
2008an, San José frontoia abandona-
tuta zegoela ikusirik, Alde Zaharreko 
zenbait kolektibok (Gao Lacho Dromm, 
auzoko ikastetxeko gurasoen elkartea, 
Gaztetxea, Barrenkale auzo elkartea, 
Egin Ayllu...) erabaki genuen indarrak 
batzea eta frontoia berreskuratzea, 
auzorako espazio publiko erabilgarri 
izan zedin. Auzolanean hainbat egun 
eman ostean, 2008ko uztailaren 5ean, 
Auzolana pilotaleku berria inauguratu 
genuen. Harrezkeroztik, Txapa Ahotsa 
asanbladak autogestionatzen du.

Aldian-aldian, mantentze-lanak egiteko 
auzolanak antolatzen jarraitzen dugu, 
eta, hiru hilean behin, ordutegi banake-
ta egiten da interesa duten pertsona 
zein kolektiboen artean. Askotariko 
pilota-modalitateetan aritzeko 
kirol-erabileraz gainera, beste hainbat 
erabilera anitz ere baditu espazio 
honek: auzoko pilota eskola; esgrima; 
dantza; eskolaz kanpoko ekintzak; hiriko 
kirol eta kultura arloko, herri-mugimen-
duko zein mugimendu asoziatiboko 
espektro zabal baten jarduerak; hainbat 
enpresa-batzorderen batzar jende-
tsuak; herri-bazkariak.

Alabaina, joan den uztailaren 15ean, 
udal gobernu taldeak Gasteiz Antzokia 
eraikitzeko asmoa jakinarazi zuen, hain 
zuzen ere, Auzolana Pilotalekua 
dagoen tokian bertan, eta, horretarako, 
frontoia bota beharko litzateke. Orduz 
geroztik, Txapa Ahotsa asanbladak 
iritziak trukatzeko lana egin du Alde 
Zaharreko kolektiboekin eta euskalgin-
tzan diharduten talde zein pertsonekin.  
Gehien-gehienen iritziz, espazio eta 

proiektu honek egungo parametroetan 
jarraitu behar du. Uste dute Gasteiz 
Antzokia ezin dela eraiki pilotalekua 
botata eta auzokideen adostasunik 
gabe. Horien guztien artean, Lazarraga 
Elkartearen iritzia nabarmentzen dugu 
–Gasteiz Antzokia proiektuaren susta-
tzaile nagusia–: begi onez ikusten 
jarraitzen du antzokia Eskoriatza-Eski-
beleko etxadian egitea, baina udal 
gobernuari eskatzen dio proiektutik 
kanpo gera dadila gaur egun Auzolana 
Pilotalekuak betetzen duen espazioa.

Txapa Ahotsak, urtarrilaren 11n, pren-
tsaurrekoan, udal gobernua salatu 
genuen, frontoia botatzeko planari 
eusteagatik, auzokide gehienen iritzia-
ren kontra. Mezu horiei entzungor 
eginez, Gasteiz Antzokia egiteko 
ideia-txapelketa eman zuen argitara 
duela egun gutxi udal gobernuak, eta 
kritikei aurre egin zien argudiatuz 
lehiaketaren pleguetan bertan aukera 
ematen dela egungo pilotalekua bere 
horretan uzteko. Baina pleguak arretaz 
irakurriz gero, behin bakarrik aipatzen 
den aukera hori gainontzeko baldintza 
eta betekizun guztiekin kontraesanean 
daudela nabarmena da, proiektua 
frontoiaren eraisketara bideratzen 
baitute halabeharrez. Horrez gain, 
politikoa den erabaki bat erabaki tekni-
koz mozorrotu nahia ikusten dugu 
pleguen kontu honetan.

Egoera horren aurrean, Txapa Ahotsa 
asanbladak ideia hauek helarazi nahi 
dizkie Alde Zaharreko auzokideei:

- Bizi-bizi dagoen proiektu bat egitas-
mo berri bat eraikiz zapuztea zentzu-

gabekeria dela pentsatzen jarraitzen 
dugu. Auzolana Pilotalekuak auzoaren 
babesa du, euskararen erabilera 
sustatzen du jardueretan, eta, gainera, 
funtzio sozial zein ludikoa eta kirolari 
dagozkionak betetzen ditu.

- Auzolana Pilotalekuaren alde egitea 
auzoaren interesen alde egiteko beste 
modu bat da, hurbiltasunetik, auzoki-
deen arteko eguneroko harremanen 
bitartez, eta taldelanaren tresnatzat 
harturik autogestioaren kultura, 
antolabide asanblearioa eta auzolana. 
Filosofia horrek, gainera, ez du erakun-
deen aldetik azpiegiturarik edo zerbit-
zurik eskatzen; dagoena berreskuratu 
eta auzolanean kudeatzen ditu.

- Gasteiz Antzokia eta Auzolana Pilota-
lekua bateragarriak ez izatea Udalak 
berak sortutako egoera da, kokapen 
hori hautatzean sortutakoa; eta, 
horrenbestez, hari dagokio Gasteiz 
Antzokiarentzat beste toki bat bilatzea, 
kaltetuko ez dituena euskararen nahiz 
auzokideen interesak, eta eragotziko 
ez duena Auzolana Pilotalekuak azken 
8 urteotan eraiki duen proiektua gara-
tzen jarraitzea.

- Badakigu auzokide edota erabiltzaile 
gehienak Auzolana Pilotalekuaren 
egungo kokalekuaren eta haren filoso-
fiaren aldekoak direla. Babes hori 
ikusgarri egiteko, dei egiten dizuegu 
lehenbiziko hitzordu kolektiboan parte 
hartzera, hurrengo larunbatean, 
martxoak 4, 12:30etan, Auzolana 
Pilotalekuan bertan.
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