta
proiektuan topoko arkupeak eraistea
aurreikusten bada.
-  Topoa  lurpertzeari  bai  eta  azoka
bota  ere  bai,  baina  haren  ordez
egokituko  den  den  azpiegitura  egin
ondoren.
-  Topoa  lurpertzeari  bai,  baina
Luzuriagoko  eraikina  egokitzeko
abagunea  aprobetxatzea  eta  ETSk
(Euskal  Trenbide  Sareak)  jarriko
duen dirua horretan erabiltzea.

Funtsezko bi elementu daude

1. TOPOA. Lurperatzearen zain egon gara, hamarkadaka eta 3 arrazoirengatik
- Herriarentzako lekua askatu
- Trazadura eta geralekua laguntzen duten eraikinek dituzten hesiak kentzea.
- Sortzen dituen zaratak ezabatzea.
Zein izango litzateke, orduan, lurperatzeko oinarria, 3 arrazoi horiek betetzen ez badira? Merkantziak 
garraiatzeko bide zaharra erabili behar badute, obraren egitearen beharrak pisua galduko luke.

2. ANTXO. Antxo auzo bat balitz, auzo horretako biztanleak bakarrik inplikatuko lituzke. Antxo herri 
bat da eta obrek herria bere osotasunean ulertzea eskatzen dute: herria eta jendearengan pentsatzea. 
Eragozpenak izango lirateke jendearen eguneroko joan-etorrietan, saltokien jardunean. Eta obretako 
zarata etengabea jasan beharko genuke. Bestetik, Azoka eraitsita, bertako elkarte eta jarduera guztiek ez 
lukete alternatibarik izango. Ez dago beste espaziorik. Dena inprobisatua eta alternatibarik gabea izaten 
ari da.

Obrek gutxienez 5 urte iraungo dute. 65 urte dituen antxotar batek, adibidez:  Antxon bizi naiz eta pozik
nago hemen bizitzeagatik. Nire aukera izan zen. Obrak amaitzen dituztenean 70 izango ditut. 5 urteko 
bizi-kalitatea kenduko didate eta etengabeko eragozpenak izango ditut, denak berdin jarrai dezan.

Biterin eraikin bat egitea, udal-plan honen barruan, aurreko guztia larriagotzea da: zarata gehiago, 
espazio gutxiago, joan-etorriak egiteko eragozpen handiagoak oro har, eta bereziki, herriko 
adinekoentzat.
Luzuriaga nahiko erraz berregokitu daiteke, obra handirik eta Antxoko jendearentzako eragozpenik 
gabe, eta herriaren beharrizan guztietarako ematen duen leku askorekin. Aukera bakarra da.


