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1. AURKEZPENA 

Mundu osoko hiri garrantzitsuenak azken urteotan pairatzen ari dituzten 

eraldaketa urbanistikoak modernizazio prozesu bati erantzuten diote, non, hauen 

eraginak zuzenean bertan bizi den biztanleriarengan eragina dauka. Hiri edo 

metropoliek denbora oso txikian industrializazioarekin bat izandako zabalkuntzak 

etxebizitza, eraikin eta auzo handien eraketa ekarri du. Espazio hauek, hirian bertan edo 

inguruetan lanean dabiltzan langile klasearen bizitoki da. Espazio hauek, urteekin 

zaharkitu eta degradatuak izan dira eta hauen aurrean politika publikoek modernizazio 

eta eraikinen zaharberrikuntzak ekarri dituzte, batik bat, hirien erdialde historikoetan, 

non hiriko biztanleri pobreena bizi den.  

Sistema ekonomiko kapitalistak erakarritako globalizazioaren eraginak, 

munduko hiri metropolietan du bere emaitzarik argiena, non, analisi honetan ikustarazi 

egin daitekeen lez, Mexiko Hiria, Bartzelona, San Francisco edo Londres bezalako 

hiriak pairatu dituzten eraldaketa urbanistikoak zerikusi handiko ezaugarri eta eraginak 

partekatzen dituzte. Testuinguru honetan, soziologiak prozesu hau ikertu egin du 

biztanleriarengan izan duen eragina ikertuz eta aurreikusiz.  

Era berean, 60. hamarkadatik ikertzen ari den prozesu hau, azken urteotan 

metropoliak bezala kalifikatu ez diren bestelako hirietara zabaldu egin da. Horregatik, 

ikerketa hau zentratu egingo da 250.000 biztanle inguru dituen Gasteizko hirian, 

zehazkiago honen erdialde historikoan. Espazio horretan, administrazio publikoak 

aurrera eramaten ari den errehabilitazio prozesuaren ezaugarriak aztertuko dira, hauek, 

bertan bizi diren pertsonengan zer-nolako eragina daukan analizatuz. Modu honetan, 

gizarte langintza bezalako profesio batek horrelako prozesu baten aurrean daukan 

erantzukizunaren inguruan gogoeta egingo da. 

Oro har, udaletxeetatik hartzen diren neurrien eraginez, zaurgarritasun egoeran 

dauden pertsonen esklusioa eragin dezake, beraz, nahiz eta hiri osoaren onura ekarriko 

duen modernizazio prozesu bezala aurkeztu, arreta jartzea ezinbestekoa da. Azken 

finean, aurrez pairatutako beste hiri aurrekari gisa aztertzen bada, honen onuradunak 

beste behin ere, klase burgesaren parte bezala identifikatu daitezkeen subjektuak baitira. 

Aztertuko den kasua horrela izatekotan, gizarte langintza horren aurrean daukan ardura 

kolokan jarriko da. Horrelako profesio batek ezin baita mugatu klase baxuko pertsonen 

esku-hartzeari ekinez, hau prebenitu baitezake bere jardunaren bitartez.  
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Ildo honetan, gizarte langintzako Gradu Amaierako Lana den dokumentu hau, 

aurkeztu den egoeraren inguruko gerturapen bat emateko aukera luzatzen dio egileari. 

Gainera, errealitate hau auzokide komunitate batek bizitzen duen heinean, gizarte 

langintza komunitariotik etorkizun bateko esku-hartzearen egituraketa eta garapenean 

lagungarri izan daiteke. Ezinbestean, lan hau bere ezaugarri propioengatik bere mugak 

dauzka, baliabide zein denbora aldetik. Hau hala delarik, errealitate konkretu honen 

inguruan etorkizuneko ikerketa zientifikoak burutzeko baliogarri izan daiteke.  
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2. LANAREN EGITASMOAK ETA HAUETARA HELTZEKO 

HAUTATUTAKO METODOAK 

 Egileak lan hau garatu du, oinarri eta gidari den hipotesi honetatik abiatuz:  

Gizarte langintza erantzukizuna dauka, Gasteizko Alde Zaharreko 

errehabilitazio urbanoak auzokideen gain ekarritako galera sozialen aurrean. 

 Modu honetan, Gradu Amaierako Lan honen estruktura eta aurrera eramandako 

bidea zuzenduko duen helburu orokorra hurrengoa da: 

Gasteizko Alde Zaharraren errehabilitazio urbanistikoak eragiten duen 

ondorio sozialen inguruko gerturapena emanez, gizarte langintzak daukan 

erantzukizunaren inguruan gogoeta egitea. 

Oro har, hau landu ahal izateko beharrezkoa da egitasmo zabal eta orokor honen 

deskonposaketa egitea. Hala, hauek dira autoreak aurkeztutako helburu espezifikoak:  

 Gaur egungo hirietako auzoen modernizazio prozesuak dakartzan ondorio 

sozialen eraginetara gerturatu. 

 Gasteizko alde zaharraren eraldaketa urbanistikoak dauzkan ondorio sozialetara 

hurbildu. 

 Erreferente sozialen iritzia kontuan hartuz, fenomenoaren ezaugarri printzipalak 

identifikatu. 

 Auzoko ondorio sozialaren aurrean, gizarte langintzaren arduraren  inguruan 

hausnartu.  

Behin alderdi hauek finkatuak, hauetara heltzeko hautatu den metodologia 

plazaratuko da. Aurkezten den fenomenoaren inguruan ez da ikerketa profesional 

sakonik egin, beraz honen inguruko ikuspegira hurbildu eta azaleko ezagutzak 

gaineratuko dira. Hau, gaiarekin ohitzeko informazioa jasoko du, etorkizuneko ikerketa-

zientifiko sakon eta esku-hartze profesionalei atea irekiz. Beraz, geroaldian errealitate 

honen inguruan konklusio eta hipotesi zehatzagoak burutzeko bideak irekitzen dituen 

lan honetarako hautatu da ikerketa esploratzailearen teknika erabiltzea.  

Teknika hau garatzeko, alde batetik, analisi dokumentala erabili da. 

Fenomenoaren inguruko teoria, ezaugarri eta beste hainbat gako lantzen dituzten 
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dokumentu ezberdinen inguruko bilketa egin da. Orobat, lanaren espazio edo 

komunitatearen inguruko datu, estatistika eta diagnostiko ugari elkartu egiten dira. 

Dokumentazio analisia ixteko, interesgune den profesioaren inguruko zenbait esparru 

eta arloen inguruko ezaugarri, bereizgarri eta oinarri batzen dira. 

Beste alde batetik, harreman-interpertsonalen bitartez informazio kualitatiboa 

jasotzen duen elkarrizketen teknika erabili da. Honetarako, aurrez planifikatutako hiru 

bilera formal gauzatu dira hiru pertsona ezberdinekin. Elkarrizketa bakoitza 

pertsonalizatu izan da, elkarrizketatua izan den pertsonaren perfil eta ezaugarriak 

kontuan hartuz, elkarrizketatzaileak bakoitzetik eskuratu nahi zuen galdera-gida 

estrukturatuz. Hauen arteko topaketa eman aurretik, helburuak azaltzeko telefono 

bidezko deiak burutu dira, elkarrizketatuen onespena jasoz eta topaketa adostuz. 

Horrela, 45 minutu inguru iraun duten elkarrizketa hauek, ahoz grabatuak eta ondoren 

transkribatuak izan dira. Edukiari dagokionez, galdera zabal zein itxiak egin dira, beti 

ere, elkarrizketatu bakoitzari bere iritzia libreki emateko aukera luzatuz. 

Azpimarratzekoa da ere, elkarrizketa guztiak espazio ezberdinetan garatu direla; bat 

bulego batean, bestea espazio publikoan eta azkenekoa bideokonferentzia bitartez, gela 

batean. Hurrenez hurren, hauek dira haien perfila: 

 Gasteizko alde zaharreko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen gizarte langilea, 

Campillo Gizarte Etxean jarduten duena, hain zuzen. Pertsona honek, bere 

jardun profesionalaren logikagatik auzoaren inguruan eta profesioaren inguruan 

dauzkan ezagutzak lan honetarako informazio baliogarria eskaintzen duenagatik 

aukeratu da. Pertsona honen pribatutasuna babesteko, lan honi erreferentzia 

egingo zaio “G.L.” letrekin, gizarte langile ordezkatuz. 

 Duela hamabost urtetik auzoaren aldeko kolektiboetan ibilitakoa, PERI-Kitto-tik 

Egin Ayllu-ra. Gaur egun, Auzokom taldekidea eta Kutxikotxokotxikitxutik-eko 

animatzailea. Lan hau gerturatzen den komunitatearen, bizilagun eta kide 

aktiboa den pertsona honek, duela hainbat urte gaur egun arte auzoko 

errealitatearen jakitun eta esperientzia biltzen duen aparteko informazioa 

eskaintzen duenagatik aukeratu da. Pertsona honen pribatutasuna babesteko, lan 

honi erreferentzia egingo zaio “B.A.” letrekin, bizilagun aktiboa ordezkatuz. 

 E.H.U.-ko irakaslea magisteritzako fakultatean, antropologian lizentziatua eta 

soziologiako master bat eginikoa. Gaur egun, irakaskuntzarekin bat Gasteizko 
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Alde Zaharreko errehabilitazio urbanistikoaren inguruan tesia egiten dabil. 

Auzoko errealitateaz ikertzaile eta bizilaguna den pertsona honek, lan 

honetarako guztiz apropos datorren informazioaren jakitun den heinean, 

berarekin elkarrizketa burutzea erabaki da. Pertsona honen pribatutasuna 

babesteko, lan honi erreferentzia egingo zaio “B.I.” letrekin, bizilagun ikertzaile 

ordezkatuz. 
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3. GAIARI HELTZEKO JASOTAKO EZAGUTZA TEORIKOA 

3.1. GAUR EGUNGO HIRI NEOLIBERALEN ERALDAKETA 

PROZESUA 

Lan hau saiatu egiten da gaur egungo mundu globalizatuak dakartzan fenomeno 

bati gizarte langintzaren bitartez, erantzun sozial bat aurkitzen. Konkretuki, gaur egungo 

mendebaldeko hirigune kapitalistek, azken urteotan modernizazio prozesuaren eraginez 

pairatzen ari dituzten ondorio sozialetan zentratuko da. Modernizazio prozesu hauek 

abiatu egiten dira hirietako auzoen – gehienetan, alde zahar edo erdialdean- 

errehabilitazio urbanistiko batetik. Modu honetan, hurrengo atal honetan, eraldaketa 

urbanistiko honen inguruan informazio ezberdina jaso egingo da, ezinbestekoa baita 

fenomeno bati erantzuna bilatzea bere sustraiak ezagutu barik.  

Hiria ekonomia mundialaren gakoa bihurtu egin da. Historiako lehenaldiz 

mundu osoko herritarren erdia baino gehiok hiri eta espazio metropolitanoetan bizi da 

(ONU, 2008). Gainera urbanizazio prozesu mundiala biderkatu egingo da hurrengo 

urteotan, non,  2025. urtean biztanleri osoaren %70ak hirietan bizi egingo den (Vergara 

eta De las Rivas, 2004). Modu honetan, hiria merkantzi produktu batean bihurtu da, 

merkatu global osotik zabaldurik dagoen objektu gisa saltzen dena. Hiri bakoitzak bere 

marka propioa sortzen du, besteetatik ezberdinduz eta zer edo zer ezberdin eskaintzen 

merkatuzko konpetentzian. Honi, kapitalismoaren apogeoa eta hiri-enpresaren 

fenomenoa deitu egin zaio (Espai en Blanc, 2004).  

Klasifikazio tauletan buru izateko, berealdiko kapitalak edo sariak lortzeko 

lehiatzen da. Lehiaketa honetan, arkitektura, diseinu urbanoa eta artea faktore klabeak 

dira. Duela hainbat hamarkadetan hasi egin zen, baino batez ere arkitektura ikusgarria 

deituriko agerketaren bidez zabaldu egin da. Turismoa erakartzeko azpiegitura ikusgarri 

hauek, bere funtzioa betetzeari uzten dute gainerako hirietan horrelakoak diren 

eraikinak aurkitzen diren momentutik. Honen aurrean, hiriko buruzagiak direnak – 

politikari, teknikari eta enpresarioak – konturatu egin dira besteetatik ezberdintzeko 

gakoa ez dituztela eraikuntza berri eta ikusgarriak ematen (logika berdina jarraitzen 

baitute), baizik eta erdialde historikoak, globalizazioaren aurretik eraikitako espazio 

hauek, dira hain zuzen espazio askeak eta hirietako eraikin espezifiko eta 

interesgarrienak biltzen dituzten ehundura urbanoak. Hala, erdialde historikoak – Erdi 
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Aroko alde zaharrak, zein, zabalgune burgesak- bihurtzen dira berraurkitze eta 

berreskuratzeko bitxi urbanoan. Espazio historiko hau, urte askotan zehar hirietako 

birgaikuntza proiektuetan ahazturiko gune bat izan da, non bere kasu gehienetan 

hirietako espazio degradatuenak diren. Ondorioz, errekurtso ekonomiko baxuak 

dauzkaten familien bizitoki dira; gazteak, adinduak eta batez ere, immigranteak. Hauek 

aldi berean, etxebizitzen alokairuaren igoerari aurre egiteko zaurgarritasun egoeran 

aurkitzen diren kolektiboak direlarik (Vergara et. al., 2004). 

Arrazoi hauengatik, beharrezkoa da birgaikuntza prozesu urbanoa kontu handiz 

aztertzea. Hau da, ikerketa soziologikoak eta biztanleriaren benetako parte-hartzea bat 

(ez soilik teknikari eta komertzioak, baizik eta ezerosoak izan daitezkeen auzokideen 

gainerako subjektu sozialak) bermatzea ezinbestekoa da, prozesu hauek sor ditzakeen 

esklusioaren ondorio sozialak saihesteko (Vergara et. al., 2004).  

 

3.1.1. ESPAZIO URBANOAREN GAINEKO FENOMENOA AZTERTUZ 

 Espazio urbanoa eskuratu egin du garrantzi handia zientzia sozialen barnean, 

bereziki gizarte garaikidearen berregituratze testuinguruan. Modernitate krisi ezberdinen 

inguruan hitz egiten duten teoriak, haien argudioetan aurkitzen dute hiri eta haien 

garapen prozesuen baitan, arrisku eta krisi egoera ezberdinak eraldaketa sozialen 

aurrean. Era berean, hiri industrial modernoetatik hedatze hiri gain-modernoetara, 

erdialde urbanoen gain egiten den esku-hartzea bihurtu egin da sentsu, diskurtso eta 

utopien fazetarik esanguratsuenean. 

 Testuinguru honetan, paradigmatikoa da ezagutzea alde zaharretan, patrimonio 

kulturala, erabilpen eta funtzio desberdintzapena edo garapen lokala aitzakia harturik 

gauzatzen diren esku-hartze ezberdinak dauzkaten ondorioak bertako biztanleriarengan. 

Honen adibide dira Espainiar Estatuko, zein Latinoamerikako hainbat hiri ezberdinetako 

auzo historikoak. Hauetan, sektore pribatuaren inbertsioak, turismoan eta bestelako 

ekintza tertziarioetan zentratu eta espazio urbanoan zuzenean eragin dute. Ondorioz, 

auzoak hustu eta azpiegiturak birbaloratu dira, horrela segregazio funtzionala eman eta 

ordezkatze sozio-urbanoari loturiko fenomenoa ematez.  
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3.1.1.1. Gentrifikazioaren fenomenora gerturatuz 

 Gaur egun, aurrean aipatutako prozesu honi geroz eta gehiago atxikitzen zaion 

kontzeptua da hau. Horregatik, aurrez aurretik, honen inguruko ezagutza ondo argitzea 

beharrezkoa da, hau izendatzeko momentuan gaizkiulerturik ez egoteko eta 

kontzeptuaren zentsua ez galtzeko.   

 Honen jatorria 60. hamarkadan, Londreseko erdialdetik gertu zeuden langile 

auzoetan kokatzen da. Testuinguru honetan, klase erdiko pertsonek auzo hauetako 

eraikuntza zaharrak berritu eta etxebizitzen prezioen gorakadarekin bat bertan bizi ziren 

langileengatik ordezkatu zuten auzoa. Prozesu hau burututako distrituetan eraldaketa 

sozioekonomiko erradikalak eragin zituen. Modu honetan, Ruth Glass soziologo 

marxistak 1964an honi erreferentzi eginez gentrifikazio kontzeptua asmatu zuen. Gentry 

kontzeptua erreferentzia egiten dio modu ironiko batean britainiar landa-eremuko 

burgesei.  

 Hortik aurrera, soziologo eta aditu ezberdinek hainbat definizio eta esanahi 

ezberdin jaso dituzte honen inguruan, horregatik Gentrification of the City (Smith eta 

Williams, 1986): lanean, esanahi, definizio eta teoria ezberdinak jaso eta guztiek 

komunean daukaten definizio edo esanahi zabal bat bildu zen. Teoria guztiek bat egiten 

dute honetan; diru-sarrera altuko familien mugimendua gainbehera egoeran aurkitzen 

den espazio batera, non, eraikuntza bizitegi-guneetan birgaitze eta bir-baliozkotasun 

baten ondorioz, bertako familia txiroen kanporatzea ematen den. Hala, definizio guztiek 

bere jatorrian erreferentzia egiten diote eragin bikoitz bati, medio soziala, zein espazio 

fisikoaren gainekoa, hain zuzen. 

 Jarraian, antzekotasun eta haien artean zerikusi handia dauzkaten hiru kontzeptu 

argituko dira. Hauek desberdintzea garrantzitsua da Gasteizko Alde Zaharrean gertatzen 

ari den prozesua identifikatzeko eta kontzeptu nahasketa bat ez egoteko. Kontzeptuen 

inguruko ideia hauek, La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de la 

ciudad (Díaz, 2013, 6.-9. or.) lanetik eskuratuak dira: 

a) Inbasio-segida  

XX. mendearen hasieran Soziologiako Chicagoko Eskolako ekologia urbanoan 

dauka jatorria. Espazio urbano konkretu batean talde etniko baten ordezkapena 

ematen da beste talde batengatik, era honetan gentrifikazio mota bat bezala uler 
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daiteke inbasio-segida. Hau da, biztanleriaren ordezkapen bat gauzatzen da; 

jatorrizko biztanleriaren irteera, hauekin zerikusirik ez daukaten biztanleriaren 

sektore zehatz bateko pertsonen sarrerarengatik.  

 

b) Bizitoki-iragazpena edo filtering 

Kontzeptu hau ere aurrekoaren testuinguru beran dauka jatorria, baino honetan, 

gentrifikazioaz gain, bizitokiaren eraldaketa sozialaren beste prozesuen baitan 

gerta daiteke. Kasu honetan, Hoyt ekonomialariak, bere The structure and 

growth of resdiential neighborhoods in American cities lanean, kontzeptu hau 

erabili zuen erreferentzia eginez, hirietan eraikitzen ziren auzo berriak 

zuzenduak zeudela ahalmen ekonomiko handia zeukaten pertsonei. Horrela, 

hiriaren barneko auzoak hustu eta hondatu egiten ziren, espazio hauek 

debaluatuz eta hirietako pertsona pobreenak erakarriz. Erdialde urbanoaren 

hustuketa jatorria dauka, etxebizitzen hondaketa, alokairuen beherakada eta 

auzokideen zahartzearekin bat.  

Honetan arreta jartzea interesgarria da, autore askok (Pacione 1990; 2001) 

seinalatu baitute prozesu hau gentrifikazioaren aurrekari gisa. Honetan, 

etorkizun batean hirietako erdialde urbanoak, filtering baten ondorioz, espazioa 

zaharberritu eta modernizatzen da, berriz ere, auzokideen perfilean eraginez eta 

ahalmen ekonomiko handiko pertsonak erakarriz.  

 

c) Hiri-eraberritzea eta birgarapena edo redevelopment 

Etxebizitza, azpiegitura eta hornikuntzen konponketen bitartez, hirigintza 

ingurugiroaren eraldaketa eta hobekuntzari egiten dio erreferentzia hiri-

eraberritze kontzeptua. Gentrifikazioan gertatzen ez den lez, ez du zertan 

bizitegi-gune batean gertatu behar, baino aldi berean, hau gauzatzen denean 

bizileku espazio batean pisu handia izan ditzake.  

Termino orokorretan, gentrifikazio prozesuak etxebizitzen merkatuaren baitan 

dagoen heinean ondorio gisa eraikuntzen hobekuntza eta espazio zehatz baten 

balio handitzea dauka, horregatik, inguru fisikoaren hobekuntza oinarrizko 
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baldintza bat da (Smith eta Williams, 1986, 1. or.). Modu honetan, sektore 

higiezin eta turistikoaren interesen baitan, hiri-eraberritzea izan daiteke 

gentrifikazioaren jatorri eta aldi berean ondoriorik nabariena.  

Ildo honetan, birgarapenarekin zerikusia daukaten hainbat ekintza ondorio 

daukate inguruaren erabateko ordezkapena eragin dezakete, beraz, hiri-

eraberritzea mota bat lez uler daiteke. Smith-ek (1982, 139. or.) dioen bezala:  

“Por gentrificación entiendo el proceso por el cual vecindarios de clase 

obrera son rehabilitados por clases medias, propietarios y profesionales de la 

construcción. Hago una distinción teórica entre gentrificación y redesarrollo. 

Redesarrollo implica no la rehabilitación de estructuras viejas sino la 

construcción de nueva edificación sobre suelos que habían sido desarrollados 

previamente”.
 1

 

Aurreko kontzeptu hauek argitzeko, hurrengo eskema honetan hauen arteko 

erlazioa azalduko da.  

 

 

                                                           
1
 Itzulpen propioa: “Gentrifikazioa, klase erdiko jabe eta eraikuntzako profesionalengandik, 

langile klaseko auzoaren birgaikuntza prozesua gisa ulertzen dut. Birgarapen eta gentrifikazioaren 

artean bereizketa teoriko bat egiten dut. Birgarapena ez du zertan estruktura zaharren berrikuntza izan 

behar, baizik eta aurrez garatu izan diren lurzoruen eraikin berrien eraikuntza”. 

 

Iturria: Elaborazio propioa, “La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de la ciudad” 

(Díaz, 2013, 9. or.) lanetik itzulia.  

 

Gentrifikazioarekin zerikusia daukaten prozesu eta kontzeptuen arteko erlazioa. 
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Gaur egun, gentrifikazioa hiri kapitalistek pairatzen duten estruktura sozio-

espazialaren gaineko prozesurik garrantzitsuenetariko bat lez ulertzen da, non, bere 

alderdi edo ondoriorik adierazgarriena segregazioa den. Horregatik, prozesu honen 

protagonistak diren subjektuak aztertu eta identifikatzea oso lagungarria izango da lan 

honetarako.   

 Gentrifikazioaren baitan, auzokide berri gisa identifikatutako pertsonak izango 

dira honen subjektu, hauek baitira auzo moderno edo zaharberrituetara mugitutako 

pertsonak. Bere oinarrian, pertsona hauek daukaten komuneko ezaugarri bat da bere 

ahalmen ekonomikoa dela medio, aukera daukatela hiriaren edozein espazio bizitoki 

izateko. Honetaz gain, normalean antzeko perfila daukaten pertsonen talde jendetsuaz 

osatuak daude. Konkretuki, hasiera batean perfil hau atxikitzen zaio kontsumo handiko 

pertsonei, non, ezinbestean soldatapekoak diren eta profesional edo tekniko lanbideen 

baitan murgilduak dauden.   

Hala ere, gaur egungo gizarteak pairatzen dituen eraldaketa sozialen aurrean ezin 

daiteke esan gentrifikazio subjektuak soilik aurrez aurkeztutako ezaugarri hauek 

daukaten pertsonak izan daitezkeela, hauen perfila geroz eta anitzagoa baita. Hauen 

artean aurkitu ditzakegu immigrante ekonomikoak, gazte alternatiboak, ikasleak, artista 

taldeak, etab. Modu honetan, subjektutzat antzeman daitezke karakter ludiko eta 

kultural bat daukan indar iraultzaile eta erradikal bat lez, hiriarentzako ekonomikoki 

errentagarria dena (Caulfield, 1989). Zukin-ek (1989) baieztatu zuen bezala, 

gentrifikazioa ez zen soilik etxebizitza zaharren birgaitze arkitektonikoengatik 

antzeman, honetaz gain talde kultural berrien kontzentrazioa ere arreta deitu zuen.  

Gentrifikazio prozesuaren parte diren subjektuen aurrean, espazio berean honen 

kontra egin duten subjektuak aurki daitezke, hala nola, kapitalismoaren aurkako 

aktibista politikoak edo okupak. Hauen presentzia nabarmendu daiteke kaleetako 

graffitietan, muraletan edo karteletan.  

 

Hiri modernoen erdialdeko auzoen garapen prozesu honetan sakontzen 

jarraitzeko, hurrengo lerro hauetan zehar espazio fisikoa analizatu egingo da. Hau da, 

aipatu egingo dira modernizazio prozesu bat aurrera eramateko erdialdeko auzo batek 

betetzen dituen baldintza arkitektoniko zein sozialak. Prozesu honen baitan, espazioak 
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daukan garrantzia oinarrizkoa da, beraz, hau detektatzen jakitea ezinbestekoa da 

auzoaren modernizazioak dakartzan eraginei lehenesteko. 

Espazio gentrifikagarri lez identifikatzeko, espazio edo auzoak aurrez zenbait 

ezaugarri betetzen ditu, hau espazio irazkorra bezala deskribatuko da. Azpiegituraren 

aldetik, eraikuntza zaharrez eta aldi berean hauen prezioaren beherakadarekin bat 

identifikatzen da, non etxebizitzen okupazio-tasa nahiko baxua eta alokairu kopurua 

handia den. Bestetik, arlo sozialari dagokionez, biztanleriaren zahartzea eta auzokideen 

artean dagoen harreman ahultasuna nabarmendu daitezke. Horrela, modernizazio 

prozesu baten ondorioz, baldintza hauek betetzen dituzten espazioak, espazio 

gentrifikagarriak bihur daitezke. Inbertitzaile eta enpresa pribatuentzako, gune 

baloratuekiko gertutasuna, hiriaren kokapen geografikoaren zentraltasuna, identitate edo 

balore historikoa eta eraikuntza promozionagarriak erakargarri dira (Díaz, 2013, 19. 

or.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hau jakinik, ondorengo galdera suerta daiteke burura; orduan, zer erakartzen du 

aurrez deskribatutako subjektuei hiriaren gune hauetara mugitzeko? Galdera honi 

erantzuna emateko Díaz-en (2013) “La gentrificación en la cambiante estructura 

socioespacial de la ciudad” lanean oinarrituko nahiz. Honen arabera, aurrean 

deskribatutako perfileko subjektuak erakartzen dizkioten hainbat arrazoi eta elementu 

daude. Prozesuaren ondorioz lurzoruak izandako gainbalioak, profesional eta 

exekutiboak erakartzen ditu bertan bulegoak irekitzeko. Honetaz gain, arrazoi 

Iturria: Elaborazio propioa. “La gentrificación en la cambiante estructura 

socioespacial de la ciudad” (Díaz, 2013, 19. or.) lanetik itzulia.  

 

Espazio irazkorra – espazio gentrifikagarria.  
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berdinagatik inbertsorentzako espazio estrategiko batean bihurtzen da. Bestetik, hiriaren 

kokapen geografikoa, pertsona hauen posizio soziala aldarrikatzeko gune oso 

aproposean bihurtzen da. Bertan, subjektu hauei haien kontsumo gaitasuna aurkezteko 

aukera eskaintzeaz gain, espazio hauek normalean ezkongai edo umerik gabeko 

bikoteentzat zuzendutako erlazio sozialak izateko aukerak eskaintzen dituzte. 

Laburbilduz, erlazioetarako eta erakusketarako espazio publiko erakargarri bat bezala 

ikusten da.  

 

3.1.1.2. Turistifikazio fenomenora gerturatuz 

 “Turistifikazio” terminoak esanahi du; turismo masiboak zenbait auzo edo hirien 

ehundura komertzial eta sozialen gain daukan eragina. Termino hau ere erabili egiten da 

aditz gisa, erreferentzia eginez auzo edo hiri bateko zerbitzu, instalazio eta komertzioak 

auzokideen beharrak asetzetik turismoaren nahiak asetzera igarotzeari (Fundéu, 2017). 

Modu honetan, garrantzitsua da azpimarratzea turismoak daukan eragina 

auzoetan, hau eragin zuzena baitauka auzokideengan. Zientzia Politiko eta Publikoetan 

aditua den Vicenç Navarrok Las consecuecias de la gentrificación y de la turistificación 

de las ciudades en EEUU y en España (2016) artikuluan aipatzen duen lez: 

“…turistificación va acompañada de la gentrificación de la ciudad, con 

un aumento de los precios de las viviendas (tanto de propiedad como de alquiler) 

que imposibilita a la clase trabajadora y otros componentes de las clases 

populares poder vivir en la ciudad, expulsándolos a la periferia”.
2
 

Hau da, gaur egun turismoaren sektorea geroz eta pisu handiagoa duen heinean, 

ezinbestekoa da honetan arreta jartzea ekarri ditzakeen kalte sozialak prebenitzeko. 

2015eko datuen arabera Estatu mailan sektoreak Barne Produktu Gordinaren %11,1a 

izatera iritsi zen (INE, 2016). 

 

                                                           
2
 Itzulpen propioa: “Turistifikazioa hiriaren gentrifikazioarekin bat egiten du; etxebizitzen prezioen 

(alokairuena barne) gorakada langile klase eta klase popularreko parte diren beste kolektiboei mugatu 

egiten die erdialdean bizitzeko aukera, auzo periferikoetara mugiaraziz”.  
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3.1.2. ESPAZIO URBANOAN EGINIKO ESKU-HARTZEAK 

BIZTANLERIARENGAN DUEN ERAGINA  

Hurrengo lerro hauetan zehar, lan honen gakoa edo arrazoia jorratuko da. Berez, 

auzo edo espazio baten errehabilitazio edo modernizazioak dakartzan hobekuntza 

arkitektoniko eta artistikoak gizarte langintzarekin zerikusirik ez duen prozesu bat 

bezala ikusi daiteke. Are gehiago, gaur egun pertzepzio hau gizartean osoan zabaldua 

egon daiteke, non, onurak bakarrik ikusten diren; komertzio berrien agerpena, turisten 

presentzia, azpiegitura historikoen berreskurapena… Baino, munduko beste hiri edo 

metropolietan gertatu ohi den bezala, errehabilitazio prozesu urbanistiko hauek, bertan 

bizi diren biztanleriarengan segregazioa eta esklusioa eragiten dituzte. Horregatik atal 

honetan, prozesu honek dauzkan ondorio sozialak sakonki ikertu eta aztertuko dira. 

Desplazamenduak, prozesu honek bertako biztanleriarengan daukan ondorio 

negatibo bezala ulertua, Sequera-ren (2013) arabera definitu daiteke: ahalmen 

ekonomiko handiagoko talde sozialen sarreraren eraginez, bertan bizi diren auzokideek 

beraien bizitokian jarraitzeko aurkitzen diren oztopo ekonomikoak. Hala, espazio zehatz 

batean, balio handiagotu egiten duten esku-hartze publiko, misto edo pribatuek bertako 

auzokideen lekualdaketa eragiten dute. Desplazamendurako etxebizitzen prezioen 

gaineko presioa pisu handiena daukan faktorea da, non bertako auzokideentzat 

alokairuaren prezioa ordaintzea ezinezkoa bihurtzen den. Gertaera hau, Sargatal-ek 

(2000) proposatzen duen moduan, hainbat modu ezberdinetan eman daiteke:   

“A través de la rehabilitación de las viviendas ocupadas por grupos 

populares, reclasificadas como residencias de alto nivel; el abandono 

involuntario del barrio por parte de habitantes con ingresos limitados (familiar 

numerosas, ancianos, etc.), que no pueden pagar los crecientes impuestos sobre 

la propiedad, fruto de la política gubernamental local; la imposibilidad por parte 

de los jóvenes emancipados, originarios del barrio, de pagar una vivienda en 

este; la emigración de residentes por la desaparición de instituciones sociales, 

económicas, religiosas e incluso por la pérdida de amistades en el barrio”.
3
 

                                                           
3
Itzulpen propioa: “Talde popularrengatik okupatutako maila altuko erresidentziak bezala 

birkalifikatutako etxebizitza birgaituen bitartez; gobernu lokalaren politiken ondorioz propietateengan 

jarritako zergen gorakadak eragindako ahalmen ekonomiko baxuko auzokideen (familia ugariak,  

adinduak …) nahi gabeko aldegiteak; auzoan bertan bizi diren gazte emantzipatuen ezinezkotasuna 

auzoan bertan etxebizitza bat ordaintzeko; instituzio sozialen, erlijioso eta ekonomikoen desagerpena 

zein, auzoko lagunak galtzearen ondorioz emigratutako auzokideak”. 
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Politika urbano esklusibo, zein baztertzaileen aplikazioak, ezinbestean 

errehabilitazio prozesuek lekualdaketetan izan ditzaketen paperaren inguruan aurrez 

eginiko gogoeta eskatzen du. Famili behartsuenen kanporaketek ezin dira soilik aintzat 

hartu gentrifikazioa bezalako prozesu baten definigarri eta gakoa bezala, baizik eta 

ikertu egin beharko litzateke biztanleriaren aurkako biolentzia sinboliko zein fisiko gisa. 

Tokialdaketak, datu estatistikoen bitartez ikusezinak diren biolentzia (fisika, 

ekonomika, sozial edo psikologikoa) bezalako izaera sinbolikozko gertakariak barne 

hartzen ditu (Slater, 2009). Auzo gentrifikatuak pairatutako injustizia sozial hau 

desplazamenduaren inguruko eztabaidak definituko dituzten botere erlazioaren inguruan 

gogoeta sakona egitea eskatzen du, non, ezinbestean administrazio publikoen paperaren 

inguruko kritika barne-hartuko duen. Marcuse-k (1985, 206.-207. or.) hau zehazten du 

esklusiozko desplazamenduaren inguruan: 

“Exclusionary displacement from gentrification occurs when any 

household is not permitted to move into a dwelling, by a change in conditions 

that affects the dwelling or its immediate surroundings, and that: 1)is beyond the 

household´s being able to meet all previously imposed conditions of occupancy; 

2) differs significantly and in a spatially concentrated fashion from changes in 

the housing market as a whole; and 3) makes occupancy by that household 

impossible, hazardous, or unaffordable.”
4
  

Hala, desplazamenduak aldaketa ekonomiko, fisiko eta urbanoekin harreman 

estua daukan heinean, dimentsio hauek zuzen, zein zeharkako mekanismoen nahasketa 

barne-hartzen dute (Marcuse, 1985). Beraz, abandonua (instituzional eta pribatua) 

bezalako fenomenoa, gentrifikazioaren aurrekari gisa hartu daiteke, non, familia oso eta 

pobretuen etxebizitzak hondakin gisa deklaratzen diren eta aterarazi egiten zaie beste 

auzo batera mugitu behar izanez. Hala ere, horrelako zuzeneko eraginak baino gehiago, 

gentrifikazio politiken ondorioz biztanleri gehienen bideak ixten dira zeharkako modu 

batean. Horrela, Sequera-k (2013, 57. or.) jasotzen duen lez, espazioaren aldaketa eta 

ondorioz desplazamendua eragiten duten mekanismo ezberdinak aurki daitezke:  

                                                           
4
 Itzulpen propioa: “Gentrifikazioan esklusiozko lekualdaketa gertatzen da, auzokideak aurrez mudatu 

zitekeen etxebizitza edo inguruneko etxebizitzen baldintza aldaketen ondorioz ezin daitekeenean mudatu 

eta: 1) familiak inposatutako baldintza horiek betetzetik urrutik dagoenean; 2) Desberdintzen da modu 

nabarmen eta kontzentratu batean merkatu higiezinak eragindako aldaketak espazio zehatz batean, eta 3) 

famili horrentzako mudatzea ezinezko, helezina edo arriskatua izatea bilakatzen du”. 
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1. Kapital kultural edo ekonomiko altuarekin lotutako praktika sinbolikoak 

espazio hegemonikoa bihurtzeko, hirien erdialdean eraikitako kultura-maila 

handiko instalazio eta produkzioek auzokideen egunerokotasunaren parte 

diren espazio ekonomiko, sozial eta fisikoei lekua kentzen diote. Modu 

honetan, hiria salmentan jartzen ez dituzten bestelako komertzio eta 

ekonomien gainean politika publikoek kreazio-ekonomia indartzen dute. 

2. Kriminalizazioa, zenbait sektore sozialei espazio publikoaren muga edo 

esklusioa, auzoko zenbait ekipamenduen erabilpen eta kontsumoaren 

ezinezkotasuna etb.en bitartez, zenbait praktika eta diskurtso sozial 

ikusezinarazten dira. Ondorioz, espazio publikoaren kontrol, presio sinboliko 

eta arauketa agertzen da. 

Klase erdi urbanoak, bi mekanismo hauek zibilizazio neoliberalaren 

hegemonizaziorako neurriak bezala aurkezten ditu. Laburbilduz, aparteko espazioak 

agerraraziz, auzoak “nabarmen” izatera eraldatzen da, non, bertan bizi diren pertsonek 

kapital sozial, kultural eta ekonomiko horren parte izatea eskatuko duen gainerakoak 

baztertuz.  

 

3.1.3. ESPAZIO URBANOAREN MODERNIZAZIOA PAIRATUTAKO 

AURREKARIAK 

 Gaur egun, Gasteizko Alde Zaharra bezalako Erdialde Historikoa aurkitzen den 

egoera ikertu aurretik, errehabilitazio eta eraldaketa urbanistiko ezberdinen eraginez 

aurrez aipatutako ondorio sozial hauek, oso modu argian pairatu dituzten zenbait hirien 

adibideak aurkeztuko dira.  

Aldez aurretik, azpimarratzekoa da, herrialde anglosaxoiaz gain, 

Latinoamerikatako hainbat hiriburuetan errealitate hau pairatu dutela. Janoschka eta 

Sequera-k (2014, 18.or.) Mexiko Hiria, Buenos Aires, Santiago (Txile) eta Rio de 

Janeiro hiriburuen kasuen ikerketan, espazio publikoetan administrazio publikoak 

hartutako neurrien ondorioz, gentrifikazio prozesuaren baitako zenbait alderdi 

azpimarratzen dituzte:  

“…la higienización social y la modernización selectiva del territorio o, en 

otras palabras, el desalojo de las clases populares y los vendedores ambulantes 
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del espacio público a través de su control y securitización surgen como 

elementos constitutivos de la gentrificación en América Latina”. 
5
 

 Hiriburu hauek izandako eraldaketa prozesu urbanistiko eta ondorio sozialak, 

haien artean ezaugarri komunak izateaz gain, ere, ezberdintasunak dauzkate. Beraz, 

garrantzitsua da hau kontuan hartzea, lurralde bakoitzak, kultura, garai historiko eta 

beste hainbat alderdien arabera errealitate ezberdina pairatzen baitute.  

 Estatu espainolaren 

baitan, Madril, Zaragoza eta 

Barna metropolietako zenbait 

auzoek (Chueca, Malasaña, 

Raval, Lavapiés…), modu 

oso argi batean sufritu dute 

auzotarren desplazamendua, 

erdialdetik auzo 

periferikoetara. 90. 

hamarkadan, erdi-goiko eta goiko klase sozialentzako ezerosoak ziren hirien 

erdiguneetan eginiko eraldaketen ondorioz, hauentzako erakargarri bihurtu, eta klase 

baxuko pertsonen desplazamendua eragin du (Leal eta Sorando, 2013, 224. or.).  

Honen aurrean, mobilizazio sozial handiak egon dira
6
, etxebizitzen alokairuen 

prezio gorakada salatuz edo Madrilen Garaje elkartea bideo baten bitartez
7
 egin zuen 

lez, erdialdeko auzoek espazio publiko mugatu eta urrien presentzia aldarrikatuz. 

Hauetaz gain, uda honetan gertatu ohi den bezala, Barnako auzokideek pairatzen duten 

turismo masiboa salatzeko, hiri honetako gazteen aldetik ekintza zuzenak ere erabili 

egin dira, non turistentzat zuzendutako bizikletak zulatu
8
 eta autobus turistiko bat

9
  

margotu egin duten. 

                                                           
5
Itzulpen propioa: “Higienizazio soziala eta zoruaren gaineko modernizazioak, edo beste hitzetan, espazio 

publikoaren kontrolaren bitartez klase popularrak eta kaleetako saltzaileak mugiarazteak 

Latinoamerikatako gentrifikazio prozesuaren elementu gisa agertzen dira”. 
6
Helbidea: http://www.argia.eus/albistea/gentrifikazioaren-aurkako-manifestazio-jendetsua-bartzelonan  

7
 Helbidea: https://www.youtube.com/watch?v=_gXSeHn2dq4 

8
Helbidea: http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170801/arran-actua-ahora-contra-las-bicis-de-

alquiler-6201692 
9
Helbidea: http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/turismo-barrios-grafiti-personas-

turistico_0_670183383.html  

Iturria: “El Español” egunkariko “Crónica global” astekarian 

“Oleada de pintadas antituristas en Barcelona” izenburua duen 

artikuluan argitaratua, 2017ko uztailak 22an.  

 

Barnan turismo masiboaren kontra agertutako hainbat pintadetako 

bat. 

 

http://www.argia.eus/albistea/gentrifikazioaren-aurkako-manifestazio-jendetsua-bartzelonan
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/turismo-barrios-grafiti-personas-turistico_0_670183383.html
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/turismo-barrios-grafiti-personas-turistico_0_670183383.html
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Bukatzeko, Euskal Herriko hiri nagusien kasuak azalduko dira, Bilbo eta 

Donostiakoak hain zuzen. Hiri hauen alde zahar historikoetan bizi diren lagunek, 

etxebizitzen prezioen gorakada, auzoko komertzioen modernizazioa dakartzaten 

prezioen gorakada eta turismo masiboaren presentzia jasan dute. Honen aurrean, 

auzokideek honi aurre egiteko manifestu bat
10

 aurkeztu dute. Honetaz gain, egoera hau 

salatzeko espazio publikoetan zenbait agerraldi egin dira; Guggenheim museoan 

performance
11

 bat burutu, Donostiako erdialdean aurkitzen den Gros auzoko hotel bat 

okupatu eta marraztu
12

 edo Zumaian bertan ere pintadak
13

 agertu egin dira. Azkenekoa 

Gasteizen bertan ere eman da, non gazteek udan zehar eginiko zenbait ekintzen bitartez, 

gaur egungo turismo ereduak dakartzan eraginak salatu dituzte
14

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Helbidea: 

http://www.berria.eus/albisteak/137457/parte_zaharrean_bizitzeko_eskubidearen_aldeko_manifestua_aur

keztu_dute_donostian.htm 
11

Helbidea: http://www.argia.eus/albistea/euskal-herria-turistentzako-postal-bihurtzen-ari-direla-salatu-

du-ernaik-guggenheimen 
12

Helbidea: http://www.argia.eus/albistea/ito-gaitzakeen-olatua 
13

Helbidea: https://baleike.eus/zumaia/1492157633268-turismo-masiboaren-aurkako-pintadak-agertu-dira 
14

 Helbidea: https://www.youtube.com/watch?v=S8EPI6eJsP4&feature=youtu.be 
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3.2. GASTEIZKO ALDE ZAHARRAREN ERALDAKETA AZKEN 

URTEETAN 

Lan honen erdigunea den espazio hau, Euskal Autonomia Erkidegoaren 

hiriburuaren Alde Zaharrean kokatzen da. 26,2 hektareako auzo hau, hiriaren oinarrizko 

gorputz funtzionala da eta Erdi Aroko XVIII. mendera arte Gasteizko mugen estruktura 

osatu zuen. Auzoaren etengabeko hustuketak, azpiegitura eta ekipamenduaren egoera 

prekarioak, etxebizitza askoren egoera latzak etb.ek, auzoa ekonomikoki eta sozialki 

degradatuta zegoela kontsideratu eta 1980ko hamarkadaren hasieran administrazio 

lokalak auzoaren egoeran arreta zentratu zuen (Bueno, 1995).  

1982an, 30 urtez  auzoaren eraldaketa emango zion Vitoria- Gasteizko Alde 

Zaharreko Errehabilitazio Integralaren Plan Espezifikoa (EIPE) lantzen hasi zen. 

1986an onartua izan zenetik, Udaletxeak proposatu eta lideratu ditu hainbat proiektu 

auzoaren errehabilitaziorako. Marko teorikoan azaldu ohi den bezala, beste hiri 

batzuetan administrazio publikotik auzo degradatu edo marjinaletan (batik bat, erdialde 

edo alde zahar historikoak) aurrera eramandako errehabilitazio planek, elitizazio, 

modernizazio edo gentrifikazio prozesu bat eragin dute, non beste behin ere ondorio 

latzenak klase baxu eta txiroengan eman den, hauen esklusioa eraginez. Honen aurrean, 

hurrengo lerroetan zehar biztanleria, etxebizitzak, azpiegiturak, espazio publikoa, 

egoera sozio-ekonomikoa eta Udaletxearen kudeaketa aztertuko dira, hauek baitira 

azken urteotan administrazio publikoak eginiko esku-hartzearen nondik norakoa 

adierazten duten alderdiak.  

 

3.2.1. ALDE ZAHARREKO BIZTANLERIA 

 Eraikuntzen egoera zaharkituaren eraginez, fabriketako kualifikazio baxuko 

langileentzat etxebizitzen prezioak eskuragarri bihurtu ziren. Ondorioz, 1950 eta 1970 

hamarkaden artean, garapen industrialarekin bat Espainiar Estatuko immigrante kopuru 

handiena hiriaren espazio honetan kontzentratu zen. Langile klase honek, etxebizitza 

eskuragarri bat izateko beharraren aurrean 1960an 17.690 pertsona kontzentratzera iritsi 

zen, 675 biz/Ha-ko dentsitatera iritsiz (Medina, 2000). Hemendik aurrera, biztanleriaren 

etengabeko beherakada Alde Zaharreko demografia markatu du, 1975 eta 1986 tartean 

biztanleriaren %32,11 galtzera iritsi zen (Zárate, 1995).  
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1. Taula: Gasteizko eta Alde Zaharreko biztanleriaren garapena. Alde Zaharra hiri osoaren gaineko 

biztanleriaren ehuneko eta totala.   

Iturria: Elaborazio propioa, “Padrón Municipal de Habitantes”, Gasteizko Udaleko datuetatik jasoa.  

 

Testuinguru honetan, auzoaren hustuketa gelditzea funtsezko zuen 

Errehabilitazio Planak, hainbat kausei atxiki zien, hala nola; etxebizitzen bizigarritasun 

baldintza, aldizkako biztanleriaren kopuru handia, heriotza-tasa handiko biztanleri 

zaharkitua, generazio berrien emigrazioa hiriko auzo periferikoetara edo krisi 

industrialaren ondorioz langile immigranteen itzulera bere jatorrietara. Honi aurre 

egiteko, auzokideen bizi kalitatea hobetu eta gazteak erakarri nahi izan zen, azpiegitura 

eta zerbitzu sareak hobetuz, etxebizitzak zaharberrituz eta doikuntza berriak eraikiz. 

Planaren arabera, 1995an biztanleria 11.373 biztanle izatera iritsiko zen, baino soilik 

9.557 izatera iritsi zen. Modu honetan, udaletxeak 10 urteko errehabilitazioen ondorioz 

emaitza hau ontzat hartu zen, auzoa jendeztatzea lortu ezean, auzotiko migrazioa 

gelditzea lortu baitzen. Hau XXI. mendearen lehen urteetara arte iraungo du, hortik 

aurrera 2003-2013 hamarkadan auzoak biztanleriaren %15a (1.500 pertsona baino 

gehiago) galdu zituen, 1999-2010 denboraldian biztanleri gehien galtzen duen hiriko 

hirugarren auzoa bihurtuz (García, 2014).  Gaur egun, auzoa hiri osoko biztanleriaren 

%3,5a jasotzen du, guztira 8.610 auzotar izanik.  

EIPE-k 1986an detektatutako beste problematika bat izan zen auzoko 

biztanleriaren zahar kopuru handia. Auzokideen adinaren bataz bestekoa 38,5 urtetara 

iristen zen (hiriaren bataz bestekoa 30,8 urte izanik) eta 60 urte baino gehiagoko 

adinduen ehunekoa %25,4ra iristen zen, hirikoa %12a izanik (González de San Román, 

1995).  

1995ean hirian 60 urte baino gehiagoko pertsonen kopurua ia bikoiztu egin zen, 

auzokoa %13a izanik, gainera 30-44 urte tarteko pertsonen kopurua %45an handitu egin 

zen, hirian %12,4 izanik. Ugaltze adinean aurkitzen ziren gazteen sarrerak -gehienak 

immigranteak- eta adinduek auzoan jarraitzeko aurkitzen zituzten oztopoek 

 1960  1975  1986  1994  2001  2007  2013  2017  

Vitoria-

Gasteiz  

75.453  173.157  199.280  214.148  220.254  230.585  242.147  247.820  

Alde 

Zaharra  

17.690  14.971  9.331  9.476  9.887  9.924  8.989  8.610  

% Hiria  23,2  8,8  4,7  4,4  4,3  4,3  3,7  3,5  
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(irisgarritasun zailtasunak, esaterako) Alde Zaharreko biztanleriaren gaztetzean lagundu 

zuen. 

 

2. Taula: 65 urte baino gehiagoko biztanleriaren garapena. Totalak eta indizeak 

 

Gasteizko Udaleko 2012ko datuen arabera, auzoko biztanleri adinduen ehunekoa 

hiriarekin alderatuz txikiagoa da. 20-40 urte tartean, lehen etxebizitzaren bila dauden 

gazte independente eta hiriarekin lehen kontaktua bilatzen duten immigrante kopuruen 

igoerak auzoko gaztetzea handitzen jarraituko dela dirudi.  

 60ko hamarkadan industrializazioaren eraginez, Estatu osotik hirira etorritako 

migrazio mugimendua oso nabaria izan zen, azken urteotan migrazio mugimendua 

munduko beste herrialdetik jatorria dauka. Hala, auzoan bertan 1994. urtean atzerritar 

biztanleria %2,5ekoa zen, hiri osoarekin alderatuz aldea oso handia zen (%0,6a izanik). 

Beste auzoekin alderatuz, auzo honek erakarri egiten zuen etxebizitzen prezio 

merkearengatik, horrela XXI. mende hasieran immigranteen presentzia suposatu zuen 

momentura arte gauzatu ez zen auzoko biztanleriaren hazkuntza.  

  2010-2013 urteen artean auzoko biztanleri atzerritarraren %21,8a galdu 

zuen. Gaur egun biztanleri osotik 1.575 pertsona (%18,3) dira atzerritarrak Alde 

Zaharrean, hiriko bataz bestekoa %8,9a izanik.  

 

 

 1985  1999  2001  2007  2012  2017  

Vitoria- 

Gasteiz  

65 urte 

baino 

gehiago  

15.544  30.825  32.875  37.355  43.729  50.328  

Zahartasun 

indizea  

%7,8  %14,1  %14,9  %16,2  %18  %20,3  

Alde 

Zaharra  

65 urte 

baino 

gehiago  

1.520  2.148  2.101  1.749  1.667  1.590  

Zahartasun 

indizea  

%16  %22,4  %21,3  %17,6  %17,8  %18,5  

Iturria: Elaborazio propioa, “Padrón Municipal de Habitantes”, Gasteizko Udaleko datuetatik jasoa.  
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3. Taula: Atzerritar biztanleriaren garapena ehunekotan. 

 1994 2001 2007 2010 2013 2017 

Vitoria-Gasteiz %0,6 %2,2 %7,3 %10 %9,6 %8,9 

Alde Zaharra %2,5 %7,4 %16,8 %22,8 %19,7 %18,3 

Iturria: Elaborazio propioa, “Padrón Municipal de Habitantes”, Gasteizko Udaleko datuetatik jasoa.  

 

 

3.2.2. ALDE ZAHARREKO ETXEBIZITZAK 

 Gaur egun, Gasteizko Alde Zaharreko etxebizitzen inguruko deskribapena 

emateko, 1986. urtetik hastea garrantzitsua da. Urte honetan EIPE-ren erredakzioaren 

ondorioz, problematika honi erantzuteko administrazio publikoaren esku-hartzea hasi 

zen, gaur egun arte eramaten gaituena.  

 Aurrez azaldu den bezala, auzoko biztanleriaren migrazioa gelditzeko EIPE-k 

zenbait neurri jartzea proposatzen zuen bere txostenean, hauen artean bizigarritasun 

minimo batzuetara iristeko, etxebizitzen errehabilitazioa ezinbestekotzat antzematen 

zen. Garai honetan etxebizitzen egoera hurrengoa zen; soilik %58ak bainugela edo 

dutxa zeukaten, %24ak kalefakzioa eta %58ak ur beroa. Gainera auzoan bizi ziren 

%50ak bere etxebizitza arazo larriak (argi falta, hezetasunak, itoginak…) zituztela 

kontsideratzen zuen (Bueno, 1995). Ondorioz, ez da harritzekoa auzoko etxebizitzen 

%18,8a hutsik aurkitzen zirela jakitea. Honen aurrean Planak auzoko eraikinen %82an 

esku-hartzeko beharra azpimarratzen zuen (Bueno, 1995).   

 Plana martxan egon zen lehenengo hamarkadan 3.000 milioi pezetazko (18 

milioi euro) inbertsioarekin, 799 etxebizitza eraiki edo hobetu ziren eta aintzat hartzen 

zen auzoko etxeen laurdenean esku-hartu egin zela. Horrela Planarekin jarraitu zen 

2000. urteraino, honetan Udaletxeak auzoaren errehabilitazioa eman eta arlo honen 

inguruko arazo larrienak konpondu egin zirela baieztatu zuen (Medina, 2000). Hala ere, 

2000. urteko Gasteizko Udaleko Ikasketa Bulegoaren datuen arabera, errealitatea 

bestelakoa zen, non; auzoko etxebizitzen %24,7a hutsik zeuden, auzokideen %45ak 

egoera onean aurkitzen ez ziren eraikinetan bizi zirela uste zuen eta auzokideen herenak 

azken 10 urteetan bere etxebizitzan konponketarik egin ez zuela baieztatzen zuen. 
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Gainera, zaurgarritasun egoeran aurkitzen ziren bizilagunen (atzerritarrak, ikasleak, 

guraso bakarreko familiak, langabetuak…) etxebizitzak egoera latzenak pairatzen 

zituzten (García, 2014). Halaber, etxebizitzen hornikuntza aztertuz gero, nahiz eta 

gutxienez etxeen %7an mugikortasun arazo larriak (kalera ateratzeko ezintasuna) 

pairatzen zituen pertsona bat bizi, eraikinen %91ak igogailu barik aurkitzen zen. Etxeen 

%5-7 inguru bainu gabe zegoen eta kalefakzio edo gas naturala ez zen iritsi etxe 

guztietara, %23ak butanozko berogailua erabiltzen baitzuen. Orokorrean auzokideen 

%93ak beren etxebizitzan edo eraikinean arazoren bat aurkitzen zuen (García, 2014).  

 “Reactivación del Casco Medieval Urban 2007-2013” dokumentuak berriz ere 

azpimarratzen zuen auzoko etxebizitzen problematika, bertan baieztatzen zen %7,5a 

bizitoki egoeran aurkitzen ez zirela, hiriaren bataz bestekoa %0,01 izanik. 1986-2007 

urte bitartean neurri publikoen ondorioz, 2.074 etxe (%47,5a) errehabilitatu egin ziren, 

hala eta guztiz ere, lehenengo EIPE-k aurreikusitako helburuetara iristetik urruti geratu 

zen. 2014. urteko datuen arabera 5.156 etxebizitzetatik %19,2a hutsik jarraitzen dute.  

 

3.2.3. ALDE ZAHARREKO EGOERA SOZIO-EKONOMIKOA 

 1982ko datuen arabera auzotarren %82a klase baxu edo ertain-baxukoa zela 

kontuan izanik, beste behin ere EIPE-k arlo honetan jarri zuen arreta. Honen helburuen 

artean finkatzen zen “bizilagunen bizi-kalitatea hobetzea”, kontuan izanik biztanleriaren 

ordezkatze prozesu baten arriskua, hala ere, Plana martxan jarri zen lehen hamarkadan 

auzokideen zaurgarritasun egoera mantendu zen. 2001ean “Plan Especial de 

Reactivación Económica del Casco Antiguo”-n jasotzen den bezala auzotarren %30a 

langabezian aurkitzen zen.  

 Aipatutako azken Plan honek, Alde Zaharreko transformazio komertzialaren 

bitartez, gainerako hiritik ezberdindutako hornikuntza komertzialaren garapenean 

oinarritutako berraktibazio ekonomikoa bilatzen du. Honen bitartez, sinadura handiko 

komertzioak erakarri eta “xarmazko komertzioak” bezalako kontzeptuak barneratzen 

dira. Modu honetan, bilatzen den komertzio estiloaren ondorioz hauek kalifikatu egiten 

dira bere egokitasunaren arabera, horrela lokutorioak, diru aldaketa edo gau tabernak 

bezalako komertzioak saihestu eta jatetxe, artezko galeria, bitxi-denda edo hotelei 
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erraztasunak ematen zaie laguntza berezien
15

 bitartez. Honen eraginez, jardueraz gain 

merkatarien perfilak ere mugatuta gelditzen dira (García, 2014).  

 Horrelako neurrien eraginez, Adolfo Dominguez (Korreria kalea) bezalako 

komertzio berriak auzoan agertzen dira. Bestetik, aisialdi eta kultur turismoaren 

atrakzioa neurriekin erlazionatuak izan dira;  musika- eta telebista-jaialdiak, “Green 

Capital 2012” irudia, Artium-a bezalako azpiegitura eta Erdi Aroko ondare historikoak.  

 Nahiz eta eraldaketa estrategiak abian jarri, auzoko jarduera komertziala urtero 

pisua galtzen du bere totalean eta auzotarren zailtasun sozio-ekonomikoak ez dira 

zuzendu. Ekonomia eragin handiko arazoa izateaz gain, bizilagunen %24,8ak Gizarte 

Zerbitzuen beharra daukate, hiriko bataz bestekoarekin alderatuz bi alderdi hauek oso 

nagusiak izanik (Gasteizko Udala, 2007). 

 

3.2.4. ALDE ZAHARREKO AZPIEGITURAK, HORNIKUNTZA ETA 

ESPAZIO PUBLIKOA 

 Auzoko azpiegiturak zaharberritzeko beharraren aurrean, EIPE-ren lehenengo 

hamarkadan “Plan de Infraestructuras” deituriko Plana abian jarri eta osasun-, gas- eta 

elektrizitate-kanalizazio berriak esleitu ziren. Honetaz gain, Osasun Zentroa, Haur 

Eskola, Ramón Bajo Ikastola, adinduentzako erresidentziak edo Landatxo Gizarte Etxea 

bezalako hornikuntzak eraiki edo birgaitu ziren. Halaber, garai honetan ere udal-sailak, 

museoak eta erakusketa-gelak instalatu ziren.   

 Hortik aurrera 1996-1998 bitartean “Plan Director” deituriko Planak, auzoko 

hurrengo urteak (gaur egun arte) Udaletxeko esku-hartzearen norabidea zuzenduko zuen 

                                                           
15

 Ikusi BOTHA 26/2/2007. 

 

Kutxi kaleko laugarren etxadia (2010). Erdian Tomasa eta Elenaren 

etxebizitza aurkitzen da, 101. atalondoa.  

 

Argazkia eskuragarri; www.lagenterula.worpress.com  
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ideia bat agertu zen. Eraikinaren egoera hondatuaren ondorioz, XIV. mendeko Santa 

Maria Katedrala itxita zegoen. Horren aurrean, Katedralean aurrera eramandako 

errehabilitazio lanek, Plan honen helburua izango zen Katedralaren inguruko espazio 

urbanoan eredu konkretu baten proiektua diseinatzea abian jarri zen. 2010. urtean 

argitaratu zen “Noticias desde el Triforio” aldizkarian, hau baieztatu egin zen bere 

arduradun nagusiengatik, “la elaboración del Plan Director (1996-1998), (…) ya dejó 

entrever que el proyecto nacía con una ambición superior a la de una mera obra de 

restauración”
16

.  

Ildo honetan, 1999. urtean Udaletxea, Diputazioa eta Apezpikutza Santa María 

Katedralaren Fundazioa sortu zuten. Honek, Katedralaren etxadian hainbat aldaketa 

ekarri zituen; esaterako, Kutxi kalean parrokiaren lokalak ziren hainbat atalondoen 

itxuraldaketa emateaz gain, zenbait etxebizitza hustuketa eta desjabetze prozesuak 

pairatu zituzten
17

. Adibide gisa daukagu gaur egun Tomasa eta Elenaren borrokak, 

zeinak 101 atalean bizitzen jarraitzen duten.  

Honetaz gain, auzotarrentzako eraikia zen bolatokia (Katedralaren iparraldean 

aurkitzen zena) bezalako espazio publikoa Fundaziora laga zen. Horrela 2001. urtean 

bisita gidatuen harrera-gunea bihurtu egin zen.  

Laburbilduz, Santa María Katedrala proiektu “enblematiko” bat da (García, 

2014), non bere exekuziorako “Plan Director 2000-2012” Planaren bitartez 25 milioi 

euro inguru erabili dira, gehiengoa instituzio publikoenak izanik. Horrela Katedrala, 

ondare zaharberritzea, turismo kulturalaren erakarpena eta espazio urbanoaren 

musealizazioaren inguruan eraikitako eredu urbanoaren nukleoa bihurtu da.  

Honetaz gain, Alde Zaharrean aurkitzen den harresi historikoaren inguruan 

eginiko esku-hartzeak ere espazio urbanoaren musealizazioa ekarri du, horrela zioen 

proiektuaren talde-teknikoa eginiko esku-hartzeak zeukan helburuaren inguruan, 

“generar un ámbito urbano susceptible de musealización”
18

. 

                                                           
16

 Itzulpen propioa: “Plan Directorr-aren elaborazioarekin (1996—1998) ikusarazi zen proiektu hau 

errehabilitazioa baino zerbait gehiago izango zela”. Ikusi “Los patronos hablan” Noticias desde el 

Triforio aldizkarian (2010), 8. zbk, 12. orr. 
17

Helbidea: https://lagenterula.wordpress.com/2011/05/30/la-fundacion-catedral-santa-maria-de-nuevo-

amenaza-de-desalojo-a-la-casa-okupada-de-kutxi-103-impidamoslo-sumandonos-a-las-iniciativas-y-

movilizaciones-de-solidaridad-que-se-convocan/  
18

Itzulpen propioa: “musealizaziorako espazio urbano irisgarria sortu”. 

https://lagenterula.wordpress.com/2011/05/30/la-fundacion-catedral-santa-maria-de-nuevo-amenaza-de-desalojo-a-la-casa-okupada-de-kutxi-103-impidamoslo-sumandonos-a-las-iniciativas-y-movilizaciones-de-solidaridad-que-se-convocan/
https://lagenterula.wordpress.com/2011/05/30/la-fundacion-catedral-santa-maria-de-nuevo-amenaza-de-desalojo-a-la-casa-okupada-de-kutxi-103-impidamoslo-sumandonos-a-las-iniciativas-y-movilizaciones-de-solidaridad-que-se-convocan/
https://lagenterula.wordpress.com/2011/05/30/la-fundacion-catedral-santa-maria-de-nuevo-amenaza-de-desalojo-a-la-casa-okupada-de-kutxi-103-impidamoslo-sumandonos-a-las-iniciativas-y-movilizaciones-de-solidaridad-que-se-convocan/
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Bestetik auzoko kaleen artean aurkitzen diren aldapak, irisgarritasun arazo 

handiak suposatzen dute biztanleri adinduarentzako. Modu honetan, Udaletxeak bere 

esku-hartzea hasiera batean eman zen auzoan zehar artean autobus linea bat eratzen, 

baino honekin ez zen lortu arazoari guztiz erantzutea eta azkenik hau kendu egin zen. 

Beraz, 2007. urtean auzotarren artean oso eztabaidagarria izan zen arrapala mekanikoak 

eraiki ziren. Hauek, gaur 

egun auzoko hiru gune 

ezberdinetan aurkitzen 

dira. Hasiera batean soilik 

bi guneetan eraiki ziren, 

soilik igotzeko funtzioa 

egiten dutenak. Gainera 

hauek konektatu egiten 

dute Artiuma-

Montehermoso-San Pedro 

Eliza, auzoko gune 

aldapatsu eta 

adinduentzako oztopo 

handienak suposatzen dutenak alde batera utziz. Ere aipatzekoa da, auzotarren 

aldarrikapenen artean aurkitzen zela hauek suposatzen zuten kostu handia eta bertan 

aulki gurpildunak erabiltzeko ezintasuna. Beraz, auzotarrek neurri hau beste behin ere 

auzoaren musealizazioaren parte gisa antzeman dute. Urte batzuk igaro eta gero, 

hedabideek ere auzokideoi arrazoia eman egin diote, azpimarratuz; 2017ko urteko 

azkeneko 250 egunetatik Korre kalea eta Santa María plaza konektatzen duen 

igogailuak soilik 3 egunez erabilgarri egon dela, osasun zentroarekin topa egiten duten 

arrapalak etengabean hondatzen direla eta honek suposatu duen dirutza (1,2 milioi 

euro)
19

. 

Lehenengo EIPE-ak Hezkuntza Zentroen doikuntzan lan egin zuen, baino 

azpimarratzekoa da 2000. urtean 16 urte azpiko auzotarren %12a auzoko zentroetan 

                                                                                                                                                                          
Ikusi: Memoria del Proyecto de Puesta en Valor de las Murallas Prefundacionales de la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz. Zona 3-A, 2010ean Ander de la Fuente Arana arkitektoagatik sinatua. Helbidea: 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/15/12/31512.pdf  
19

 Ikusi: 2017ko irailak 5eko El Correo de Álava edizioa. Formatu digitalean eskegita ez dagoenez, 

autoreak eranskinetan gaineratu du berriaren kopia originala.  

Iturria: U. Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta eginiko marrazkia, 

2011ko maiatzak 14ean argitaratua, Gara egunkariko Gaur8 

gehigarriko “Gentrifikazioa” izendatutako iritzi artikuluan. 

 

Marrazki hau kritika egiten dio Gasteizko Alde Zaharraren musealizazio 

prozesuari. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/15/12/31512.pdf


 
30 

GIZARTE LANGINTZAKO GRADU AMAIERAKO LANA 
A.A.V., 2017 

eskolatua zegoela (Gasteizko Udaleko Ikasketa Bulegoa, 2000). Gainera auzoko 

Ikastetxea den Ramon Bajoko AMPA-k (Asociación de Madres y Padres) eta eskolako 

zuzendaritzak aldarrikatu zuten
20

 bezala, neurri hauek ez ziren nahikoak izan, 

aurreikusten ziren hobekuntzak (1986ean lehenengo EIPE-an jasoak) 2015. urtera arte 

eman ez baitziren.   

“La rehabilitación social que no ha llegado al Casco Viejo Vitoriano” (2011) 

dokumentuan, auzokideen zenbait kolektiboetatik antzeman egin zen Alde Zaharreko 

Osasun zentroa ez zegoela moldatua behar espezifikoetara, gainera irisgarritasun eta 

asetasun arazoak aurkitzen zirela azpimarratu zuten 
21

. Hau, Gasteizko Udaletxetik ere 

baieztatu egin zen, non aipatzen zen auzoko osasun-azpiegiturek urritasun egoeran 

aurkitzen zirela
22

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
20

 Helbidea: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1542.pdf  
21

 Helbidea: https://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf 
22

 Ikusi: 2009ko uztailan, Cartagena de Indiaseko erdialde historikoen gestioaren inguruko VII. 

Biltzarrean aurkezta “Rehabilitación integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz”. Helbidea: 

https://www.slideshare.net/arichsa/presentacin-de-arich-sa-en-congreso-de-cartagena-de-indias 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-1542.pdf
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3.3. GIZARTE LANGINTZA EGOERA HONEN AURREAN 

Hurrengo atal honetan, aurrez ikusitako espazio urbanoaren gaineko esku-hartze 

batek ekarri ditzakeen ondorio sozialen aurrean, gizarte langintza bezalako profesio 

batek daukan zeregina analizatuko da. Horretarako, analisi hau testu-inguratzea 

beharrezkoa da, hau da, aurrean aurkeztuko den informazioa lan honen kokapen 

espaziala eta ikertzen den problematika soziala kontuan hartuz egingo da. Modu 

honetan, bi atala nagusietan banatuko da. 

Batetik, gizarte langintza bezalako profesioa norabidetu eta oinarritzen den 

printzipioak azalduko dira. Profesioaren gerturapen orokor honek helburu dauka 

plazaratzea gaur egungo gizartean, zientzia sozial honek daukan zentsua eta funtzio 

nagusiak. Lan honetan aurkezten den fenomenoa, eragin soziala duelarik, gizarte 

zientzia honekin zintzotasunez jokatzeko, profesio honen zutabe eta gidari diren gakoak 

kontuan hartuko dira. 

Bestetik, auzo batean bizi diren pertsonei eragiten dion fenomeno bat aztertzen 

delarik, gizarte langintzaren esparru komunitarioaren inguruko zenbait gako eta 

zehetasun azalduko dira. Halaber, gizarte langile batek esku-hartze komunitario bat 

gauzatzeko, kontuan hartu behar dituen kontzeptu eta idei batzuen esanahiak 

plazaratuko dira, hauek kokatzen diren denbora-lerro eta espazioaren arabera 

interpretazio ezberdinak jaso baitituzte. Era berean, gizarte langintza komunitarioa 

aurrera eramaten duen profesional batek daukan paper nagusia azalduko da.  

Bukatzeko, profesio hau inguratzen duen esparru juridikoa gaineratuko da. 

Gizarte langintza, gainerako profesioek lez, bere jarduna arautzen duen legedia dauka. 

Ondorioz, hauetan jasotzen diren eskubide, zein betebeharrak birgogoratzea 

interesgarria da. 

 

3.3.1. GAIAREKIN LOTUTAKO GIZARTE LANGINTZAREN PRINTZIPIO 

ETA OINARRIAK 

 Alde batetik, gaur egun indarrean jarraitzen duen, 2001eko irailak 29an Gizarte 

Langintzako Elkargo Ofizialeko ohiz kanpoko asanbladan onartutako Gizarte Langintza 
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Profesioaren Diplomatuen Estatutuan
23

, definitzen eta zehazten da profesio honen 

oinarrizko funtzioak. Zehazki aipatutako Estatutu honen bigarren sekzioaren 6. 

artikuluan jasotzen dira:  

a) Funtzio prebentiboa: Giza harreman eta inguru sozialetik deribatutako arazo 

indibidual zein kolektiboen kausen gaineko esku-hartze goiztiarra. 

Zaurgarritasun egoeran aurkitzen diren hiritar taldeentzat zuzendutako esku-

hartze proiektuak diseinatu eta aurrera eramatea. 

b) Zuzeneko arreta funtzioa: Arazo sozialak izan edo izateko arriskuan dauden 

talde edo indibiduoei erantzuten dion arreta da. Pertsona bakoitza bere kabuz 

etorkizuneko arazoei (edo bizitza sozialean integratzeko) aurre egiteko ahalmen 

eta gaitasunen garapena indartzea objektutzat hartuko da.  

c) Planifikazio funtzioa: Errealitatearen ikerketa  bat eginez, helburu batzuk jasoko 

dituen programa bat diseinatuz, hau bideratu eta antolatu egingo da. Funtzio hau 

bi mailetan burutu daiteke; 

 Maila mikrosoziala: Esku-hartze, tratamendu eta proiektu sozialen 

diseinua. 

 Maila makrosoziala: Zerbitzu sozial eta programen diseinua.  

d) Irakaskuntza funtzioa: Gizarte langintzako eskoletan, zein beste eremu 

akademikoetan gizarte langintza eta zerbitzu sozialen inguruko ikaskuntza 

praktiko zein teorikoak irakatsi. Postgradu eta pregraduetan, gizarte langintza eta 

antzeko diziplinetako ikasleen formakuntza teoriko-praktikoan lagundu. Gizarte 

langintzan diplomatuak direnak, gizarte langintza eta zerbitzu sozialen inguruko 

irakasgaietan irakaskuntzarako profesional aproposak dira.  

e) Sustapen funtzioa: Autodeterminazio trebetasuna, jokaera indibidual zein 

kolektiboa eta gaitasunak  berrezarri, babestu eta hobetzera zuzenduak diren 

ekintzak aurrera eramaten dira. Honetaz gain, beharrizan sozialetara egokitzen 

diren zerbitzu eta baliabideak errazten eta sortzen dituzten politika publikoak 

diseinatu eta gaineratzen dira.  

f) Bitartekari funtzioa: Gatazkan parte-hartzen duten bi aldeen arteko adostasuna 

bilatzen da. Burutzen den esku-hartzearen bitartez, gizarte langilea saiatu egingo 

                                                           
23

 Helbidea: 

http://www.cgtrabajosocial.com/app/webroot/files/jaen/files/estatuto%20de%20la%20profesion%20de%2

0Diplomado%20en%20Trabajo%20Social.pdf 
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da alde biek gatazkari erantzuna eta soluzioa ematen, hauek subjektu aktibo 

direlarik.   

g) Gainbegiratzen funtzioa: Profesional, gizarte langile eta gizarte zerbitzu arloetan 

diharduten beste profesionalen eginkizunen gaineko gainbegiraketa burutzea.  

h) Ebaluatze funtzioa: Erabilitako teknika, baliabide eta denbora kontuan izanik, 

lortutako emaitzen bitartez, aurrez finkatutako helburuak bete diren ala ez 

ebaluatzea. Hala, akats eta hutsuneak seinalatu eta helburu eta metodo 

ezberdinak planteatuko dira gizarte langintzaren oinarri teorikoen bitartez.  

i) Funtzio kudeatzailea: Gizarte langilea, programa sozial eta zerbitzu sozialen 

zentro, antolakuntza, zuzendaritza eta kontrolaren ardura daukanean garatzen da.  

 

 Beste alde batetik, profesio honen deontologia kontuan hartuko da. Horretarako, 

Gizarte Langintzako Kontseilu Nagusiaren azken edizioan, 2012ko ekainaren 9an 

onartutako Kode Deontologikoa erabiliko da. Honen helburu nagusia da lanbideak 

ondorengo hamar urteetan topatuko dituen zailtasunak gainditzea. Horretarako, Gizarte 

Langintza diziplina gisa definitzen da, profesioaren eginkizun, printzipio, eskubide eta 

betebeharrak jasoz.  

Lehen bai lehen, lanerako baliagarriak diren artikuluak aztertzen hasi aurretik, 5. 

artikuluan profesioaren inguruan jasotzen den definizioa plazaratuko da:  

“Gizarte Langintza eginkizun hau duen diziplina zientifiko-profesionala da: 

sustatzea gizarte aldaketa, giza harremanetan sortzen diren arazoen konponbidea eta 

pertsonak indartzea liberatzea ongizatea handitzeko. Giza portaerari buruzko teoriak 

eta sistema sozialak erabiliz, gizarte langintzak esku-hartzen du pertsonek bere 

ingurunearekin jarduten duten puntuetan.” 

Jarraian 7. artikuluan zerrendatzen diren printzipio orokorrak birgogoratuko dira, 

hauek baitira gizarte langilearen jarduna oinarrituko dituen osagaiak:  

1. Errespetu aktiboa gizakiari, taldeari edo komunitateari, esku-hartze profesional 

ororen ardatz gisa. 

2. Gizakia onartzea, gizakia den neurrian, bere berezitasun eta bereizitasun 

guztiekin. 
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3. Kategorizazioak gainditzea, aurrez finkatutako eskemetatik sortutako 

kategorizazioak alegia. 

4. Balio-judiziorik eza, ez gizakiari buruz ez gizakiaren baliabide, motibazio eta 

beharrei buruz. 

5. Banan-banan hartzea, esan nahi baita, esku-hartze profesionala gizaki, talde edo 

komunitate bakoitzaren berezitasunetara egokitu beharra dagoela.  

6. Pertsonalizatzea, horrek eskatzen du onuraduna objektutzat ez baizik eta 

eskubideak eta betebeharrak dituen subjektu aktibotzat hartzea esku-hartzea 

egiten denean. 

7. Gizakiaren promozio integrala, gizakia bere osotasunean hartuz, izan ditzakeen 

ahalmenetatik hasi eta hainbat eta hainbat barne eta kanpo faktore 

zirkunstantzialak arte, ikuspegi partzialak, aldebakarrekoak gainditu behar dira 

eta esku-hartze diziplinartekoak integratu. 

8. Aukera eta eskubide berdintasuna, ekitatea eta parte-hartza, ziur izanda gizaki 

bakoitzak bizi kalitate hobea izateko gaitasunak dituela. 

9. Elkartasuna, baztertzen ez den gizarte bat lortzen inplikatzea eta gizakia 

baztertzen, estigmatizatzen edo azpian hartzen duten egoera sozialei aurre 

egiteko betebeharra.  

10. Justizia soziala gizartearekin, oro har, eta lanean dihardugun gizakiekin, 

jardunbide profesionala bideratzea gizaki, talde eta komunitateei garatzen 

laguntzera eta gatazka pertsonalak eta/edo sozialak eta haien ondorioak 

konpontzen laguntzera. 

11. Giza eta gizarte eskubideak aitortzea eta haiek zehaztea benetan aplikatzerakoan. 

12. Autonomia, profesionalek dituzten gaitasunekiko konfiantzan oinarrituz erabilia, 

kanpo bortxaketarik gabe. 

13. Autodeterminazioa, gizakiaren askatasunaren eta, beraz, haren egintzen eta 

erabakien erantzukizunaren adierazpide gisa. 

14. Erantzukizuna eta erantzukidetza gizaki onuradunarekin, esku-hartze 

profesionalean parte-hartzen duten subjektu guztiekin eta erakundeekin. 

15. Koherentzia profesionala, ezagutuz eta errespetatuz proiektua eta lan egiten duen 

erakundearen arautegia. 

16. Lankidetza profesionala, aktiboa, konstruktiboa eta solidarioa onuradunarekin 

diharduten beste profesionalekin. Gauza bera gizarte langintzako profesionalen 

auto-antolaketarako haien elkargo-egituretan. 
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17. Osotasuna, horrek profesionalari eskatzen dio erabiltzailearekin duen 

konfiantzazko harremanaz ez abusatzea, bizitza pertsonalaren eta 

profesionalaren arteko mugak ezagutzea eta bere posizioa ez aprobetxatze onura 

edo etekin pertsonalak lortzeko.  

 

3.3.2. GIZARTE LANGINTZA KOMUNITARIOAREN ZENTSUA GAI 

HONETAN 

 Komunitateko gizarte-langintza gizarte-langintzaren esku-hartze mailetariko bat 

da, banakakoa eta taldekakoarekin batera. Komunitatean lan egiteak behartzen gaitu 

banakako eta taldekako mailak kontuan izatera; izan ere, komunitateak taldeak ditu bere 

barnean, eta horiek pertsonaz osaturik daude. Beraz, pertsona guztiek komunitateko 

dimentsioa daukate eta, ere berean, komunitateek banakako dimentsioa. Bien arteko 

harremana dialektikoa da, elkarri eragiten baitiote. Taldekako maila aurreko bien artean 

kokatzen da, eta komunitateko maila eratzeko ezinbestekoa dugu. Horrela, banakako 

mailan erabiltzailearen dimentsio indibiduala eta familiarra dira nagusi; komunitateko 

mailan, aldiz, erabiltzailearen dimentsio nagusiak hauek dira; taldekoak, auzokoak, 

espazio geografikoak eta instituzioetakoak (Berasaluze, Mendia eta Aranguren, 2011).  

 Zentsu honetan, María José Escartínek (1992, 107. or.), horrela definitzen du 

komunitateko gizarte langintza:  

“Komunitate bateko biztanleen ongizatea lortzea helburu duen gizarte-

ekintza profesionala da, non biztanleen parte-hartze zuzena eta aktiboa 

ezinbestekoa den komunitateari dagozkion arazoen analisian, kontzientziazioan 

eta erabakietan.” 

Beraz, komunitatea bera abiapuntu den prozesua, helburuak lortzeko bertako 

baliabideak eta gaitasunak sustatzen dituena.   

 

3.3.2.1. Komunitate kontzeptuaren esanahia gizarte langintzan 

 Etimologikoki, komunitatearen kontzeptua latinezko communis hitzetik dator, 

komun terminoarekin identifikatzen dena. Beraz, esan dezakegu komunitate kontzeptuak 
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adierazten duela errealitate bat, non pertsonak elkarrekin bizi diren, espazio komun 

batean eta zerbait partekatzen. Kontzeptu honek askotariko edukiak jaso ditzake, 

hurbilpen-bidearen arabera: historikoa, antropologikoa, soziologikoa, erlijiosoa, etikoa, 

politikoa, ekonomikoa, ideologikoa edo kulturala (Berasaluze et. al., 2011). Kasu 

honetan gizarte-langintzaren zientziatik, eman zaizkion zentsu eta esanahiak 

plazaratuko dira.  

 Ande- Egg-en (1985, 45. or.) esanetan, komunitatea “gizarte unitate gisa 

hautematen diren antolatutako pertsonen elkartea da, non kideek ezaugarri, interes, 

elementu helburu edo funtzio komunen bat duten, kidetasun-kontzientzia duena eta 

eremu geografiko jakin batean kokatuta dagoena; halakoetan, pertsonen pluraltasunak 

interakzio intentsuagoa du beste edozein ingurutan baino”. Definizio hau zabala delarik, 

azpimarratzekoa da kide izatearen kontzientzia ideiaren garrantzia. Kidetasun-

sentimendua komunitatearen ezaugarrien artean legoke, bi zentzutan: sentimendu hori 

ez litzateke soilik ezaugarri pertsonala edo subjektiboa; aitzitik, komunitatetik at 

daudenek ere komunitateko kideak halakotzat hartzen dituzte.  

Marco Marchioniren (1989, 69.-70. or.) iritzian, komunitatea lurralde berean bizi 

diren eta hainbat lotura eta interes komun dituzten pertsonen multzoa da, lau elementuz 

osaturikoa: lurraldea, biztanleria, eskaria eta baliabideak. Oinarrizko lau elementu 

horien azterketatik planteatzen ditu komunitatearen ikerketa, antolakuntza eta 

garapenerako estrategia. Gainera, azpimarragarria da autore honek (1999, 12. or.) 

egindako ekarpena, non, esku-hartze profesionala egiteko orduan zehazten den 

komunitate batek barne-hartzen duen errealitate osoa kontuan hartzeko garrantzia: 

“Generalmente se identifica a la comunidad tan solo con la población, la 

gente de un determinado ámbito local (…) por comunidad siempre se entienda 

no sólo a la población, sino también a los otros dos protagonistas, para que el 

proceso comunitario pueda darle de la manera más equilibrada posible: las 

administraciones y los recursos técnicos, profesionales y científicos 

existentes.”
24

 

                                                           
24

 Itzulpen propioa: “ Nagusiki komunitatea identifikatua izan da soilik biztanleriarekin, hau da, inguru 

zehatz batekiko pertsonak (…) komunitariotik ezin da soilik biztanleria bezala ulertu, baizik eta beste bi 

protagonistak aintzat hartuz; administrazioa eta baliabide teknikoak, profesionalak eta zientifikoak. 

Horrela prozesu komunitarioa oreka handiagoa izango baitu.”  
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Zentzu honetan prozesu komunitario lez definitzen da komunitate zehatz baten 

bizi baldintzen hobekuntza, hau da, ez da soilik egoera patologiko edo negatibo baten 

soluzio edo hobekuntza bati zuzentzen, baizik eta, errealitate oro hobegarria denaren 

printzipiotik abiatzen da. Hala, komunitateak erabakiko du nola eta zelan hobetu 

dezakeen bere egoera eta zeintzuk izango diren aspektu, gai edo arazoen garrantzi eta 

lehentasunak. Modu honetan, prozesu honen ezaugarri nagusiak hiru izango dira 

(Marchioni, 1999, 14. or.): 

 Prozesuaren protagonismoa hartzen eta horretarako antolatzen doan biztanleri 

osoaren inplikazio edo parte-hartzea. 

 Administrazio ezberdinen inplikazio aktiboa; beti ere, maila lokaletik hasia, hau 

da, Udaletxea. 

 Existitzen diren baliabideen erabilera orekatu eta koordinatua. Hau da, prozesu 

komunitarioaren garapen eta globalizazioa erraztuko duen profesional 

ezberdinen izaera aktiboa.  

 

3.3.2.2. Gizarte langilearen papera komunitatean 

 Ikuspegi konstruktibista batetik EHU-ko irakasle eta soziologoa den Imanol 

Telleriak (2010, 33. or.), komunitatea ulertzen du horrela:  

“komunitatea ez da emandako zerbait, eraikitakoa baizik, hau da, helburu 

eta antolatzeko modu zehatza duen prozesua abian jartzeko taldeko ekintza mota 

bat behar da, hots, ekintza komunitarioa”.  

 Logika hau jarraituz, komunitatea berak (kanpoko eragileen laguntzaz edo 

laguntzarik gabe) norabidea hartzen duenean eta bere proiektu komuna sortzen duenean 

lortzen du ekintza komunitarioak zentzua. Horrela, gizarte langileak funtsezko eragile 

bihur daitezke, komunitatean daukaten kokapen estrategikoa, zein beren prestakuntza-

oinarriagatik.  

Taldeko ekintzaren interpretaziozko esparruak praktika komunitarioari egin 

dizkion ekarpenen artean, Tilly, Tarrow eta Mc Adamek (2005) gizarte-mugimenduen 

hiru ekintza-paradigma aurkitzen dira:  

 Eraginaren paradigma “guk eragin egiten dugu beraiek alda daitezen” : 
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Komunitateak bere bizi-baldintzetan eragin gehien duten politika 

publikoengan (hirigintza, gizarte-politika, enplegu-politika, ingurumen-

politika…) eragina izateko jarduten du, eta indarrak batuz lortzen du eragin hori 

gehitzea: presioa zenbait eta handiagoa izan, orduan eta komunitatearentzako 

politika hobeak lortzeko aukera handiagoa du. Tokiko administrazioak 

herritarren partaidetza (kontzeptu bezala behintzat) gobernatzeko oinarrizko 

moduetako bat bezala bere gain hartzeak gizarte mugimendu hiritarra jokoaren 

arau berri horietara berregokitu beharra eragin du (jokoan asko egon liteke 

irabazteko, baina baita galtzeko ere) (Zubiaga, 2009). 

 

 Identitatearen paradigma “gu bagara” : 

Elkarrekin gauzak eginez, taldeko identitatea eraikitzen da; hau da, 

partekatutako ekintza behar dugula tokiko gizarte-eremu gehienetan galdu den 

komunitate zentzua sortzeko. Dimentsio komunitarioa ikuspegi demokratikotik 

berreskuratzeak horixe esan nahi du: errealitatearen ekintza eraldatzailerako 

norbere burua taldeko subjektutzat aitortzea, komunitatea osatzen duten pertsona 

guztien bizi-baldintzak hobetzeko asmoz (Zubiaga, 2009, 163. or.). 

 

 Boterearen paradigma “gatazka demokraziaren eragile nagusia”: 

Hiriko gizarte mugimenduari beharrezko bi hausnarketa estrategiko 

ematen dizkio, lehenengoa, gizarte-eragileen arteko indar-pilaketa, negoziazioari 

begira (normalean erakundearekin) maila hobea lortzeari buruzkoa eta bigarrena, 

gizarte-aldaketarako gatazka alderdi positibotzat hartzeari dagokiona (Zubiaga, 

2009). Hiri-eraldaketaren ikuspegitik ere, Manuel Castells-ek (1986, 406. or.), 

gatazkaren garrantzia azpimarratzen du, honako hau adieraziz: “hiriko 

esanahiaren definizioa gatazka-prozesua, menderatze-prozesua eta 

menderatzeari aurre egite-prozesua izango da, zuzenean gizarte-borrokaren 

dinamikari lotutakoa, eta ez kultura bateratuaren gizarte-adierazpen emankorrari 

lotutakoa”. 
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3.3.2.2.1. Parte-hartzea, komunitateko oinarrizko elementu gisa  

 Gizarte-langintzaren dimentsio komunitariora hurbiltzeko ezinbestekoa da 

kontzeptu edo gai batzuei heltzea, horiek berezitasun komunitarioaren oinarriak diren 

neurrian. Gizarte-langileak komunitatean esku hartu nahi badu, gai horiek landu 

beharko ditu, beste profesional batzuekin eta herritarrekin elkarlanean aritu beharko 

duen heinean. Halaber, komunitatean eragina duten kontzeptu edo gaiak dinamikoak 

dira; espazioak eta denborak baldintzatuak daude, eta horrek etengabeko hausnarketa 

egitea eskatzen digu (Berasaluze et. al., 2011).  

Hala, herritarren parte-hartzea kultura politiko demokratikoren gako zibila da. 

Herrigintza ezin daiteke izan soilik alderdi politikoen eta erakunde publikoen ardura. 

Guztion parte-hartzeak balio demokratikoa eransten dio herrigintzari, betiere etika eta 

gizarte-ardura oinarri izanda. Parte-hartze demokratikoaren inguruko hausnarketa eta 

planteamenduak egungo ordezkapenezko demokraziak dituen gabezien ondorio zuzenak 

dira. Klase politikoarekiko mesfidantza, ustelkeria, administrazioaren herritarrekiko 

urruntasunak, eta abar instituzioen deslegitimazioaren atzean egon lirateke, baita 

herritarren parte-hartzerako motibazio ezarekin (Berasaluze et. al., 2011). 

Parte-hartzeak dakartzan onuren artean, Bru eta Basagoiti (2001) soziologoen 

arabera, hauek aurki daitezke:  

 Administrazio publikotik hiritarren behar eta eskarien egokitzapena ahalbidetzen 

du. Honek saihestu dezake hiritarren zenbait eskari, errebindikazio bihurtzera; 

hau da, administrazio publikoak errebindikazioen aurrean egiten duten erantzun 

azkar, planifikazio urria eta ekonomikoki garestiagoei aurre ikusiz.  

 Esku-hartze publiko eraginkorragoa izatera lagundu egiten du. Erantzun eta 

proposamenen orientazioari esker, baliabide berdinekin zerbitzu hobeagoak 

eskaintzen dira.  

 Demokrazian sakondu eta antolaketa soziala errazten du. Erlazio sozial eta 

eraikuntza kolektiboen proposamen berritzaileen planteamendu konplexu eta 

dinamikoetatik abiatuz, eraldaketa soziala ahalbidetu daiteke xehadura eta 

dialektika soziala bere gain hartuz.  

 Aktore sozial ezberdinen (gehiengo isilpetua, gutxiengo aktiboa, agente 

ekonomiko eta instituzionalak…) ikuspuntua barne-hartzen du. Gainera, modu 

osagarrian planifikazio eta esku-hartze arloetan bideratze eta gestioa 
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ahalbidetzen du hiritarren interesak identifikatu egin dituzten prozesu 

planifikatuetan.  

 Arlo publiko, pribatu, zein hiritarraren artean gehiengo adostasuna ahalbidetzen 

du. 

Parte-hartze demokratikoa herritarren parte-hartze zuzenagotzat hartzen da; ez 

daude soilik alderdi politiko jakin batzuk ordezkatu, baizik eta herritarrek zuzenean 

bereganatzen dute errealitatean eragina izatearen protagonismoa. Euskal Herrian bertan 

zenbait esperientzia azpimarragarri aurki daitezke: Berrikuntzaren Euskal Agentzia 

(Innobasque), Eusko Ikaskuntza, Diziplina anitzeko garapen iraunkorraren proiektu 

estrategikoa, Nazioarteko demokrazia parte-hartzailea eta Behatokia, KALEIOS.RED 

fundazioa eta Parte Hartuz.  

Komunitateko gizarte-langintzaren ikuspegitik, parte-hartzea biztanleriaren 

erantzukizuna eta eskubidea da, erabaki politikoetan eta administrazioaren planetan, 

programetan nahiz proiektuetan eragina izateko. Parte-hartzea dugu gizarte-langintzaren 

bereizgarri nagusia, hura baita gizartearen ongizatea lortzeko ezinbesteko elementua. 

Profesionalek asko zaindu beharko dute herritarren parte-hartzea; halakorik egin ezean, 

esku-hartze komunitarioaren dimentsioa galtzen da. Hala, gizarte-langileak herritarrak 

lagundu, bideratu, informatu eta trebatu behar ditu, haien parte-hartzea erreala eta 

eraginkorra izan dadin (Berasaluze et. al., 2011). 

Modu honetan, komunitateko gizarte langintzatik zer nolako partaidetza bultzatu 

beharko litzatekeen galderari erantzuna emateko, Telleriak (2010) hainbat argibide 

luzatzen ditu. Alde batetik azpimarratzen du, tokiko administrazioek herritarren 

partaidetza bultzatzean daukaten erronka, eta jarraitzen du esanez, gaur egon gakoa ez 

dela zentratzen partaidetza egotearen errealitatean, baizik eta, proposatzean nolako 

partaidetza eta zein oinarri filosofiko-etikoren gainean burutuko den. Beste alde batetik, 

kritika egiten dio tokiko administrazioek daukaten joera indibidualari horrelako 

prozesuak sustatzeko garaian, salatuz hauek aprobetxatu egiten dutela haien ahalmen 

demokratikoak irizpide etiko eta politikoak inposatzeko. Bere hitzetan:  

“Oinarri indibiduala duten prozesuek kudeaketa publikoa hobetzen lagun 

dezakete, herritarrekin harreman gehiago izatea ahalbidetzen baitute, eta hori, 

berez aurrerapena da; hala ere, ez diote ekarpen handiegirik egiten gu arduratzen 
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gaituen gizarte-sareen indartzea edo dagoen gizarte-sarea aberasteari buruzko 

gaien ikuspegiari.” (Telleria, 2010, 35. or.) 

Laburbilduz, partaidetza egungo egoeran aukera ezin hobea da garapen 

komunitariorako, eta orokorrean, beren orainaren eta etorkizunaren jabe izan nahi duten 

pertsona eta taldeentzako. Eraso neoliberalaren garaian gizarte demokratiko eta barne-

hartzailea izan nahi duenaren oinarria norberaren autonomia eta taldearen autonomia da; 

eta komunitatea, funtsezko balio demokratikoekiko leiala izanez gero, harreman 

gizatiarragoen sareak sortu daitezkeen lekua da, askatasuna ematen duten sareak 

(Telleria, 2010). 

 

3.3.2.2.2. Garapen komunitarioa gizarte langintzarekin erlazionatuz 

 Gizarte-langintza lanbidetik kanpo jaio zen. Garapen-bidean dauden 

herrialdeetan erabili izan da, industrializazio- eta aurrerapen-prozesuak bultzatzeko 

asmoz. 1950eko hamarkadatik aurrera hasi zen erabiltzen, lehenengo Afrikako eta 

Asiako herrialdeetan eta geroago Hego Amerikan. Nazio Batuen Erakundeak (NBE) 

argitaratutako “El progreso social mediante el desarrollo de la comunidad” txostenean 

(1956) horrela definitu zuen garapen komunitarioa: “Biztanleriaren eta horren 

gobernuaren esfortzuak elkartzen dituen prozesua da, komunitatearen baldintza 

ekonomiko, sozial eta kulturalak hobetzeko, nazioaren bizitzan integratzeko eta 

nazioaren aurrerapenean laguntzeko”. 

 1950ko hamarkadatik aurrera, NBEaren barneko hainbat erakundeek garapen 

komunitariorako programa ezberdinak aurrera eraman zituzten: UNESCO
25

 (oinarrizko 

hezkuntza eta pertsona nagusien hezkuntza arloan), LANE
26

 (industria lokal eta 

kooperatiben sustapen arloan), FAO
27

 (nekazaritza hedapena, etxeko ekonomia eta 

elikadura arloan) eta OME
28

 (landa-onbideratze arloan). Programa hauek 1957tik 

aurrera, landa-eremutik hiri-eremuetara zabaldu ziren. Hala ere, burujabetza oinarri gisa 

zeukaten proiektu hauek, praktikan lortzen ari ziren emaitzekin bat egiten ez zutenez, 

                                                           
25

 Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea. 
26

 Lanaren Nazioarteko Erakundea. 
27

 Elikadura eta Nekazaritza Erakundea. 
28

 Osasunaren Mundu Erakundea. 
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iritzi kritikoak agertu egin ziren. NBE-ak martxan jarritako proiektuen izaera otzan eta 

manipulatzailea salatu zuen modu argian Ander-Egg Ezequiel-ek (1992, 88. or.):  

“Se trataba de un movimiento de promoción que debía iniciarse en las 

colonias para preparar su emancipación. (…) Las acciones programadas tenían, 

fundamentalmente, objetivos educacionales: alfabetización, capacitación laboral, 

etc., destinados a preparar la fuerza de trabajo que requerían las industrias 

instaladas en las colonias. Como telón de fondo, estos programas eran acciones 

encaminadas a introyectar en los colonizados los valores del sistema imperial 

para que la gente funcione de acuerdo a esas pautas y valores”.
29

 

 Horrela, 1960ko hamarkadatik aurrera hainbat adituk, kolonietarako zuzenduak 

ziren programen definizioen ikuspegi funtzionalista gainditu eta garapen 

komunitarioaren definizioan ikuspuntu kritiko bat plazaratu eta birkontzeptualizatu egin 

zen. Kasu honetan, Berasaluze, Mendia eta Aranguren (2011, 27.or.) lanetik jasota, 

María José Escartín-ek gizarte-langintzaren eremutik garatutako definizioa plazaratuko 

da: 

“Komunitatearen hobekuntzarako mugimendua da, horren parte-hartze 

autonomoarekin edo gidatuarekin. Biztanleriaren ekimena eta ekimen horren 

ondorioz lortutako hobekuntza, biak, komunitatearen garapena dira; hau da, 

prozesua bera eta prozesuaren emaitza”. 

Beraz, komunitatearen garapenaren helburua gizartearen aurrerapena lortzea da 

pertsonen eta instituzioen mobilizazioaren bidez, bai analisian, bai programazioan eta 

baita jardueran ere. Komunitatearen hobekuntza ekonomiko, teknologiko eta soziala 

bultzatzen duen mugimendua da. Komunitatearen eraketa du helburu, eta horretarako 

eraketaren prozesuari jartzen dio arreta. Ondorioz, helburuak lortzeko prozesua 

helburuak berak baino garrantzitsuagoa izan daiteke.  

Horretarako, parte-hartzea, burujabetza eta buruzagitza balioak sustatzen 

saiatzen da, tresna nagusitzat harturik komunitateko taldeekin elkarlanean aritzea. 

Komunitatearen eraikuntzan, komunitateko kideak parte-hartzaile aktiboak izango dira, 

                                                           
29

 Itzulpen propioa: “Kolonietan bertan burujabetza bilatzen zuen mugimendu bat izan beharko zen. (…) 

Oinarrian programatutako ekintzak helburu hezitzaileak zituzten: alfabetatzea, lan-trebakuntza, etb., 

kolonietan kokatuta zeuden industriak behar zituzten lan-indarra prestatzera zuzenduak. Helburu hauek 

aitzakia harturik, programa hauek sistema inperialaren baitako balore eta arauak inposatzen zituzten  

kolonizatuen gain”. 
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profesionalekin bat eginez. Hala, profesionalek trebatzaile-papera izango dute 

(Berasaluze et. al., 2011).  

 

3.3.3. GIZARTE LANGINTZAREN JARDUNAREN INGURUKO ARAUAK  

 Hurrengo atal honetan plazaratuko dira analisi hau burutu den lekuaren inguruan 

gizarte-langintza bezalako profesioa zuzentzen dituzten legeen zerrenda. Hauek kontuan 

hartzea eta identifikatzea beharrezkoa da, profesio bera eta honek lan egiten duen 

subjektuen betebehar, erantzukizun eta eskubideak jasotzen baitituzte. Kasu honetan, 

Euskal Autonomia Erkidegoko kapitala den Gasteiz hirian kokatzen denez ikerketa, 

Europar-mailatik hasi eta Erkidego berak dauzkan legeak jasoko dira. Aipatzekoa da 

ere, hurrengo lerroetan aipatuko diren legedi nagusien inguruko erreferentziak bestelako 

legeetan nahiz dekretuetan ere aurki daitezkeela. 

a) Europar Batasuna 

 Europako Gizarte Gutuna, 1961eko urriaren 16an Turinen sinatua, gizarte-

politika gizarte-zerbitzuen bitartez gauzatzeko oinarria da: 

 12. eta 13. artikuluek gizarte-segurantzaren, laguntza-gizartearen, arreta 

medikoaren eta gizarte-zerbitzuen inguruko araudia finkatzen du.  

 14. artikuluaren arabera, estatuaren betebeharrak gizarte-zerbitzuak sortzea eta 

bultzatzea da. 

 

b) Espainiako Estatua 

Espainiako Estatuan, ordenamendu juridikoaren funtsezko araudia Konstituzioa 

da, 1978ko abenduaren 6an onartua izan zena. Nahiz eta bertan gizarte-zerbitzuen 

definiziorik ez eman, haien nondik norakoa zehazten da. Orobat, hainbat artikulutan 

botere publikoen betebeharra jasotzen da, biztanleria-sektoreei eta gizarte-beharrei 

dagozkienez:  

 9.2. artikuluan, parte-hartzea.  
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“Botere publikoei baldintzak bultzatzea dagozkie askatasun eta pertsona 

baten eta taldea osotzen dutenena benetako eta eragileak izan daitezen; baita 

galarazi edo osotasuna zailtzen dituzten oztopoak eragitea hiritargoen parte 

hartzea erraztea bai politika mailan, bai ekonomia, kultura eta gizarte mailan 

ere”. 

 148.1 eta 149.3 artikuluetan, autonomia-erkidegoek beren estatutuen bitartez 

bereganatu ditzaketen eskumenak jasotzen dira; besteak beste, gizarte-laguntza. 

 

Honetaz gain, 1985eko apirilaren 3an onartua izan zen Tokiko Araubideko 

Oinarriak arautzen dituen Legea aipatzekoa da. Honetan, esku-hartze komunitarioentzat 

oinarrizkoak izango diren alderdiak jasotzen dira: 

 69. artikuluan, udalerrien antolaketa eta eskumenak jasotzen dira. 

 26.3. artikuluan, aldundiek udalei nolako laguntza emango dieten deskribatzen 

da.  

 24. artikuluak bermatzen du udalek gizartearen parte-hartzea arautzeko 

askatasun osoa dutela. 

 25. eta 28. artikuluetan, tokiko administrazioen eskumenak, gizarte-zerbitzu 

espezializatuei dagozkienak, zehazten dira:  

o Komunitateko kideek dituzten beharrak asetzeko edozein ekintza edo 

zerbitzu bultzatu. 

o Gazteriarentzako lehen mailako arretan eta kudeaketan parte-hartu. 

o Promoziorako edo gizarteratzeko gizarte-zerbitzuak gauzatu. 

o Ekintza eta instalazio kulturalak zein kiroletakoak eskaini. 

o Hezkuntzaren programazioan parte-hartu. 

o Hezkuntza, kultura, etxebizitza, osasuna zein emakumezkoak 

promozionatzeko ekintza osagarriak egin.  

 

c) Euskal Autonomia Erkidegoa 

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua 1979ko abenduaren 18an 

onartu zen, eta erkidegoko lege-ordenamenduaren oinarrizko araudia da. Zehazki, 10. 
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artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak jasotzen dira, haien artean, 

komunitatearen garapena.  

 

Bestalde, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko E.A.E.-ko toki-erakundeetan 

toki-autonomia garatzea helburu duen 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, zehazten du 17. 

artikuluan udalerrien eskumen propioak, haien artean:  

 2) Espazio publikoetan bizikidetza-harremanak antolatzea eta kudeatzea. 

 13) Gizarte-zerbitzuak antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea. 

 30) Herritarren partaidetza, gardentasuna, gobernu ona bultzatzeko eta 

teknologia berriak eskueran izateko azpiegiturak antolatzea eta kudeatzea. 

Administrazio elektronikoa, prozesuen arrazionalizazioa eta sinplifikazioa. 

Batez ere, herritarrek informazioaren teknologiak eta komunikazioak modu 

efiziente eta jasangarrian erabil ditzaten bultzatuko dute, beren udal-mugartean. 

 37) Garapenerako lankidetza alorreko politikak planifikatzea, antolatzea eta 

kudeatzea. 

Honetaz gain, Lege honen IV. Kapituluan, herritarren parte-hartzea arloa 

zehazten eta arautzen da. Horrela, 68. artikuluan, honakoa dio, tokiko administrazioak 

gai honetan daukan erantzukizunaren inguruan:  

“bultzatuko dute herritarrek politika publikoetan eta tokiko bizitza publikoko 

gaietan berdintasun-baldintzetan parte hartzea eta partizipazio hori benetakoa eta 

eraginkorra izatea”. 

 

Azkenik, gaur egun indarrean dagoen 2008ko abenduak 5eko Gizarte Zerbitzuei 

buruzko Legea, 1982 eta 1996koa aurrekari gisa duenak. Honen helburu nagusia da 

pertsona, familia edo talde guztiei gizarteratzen eta bizimodu autonomoa izateko, 

prestazio, zerbitzu eta ekipamendu publiko eta pribatu itunduak jasotzea: 
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 7. artikuluak, ezartzen ditu, sistemaren oinarrizko printzipioen artean, herri 

administrazio guztien arteko koordinazio eta lankidetzari buruzko printzipioak. 

 8. artikuluak, ezartzen du gizarte zerbitzuetako euskal sistemak bere 

jardunbidean erreferentzia modura izango duela ikuspegi komunitarioa, ez 

bakarrik hurbiltasun printzipioaren ikuspegitik, baizik eta herritarren gizarte 

premiei eman beharreko erantzun koordinatu eta osoa bermatzeko beharrezkoak 

diren gizarte, kultur, hezkuntza baliabideak eta gainerako bitartekoak 

aktibatzeko eta harremanetan jartzeko ikuspegitik. 

 22. artikuluak, Zerbitzu eta Prestazioen Katalogoak bere baitan jasotzen du 

gizarte zerbitzuen barruko parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzua, 

betiere lehen mailako arretaren barruan. 

 42. artikuluak, aurrez ezarritakoarekin bat etorriz, udalen eskumena zein den 

zehazten du. 

 

Lege honen ildoan, Euskadiko herriaren defendatzailea den Ararteko 

erakundeak, Legebiltzarrari zuzendutako “Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko 

Gizarte Zerbitzuen Egoera” (2010) txostenaren zenbait datu plazaratuko dira. Txosten 

hau, E.A.E.-ko gaur egungo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen egoera ahalik eta ikuspegi 

gehienetatik ikertzeaz gain, zerbitzuen 

funtzioa eta hobekuntza bermatzen 

dituzten zenbait ondorio eta gomendio 

proposatzen ditu. Kasu honetan, 

komunitateko gizarte-langintzan 

zentratzen den arloa gaineratuko da, 

ikerketarako aproposak diren zenbait 

datu eta azalpen lantzen baitira.  

Hasteko, gizarte zerbitzuetako 

langileei eginiko galdeketa batean, 

non, aztertzen den zer-nolako 

arduraldia eskaintzen dioten taldeko edo 

komunitateko esku-hartzeari, hurrengo 

Iturria: Arartekoren “E.A.E.-ko Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuen egoera” txostenetik eskuratua (2010, 

406. or.). 

1. Grafikoa: Oinarrizko Gizarte Unitateen banaketa, 

komunitate-ekintzako eginkizunak garatu direlako 

iritziarekiko adostasun-maila kontuan hartuta, lurralde 

historikoaren eta udalerriaren tamainaren arabera (%). 
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datua agertzen da: “komunitateko esku-hartzea ozta-ozta lan-zamaren %7ra iristen da.” 

(Ararteko, 2010, 406. or.) 

Gizarte-ekintza, hau da, sareko lana, ingurunearekiko harremana eta esku-hartze 

komunitarioa funtsezkoak dira beharrizanak antzemateko eta, oro har, Oinarrizko 

Gizarte Zerbitzuek beren gain hartutako eginkizunak gauzatu ahal izateko. Hala eta 

guztiz ere, galdetutakoen artean, arabatarren %5,3ek baino ez du uste azken hamar 

urteotan Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek garatutako komunitate-ekintzei lotutako 

eginkizunak burutu dituztela zeinek bere eragin-eremuko baliabide formalak eta 

informalak hobetzeko lagunduz. 

Honetaz gain, parte-hartzea komunitateko gizarte langintzaren oinarrizko 

elementua den heinean, honen inguruan ere ikertu egin da, hurrengo ondoriora iritsiz: 

“gero eta gizarte-zerbitzu gehiagok ezartzen dituztela parte hartzeko bideak eta tresnak, 

erabiltzaileek beraiek 

zerbitzuen 

jardunbidean parte har 

dezaten bultzatzeko. 

Alabaina, batzuetan 

antolakuntza-moduaren 

ajeak oztopatzen ditu parte hartzeko tresnak, eta gainera, erabiltzaileek parte hartzeko 

kultura eskasa dute, erabiltzaile eta profesionalen arteko estatusaren aldea handiegia da 

eta, gizarte-politikak zehazterakoan, herritarren parte-hartzearen mugak non dauden ez 

dago batere argi” (Ararteko, 2010. 412. or.). Orobat, herritarrek udaleko kexa- eta 

iradokizun- postontzia bezalako erremintaren aurrean daukaten ikuspuntuaz ikertzean, 

hurrengo datua agertzen da; herritarren parte-hartzea bultzatzea eta hauen iritzi eta 

gomendioak kontuan hartzeko tresna honen aurrean, arabatarren %1,8a soilik bere kexa 

eta iradokizunak kontuan hartzen direla uste du.  

 

 

Iturria: Arartekoren “E.A.E.-ko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen egoera” 

txostenetik eskuratua (2010, 443. or.).  

 

4. Taula: Oinarrizko Gizarte Unitateen banaketa, kexa eta iradokizunen 

postontzia ote duten kontuan hartuta, lurralde historikoaren arabera 

(%). 
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4. PLAZARATUTAKO INFORMAZIOA HARREMANATUZ, 

ATERATAKO EMAITZAK 

Lanaren helburuak oinarri hartuz, hurrengo lerro hauetan aurkeztuko dira 

lanaren emaitzak. Hau da, egileak jasotako material guztia elkar-erlazionatu eta 

helburuetara iristeko beharrezko informazioa laburtu eta plazaratuko da. Emaitzak lau 

idei nagusitan bilduko dira, bakoitza osatzen dituzten argumentu edo azpi-ideiak ere 

gaineratuz. Modu honetan, egileak emaitza edo ondorio hauetara iristeko bere 

pentsamendua osatu dituzten argumentuak sakonki azalduko dira. 

 

4.1. GASTEIZKO ALDE ZAHAR HISTORIKOAK 

ERREHABILITAZIO URBANISTIKO BATEN ONDORIOZ, 

MODERNIZAZIO PROZESU BAT PAIRATZEN DABIL. 

Gasteizko Alde Zaharraren gain administrazio publikoaren aldetik eginiko esku-

hartzea EIPE Planaren bitartez du abiapuntu. Bi garai ezberdinetan onartu egin den plan 

hau (1986 eta 2006ean, hain zuzen), ezin izan dio auzoak pairatzen dituen problematika 

nagusiei aurre egin. Beraz, honen partetik inbertitutako denbora (30 urte) eta baliabide 

ekonomikoak, nagusiki, auzoaren modernizazio prozesu bati erantzun dio. Gaur egun, 

prozesu hau pairatze duten hiri neoliberalek zuzenean turismoari loturiko praktikekin 

lotua dago, analizatu den espazioan gertatu ohi den bezala.   

Aurreko baieztapen hau, “Gaur egun hiri neoliberalen eraldaketa prozesu” 

esparruan jaso egin den teoria, auzoko diagnostikoaren esparru eta elkarrizketekin bat 

ateratako emaitza da. Honetarako, azpi-atal edo gai ezberdinetan banatuko dira idei 

hauek, hauek baitira aurreko argumentua osatzen dituzten ezaugarriak: 

 Eraikuntza zahar eta alokairu merkearen presentzia. 

Espazio urbanoaren errehabilitazioaren inguruan jasotako teorian, Diaz-en 

lanean (2013, 19. or.) oinarrituz, “Azpiegituraren aldetik, eraikuntza zaharrez eta aldi 

berean hauen prezioaren beherakadarekin bat identifikatzen da,(…). Horrela, 

modernizazio prozesu baten ondorioz, baldintza hauek betetzen dituzten espazioak, 

espazio gentrifikagarriak bihur daitezke.” 
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Idei hau lotuz, auzoaren inguruko diagnostikoan jasotako datuekin bat egiten 

dute, non; 1986ko EIPE-ak eraikinen %82an esku-hartzeko beharra azpimarratzen zuen, 

hala ere, 14 urte eta gero auzokideen %45ak egoera onean aurkitzen ez ziren eraikinetan 

bizi zirela uste zuen. Egia da, 1986-2007 urte tartean neurri publikoen ondorioz, 2.074 

etxe (%47,5a) errehabilitatu egin zirela, baino EIPE-k aurreikusitako helburuetara 

iristetik urruti geratu zen. 

 Era berean, elkarrizketetan ere ezaugarri hau nabarmentzen da; 

 “Lo que sí que es cierto, es que en el Casco Viejo hay muchas viviendas con 

muchas negligencias, muchísimas. O sea, hay viviendas que están en situación precaria 

y muy ruinosa muchas veces.” (G.L., 2017.09.04.) 

“…de cara a la vivienda es el lugar al que llegan dado el precio bajo del 

alquiler. Hay pisos que se alquilan que no reúne condiciones de habitabilidad, y se 

alquilan, se alquila todo, porque hay más demanda de la oferta que hay.” (G.L., 

2017.09.04.) 

“…etxebizitzen gaineko esku-hartzea hasi zenetik 1980ko hamarkadan, behar 

handia zeukaten etxebizitzen artean, oraindik erdia falta da konpontzeko.” (B.I., 

2017.09.06.) 

“…30 urte eta gero oraindik gelditzen dira etxebizitza pila bat ukitu ez direnak 

eta gainera hauek izanik behar-egoera handienean aurkitzen direnak. Beraz, alde 

horretatik, arazo larriena ez da konpondu, argi eta garbi.” (B.I., 2017.09.06.) 

“…gaur egun oraindik auzoko etxe kopururen erdia oso egoera txarrean (edo 

larrian dago).” (B.A., 2017.08.19.) 

“Pisuen egoera ikusita alokairu merkeenak hementxe daude. Eta oraindik ez 

dela “egoera ekonomiko egokia” konstruktoreek dirua sartzeko eraikuntza berriak 

egiten, kasu hori ez da oraindik gertatzen.” (B.A., 2017.08.19.) 

 

 Espazio publikoaren eraldaketa, turismoaren beharretara zuzendu da: 
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Espazio urbanoaren errehabilitazioaren inguruan jasotako teorian oinarrituz, 

Fundéuren arabera (2014) turistifikazio terminoaren esanahia ulertarazteko gai honen 

inguruan aipatzen du; auzo bateko zerbitzu, instalazio eta komertzioek auzokideen 

beharrak asetzetik, turismoaren nahiak asetzera igarotzen dira. Konkretuki, espazio bat 

gentrifikagarri bihurtzeko mekanismoen artean aurki daiteke espazioaren aldaketa: 

“2.Kriminalizazioa, zenbait sektore sozialei espazio publikoaren muga edo esklusioa, 

auzoko zenbait ekipamenduen erabilpen eta kontsumoaren ezinezkotasuna etb.en 

bitartez, zenbait praktika eta diskurtso sozial ikusezinarazten dira. Ondorioz, espazio 

publikoaren kontrol, presio sinboliko eta arauketa agertzen da.” (Sequera, 2013, 57. 

or.) 

Aipatutako praktika edo ezaugarri hauek, auzoaren inguruko diagnostikoan 

jasotako datuekin alderatuz, Santa Maria Katedralaren inguruan eginiko proiektu edo 

plana, adibiderik garbiena da. Non, arduradun nagusiak aitortzen duen eraikin horretan 

abian jarri ziren obrak, errestaurazio plan bat baino gehiago izango zela ikustarazi 

zitekeen. Honetaz gain, Katedralaren inguratzen duen espazioa turismo bati egokitu zen; 

auzotarrentzako (adinduak espazio honen erabiltzaile nagusienak zirelarik) bolatokia 

bisita gidatuen harrera-gune bihurtu zen. Honetaz gain, auzoko beste espazio batzuen 

eraldaketa, musealizazio prozesu bati erantzuten zioten, hala nola: harresi historikoaren 

inguruan eginiko esku-hartzea, arrapala mekanikoak edo igogailua. Horrela, proiektu 

hauetan 25 millioi euro inguru inbertitu dira, gehiengo bat instituzio publikotik 

eratorria. 

Datu eta gertaera hauek egiaztatu eta sakondu egin dira elkarrizketetan 

eskuratutako informaziotik; 

“PERI-ren lehenengo etapa aprobatu zenean, argi eta garbi planteatzen zen 

lehentasun bezala populazioa mantentzea eta handitzea. Hori desagertu da, eta batez 

ere, ekarri dutena da urbanismo berriaren logikan dauden proiektuak. (…) azkenengo 

10-15 urteetan egon dela aldaketarako lehentasuna Udaletxearen partetik, ez dagoena 

bideratua bertan bizi direnentzat, baizik eta bestelako interesentzat.” (B.I., 2017.09.06.) 

“Santa María Fundazioak aurrera jarraitzen du, Planek aurrera jarraitzen dute, 

harresiaren musealizazio prozesuek ere aurrera doazte eta dirua dagoenean, horrelako 
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proiektuetan jarraitzen dute. Baino ez da ikusten, auzoa sozialki birgaitzeko 

baliabideak eta nahi hori.” (B.I., 2017.09.06.) 

“Diru pila bat inbertitu da (…) horretako parte handi bat ere joan da 

turistifikazio prozesua bultzatzeko. Turistifikazioa izan ditzake bere alde onak, baino 

arrisku handiak ere badauzka; prioritateak non jarri, zer-nolako komertzioa bultzatzen 

da, zer motatako espazioak sortzen diren (auzokideentzat zuzenduak ala ez). Orduan, 

nik uste, oso zalantzagarria da instituzioek, eta bereziki Udalak eduki duen jarrera.” 

(B.I., 2017.09.06.) 

“Zeintzuk dira azken urteetan auzoko elkarte eta mugimenduetatik, 

administraziora eginiko kritika edo eskaera nagusiak? Nagusienak kontzeptu batean 

laburbiltzen dira: auzo errehabilitatzeko erabili duten begirada, turistei zuzenduta 

ziren, eta ez auzo eta auzokideen behar eta nahiei, jakinda auzokideen egoera kasu pilo 

batean oso larriak direla.” (B.A., 2017.08.19.) 

“Espazio publikoaren arazoa betidanik arazo larri bat izan da, azken urteetan 

areagotu dena. Kasu batzuetan espazio batzuk dendu digutelako (Brulleriasko bolera, 

esate baterako), (...) Gero, “ireki” diren batzuk bisitarientzako dira nabarmen (Paseo 

de Ronda adibidez) eta horrek ez du errazten auzokideon presentzia. Ahaztu gabe kasu 

dexenteetan kanoietan zeuden baratza eta beste esparru batzuk ere galdu direla (modu 

nabarian Korre kalean... Paseo de Ronda egiteko).” (B.A., 2017.08.19.) 

“Alderdi politikoentzako Alde Zaharra ez da interesgarririk turistifikazio 

prozesu bati begira ez bada.” (B.A., 2017.08.19.) 

  

 Ekonomia eta kontsumo eredu zehatz baten alde egin da, non auzoko pertsonen 

egoera sozioekonomikoa zein den ikusita, hauen behar eta aukera 

kontsumoarekin bat egiten ez duen: 

Espazio urbanoaren errehabilitazioaren inguruan jasotako teorian oinarrituaz, 

konkretuki, espazio bat gentrifikagarri bihurtzeko mekanismoen artean aurki daiteke 

ekonomia eta kontsumo ereduaren eraldaketa: “1.Kapital kultural edo ekonomiko 

altuarekin lotutako praktika sinbolikoak espazio hegemonikoa bihurtzeko, hirien 

erdialdean eraikitako kultura-maila handiko instalazio eta produkzioek auzokideen 
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egunerokotasunaren parte diren espazio ekonomiko, sozial eta fisikoei lekua kentzen 

diote. Modu honetan, hiria salmentan jartzen ez dituzten bestelako komertzio eta 

ekonomien gainean politika publikoek kreazio-ekonomia indartzen dute.” (Sequera, 

2013, 57. or.) 

Auzokideen egunerokotasuna baldintzatzen duen praktika hau auzoaren 

inguruan eginiko diagnostikoarekin alderatzean, mekanismo hau argi eta garbi aplikatu 

dela baieztatu daiteke. 2001eko “Plan Especial de Reactivación Económica del Casco 

Antiguo” planak bilatzen zuen auzoa, hiriko beste auzoetatik ezberdintzea transformazio 

komertzial baten bitartez. Transformazio hau “xarmazko komertzioak” erakartzea 

bilatzen du, horretarako auzoan aurkitzen diren komertzioak kalifikatu egiten dira 

proiektu honek bilatzen duen egokitasunaren arabera, horrela; lokutorioak, diru aldaketa 

dendak edo gau tabernak bezalako komertzioak saihestu eta jatetxe, artezko galeria, 

bitxi-denda edo hotelei erraztasunak ematen zaie laguntza berezien bitartez.  

Datu eta gertaera hauek egiaztatu egin dira elkarrizketetan eskuratutako 

informaziotik, non sakondu egiten den egoera hau. Ildo honetan salatu egiten da, 

kontsumo eredu honen alde egiteak, emigranteentzat suposatzen duen talde-

harremanetarako espazio bat seinalatu eta mugak jartzea suposatu duela: 

“…komertzioetan ere aldaketa bat ematen ari da. (…) kontsumoarekin, horren 

lotuta ez zeuden jarduerak ematen ziren barruan. Hori, aldaketa urbanistiko baten 

ondorioz, desagertu zen, eta bestelako taberna bat jarri zen, (…) Tabernak, horren 

proba bat dira, baina, betiko komertzioek ere ixten dute.” (B.I., 2017.09.06.) 

“…udaletxeak bultzatu du. Adibidez, bizitza komunitarioaren galera hori ere 

ikusten da; PERI-ak debekatzen ditu lokutorio gehiago irekitzea. Neurrien artean 

mailakatzen ditu komertzio berrien ezaugarriak; comercios gourmet de alta calidad, 

adibidez. Horren arabera, ez bakarrik batzuei diru-laguntzak eman eta besteei ez, 

baizik eta beste batzuk edo debekatu, edo ez-onuragarri bezala sailkatzen ditu, 

lokutorioak haien artean. Guztiok dakigu lokutorioak direla zenbait giza-taldeentzat 

oso erabilgarriak; bertan biltzeko, haien arteko talde-harremanak sendotzeko, etb. 

Beraz, hori ere arrisku bat da, perfil honetako pertsonentzat.” (B.I., 2017.09.06.)  
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4.2. ADMINISTRAZIOTIK BABESTUTAKO 

MODERNIZAZIOAK, BIZTANLERIARENGAN EKARRI 

DITU GALERA SOZIALAK.  

Aurreko baieztapenarekin lotuz, kasu honetan plazaratu egingo dira Alde 

Zaharreko bizilagunek, auzoko modernizazio prozesu baten baitan pairatzen dituzten 

galera sozialak. Azpimarratzekoa da, hauek sufritu egiten dituzten pertsonen 

gehiengoak, zaurgarritasun edo esklusio egoera baten aurrean arrisku handienean 

aurkitzen diren perfilekoak direla.   

Aurrekoan bezala, honetan ere baieztapen hau, “Gaur egun hiri neoliberalen 

eraldaketa prozesu” esparruan jaso egin den teoria, auzoko diagnostikoaren esparru eta 

elkarrizketekin bat ateratako emaitza da. Honetarako, azpi-atal edo gai ezberdinetan 

banatuko dira idei hauek, hauek baitira aurreko ideia osatzen dituzten ezaugarriak. 

 Auzoaren hustuketa eta etxebizitzen okupazio-tasa baxua alde zaharreko 

errealitatearen parte da. Honen eraginak, udaletxetik hartutako neurrien ondorio 

direlarik, auzotar zehatz batzuk mugiarazi eta desplazatu ditu: 

Espazio urbanoaren errehabilitazioaren inguruan jasotako teoria behatuz gero, 

beste ezaugarri batzuen artean, espazio gentrifikagarri gisa identifikatu daitezke 

etxebizitzen okupazio-tasa baxua eta alokairu kopuru handia daukaten espazioak (Díaz, 

2013). Horrela, familia oso eta pobretuen etxebizitzak hondakin gisa deklaratzen diren 

eta aterarazi egiten zaien kasuak, gentrifikazio prozesu baten aurrekari gisa 

identifikatzen da (Sequera, 2013). 

 Ideia hau auzoaren inguruko diagnostikoan jasotako datuekin lotzean, fenomeno 

hau identifikatu eta aurre egiteko saiakera egin dela baieztatu daiteke, baino inongo 

soluzio handirik eman gabe; 1975-1986 tartean auzoak biztanleriaren %32,11 galtzera 

iritsi eta 1986ko EIPE-ren oinarrizko helburua hau hustuketa gelditze zen. Hala ere, 

denboraldi batean hau lortu zuelako ustea bazegoen ere, 1999-2010 denboraldian 

biztanleri gehien galtzen duen hiriko hirugarren auzoa bihurtu eta 2003-2013 

hamarkadan %15a (1.5000 pertsona baino gehiago) galtzera iritsi da. Ahaztu barik, 

zenbait hustuketa eta desjabetze prozesuak aurrera eraman direla auzoan, gaur egun 
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etxebizitzen %20a inguru hutsik jarraitzen du; 1986an %18,8a eta 2000an %24,7a 

zirelarik.  

 Kasu honetan ere, informazio hau berrikusi, sakondu eta argitu egin da 

elkarrizketetan ateratako informazioaren bitartez: 

“…a gente del casco viejo que vivía aquí toda la vida en pisos de alquiler y les 

están adjudicando Viviendas de Protección Oficial. Así se está yendo mucha gente de 

aquí del casco viejo (…) hay gente que no quiere irse. Es una necesidad porque las 

viviendas que hay en el Casco Viejo no suelen estar a las condiciones muchas de ellas 

en las que viven estas familias.” (G.L., 2017.09.04.) 

“Es una zona a nivel de personas extranjeras que están viniendo, una zona de 

paso.” (G.L., 2017.09.04.) 

“Datuok esaten dute, azkeneko 50 urteetan alde zaharrean dagoen jendearen 

kopuruak asko jaitsi dira. 1960an 16.000 pertsona baldin bazeuden, gaur egun 8.000 

inguru daude, beraz erdira murriztu da. Eta, 1980ta pikoan hasi zirenean 

errehabilitazioarekin, hain zuzen ere, planteatzen zuten helburuen artean, nagusiena 

zen biztanleak mantentzea bertan. Hau da, ekiditea alde zaharraren hustuketa. Eta 

zenbakiek esaten dutena, kontrakoa da. Beraz, neurri horiek ez dute lortu auzoa husten 

gelditzea, hori alde batetik.” (B.I., 2017.09.06.) 

“…ondorio bat da jendeak alde egin behar izan duela. Nik ere, elkarrizketak 

egin behar izan ditudanean, horietako batzuetan, argi eta garbi ikusten da, ruina 

egoeran deklaratzen diren etxebizitzen ondorioa dela, bertatik irtearaztea. Gainera, 

gizarte zerbitzuek ematen dizutenean erantzun bat, hori konpontzeko, hau da etxebizitza 

sozial bat, normalean izaten da Salburuan, Zabalganan edo auzo berrietan. Hau da, 

auzotik alde egitea.” (B.I., 2017.09.06.) 

“Gaur egun, Udaletxetik auzora zuzendutako esku-hartzea berdin jarraituz 

gero, egoera zaurgarrian aurkitzen diren pertsonengan zer eragin dezake? Batez ere, 

auzoa hustea izango da ondoriorik nagusiena…”(B.I., 2017.09.06.) 

 “…auzoko 900 etxe (%20a) jenderik gabekoak
30

.”(B.A., 2017.08.19.) 

                                                           
30

 Gaur eguneko egoerari erreferentzi eginez.  
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“…auzoan ematen den gentrifikazioa ez da azkarra, ematen ari da, baina 

pixkanaka. Kontuan hartzen badugu hamarkadetan, bai, auzokideen desplazamendua 

eman da (oso modu berezian 3. adineko jendearen kasuan). Eta ikusten dugunaren 

arabera hala jarraitzeko joera du (Santo Domingo kalearen ustekeria adierazgarria 

zentzu horretan).” (B.A., 2017.08.19.) 

 

 Harreman-sare eta talde-harreman ahulak. 

Auzoko errehabilitazio urbanoaren ondorioetariko bat da, gaur egun auzoan 

nabarmentzen dena. Espazio urbanoaren errehabilitazioaren inguruan teoria berrikusiz, 

Diaz-en (2013) testuan argi aipatzen da, modernizazio prozesu baten ondorioz, arlo 

sozialari dagokion auzokideen arteko harremanen ahultasunak, espazio gentrifikagarri 

bihur daitezkeen baldintzen artean aurkitzen dela.  

 Bereizgarri hau datu kualitatibo bat den heinean, elkarrizketa bezalako 

teknikaren bitartez lortutako informazioarekin, egoera hau auzoko errealitatearen parte 

dela baieztatzen da hauetan; 

“…se organiza una charla y no viene la gente. Así, como en otros centros 

cívicos, tú propones cualquier actividad y tiene una respuesta, aquí el proponer 

actividades de carácter comunitario es complicado, y la respuesta es bastante baja.” 

(G.L., 2017.09.04.) 

“…por ejemplo en Ramón Bajo, no hay estabilidad en el aula. Un año tienes 15- 

20 niños en clase y al año siguiente de esos 20 quedan 5. Y se te van o vienen en medio 

curso, entonces es complicado.” (G.L., 2017.09.04.) 

“Bestetik ere, badago gabezi handi bat, auzokideen antolakuntzaren aldetik. 

Duela 20 urte auzoan 4 auzo-elkarte zeuden. Gaur egun, uste dut bi, baino bat erdi hila 

dago. Beraz, hor ere galera bat egon da.” (B.I., 2017.09.06.) 

 



 
56 

GIZARTE LANGINTZAKO GRADU AMAIERAKO LANA 
A.A.V., 2017 

 Auzoan bizi den pertsonen ehuneko handi (hiriaren bataz bestekoarekin 

alderatuz gero) batek egoera sozio-ekonomiko larrian edo zaurgarritasun 

egoeran aurkitzen dira. 

 Auzoko errehabilitazio urbanoaren ondorioetariko bat da, gaur egun auzoan 

nabarmentzen dena. Espazio urbanoaren errehabilitazioaren inguruan teoria berrikusiz, 

Diaz-en (2013) testuan argi aipatzen da, modernizazio prozesu baten ondorioz, arlo 

sozialari dagokion biztanleriaren zahartzea, espazio gentrifikagarri bihur daitezkeen 

baldintzen artean aurkitzen dela. Vergara eta De las Rivas-en (2004) testuan ere, alde 

zaharrak errekurtso ekonomiko baxuko familien (gazte, adindu eta immigrante bezala 

identifikatuak) bizitoki diren espazioak bezala seinalatzen dituzte, hauetan aurkitzen 

baitira hiriko alokairu merkeenak.  

Honekin erlazio zuzena dauzkan datuak auzoaren inguruko diagnostikoan 

aurkitzen dira. 1995ean auzoko adinduen (60 urte baino gehiagoko pertsonek) bataz 

bestekoa, hiriaren bataz bestekoarekin alderatuz askoz handiagoa, baino alokairuen 

prezio merkea erakarriak, gazte eta immigranteen etorrerak auzoko biztanleria gaztetzen 

lagundu du. Gaur egun, auzoko biztanleriaren %18,3a osatzen du, hirikoa %8,9a 

delarik. Hala ere, 2010-2013 urte tartean auzoak biztanleri atzerritarren %21,8a galdu 

zuen. Amaitzeko, azpimarragarria da ere, 2006ko datuen arabera auzotarren ia laurden 

batek Gizarte Zerbitzuen beharra zutela. 

 Errealitate hau ere elkarrizketatuek nabarmendu izan dute, horrela:  

“…estamos observando es que están llegando familias extranjeras que han 

estado viviendo en distintos lugares de España, llevan varios años en el país de forma 

ilegal, sobre todo de la zona de Levante y del sur, y que están viniendo para aquí. 

Llegan sin nada, con sus hijxs, muchas veces madres solas, entonces con demandas 

absolutamente de todo (…) de cara a la vivienda es el lugar al que llegan dado el 

precio bajo del alquiler.” (G.L., 2017.09.04.) 

 “… obrak ordaindu ezin dutenek, alde egingo dutela. Bestetik, pertsona 

zaharrek ezin badute etxebizitzetan igogailua jarri, etxebizitza erosoagoak eduki, 

kaleetan irisgarritasuna hobetzen dituzten azpiegiturak ez baldin badaude, hauek ere, 

alde egingo dute.” (B.I., 2017.09.06.) 
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“…etxeak konpontzeko ematen diren diru-laguntzak ez daude prestaturik dirurik 

ez duen jendearentzako.” (B.A., 2017.08.19.)  

“Udalak gero eta biztanle gutxiago nahi du Alde Zaharrean, beste erdigune 

monumentalekin gertatzen den bezala, eta biziko direnek perfila, ezberdina. 

Horretarako gaur egun dagoen auzokide perfila atera beharko dute.” (B.A., 

2017.08.19.) 
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4.3. AUZOKIDEEN KEZKA ETA IRITZIEN AURREAN, 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK  JARRERA PASIBOA 

ERAKUTSI DU. 

Herritarren benetako parte-hartzea bermatzea, administrazio publikoaren 

betebehar eta erantzukizuna den heinean, kasu honetan martxan jarri diren iniziatibak ez 

dira eraginkorrak izan eta auzokideen kexa eta eskarien aurrean administrazioak jarrera 

pasiboa erakutsi izan du. Jarrera honen adibiderik garbiena auzoan bertan lan egiten 

duen gizarte langilean nabarmendu daiteke, non EIPE bezalako planaz kontzientziarik 

ez dauka, hau auzotarren kezka eta kritika nagusia delarik. Bestetik, behar, eskakizun 

eta kritika hauek detektatzeko eta ikusarazteko gakoa izan daitekeen gizarte langintza 

komunitarioa, auzoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan oso modu zuhurrean praktikatzen 

da.  

Baieztapen hauek argitzeko, aurrekoetan bezala jasotako edukia kontuan hartu 

eta plazaratuko da ideia hau osatzen dituzten hainbat azpi-ideia edo argumentu azalduz.  

 Biztanleriaren benetako parte-hartzea, urbanizazio prozesu batek ekarri 

ditzaketen galera sozialak ekiditeko tresna izan daitekeelarik, Gasteizko 

udaletxetik bete ez duen alderdi bat da. Orobat, egia da parte-hartze 

mekanismoak martxan jarri direla, baino hauek eraginkorrak izan ez direla argi 

ikusi da. 

Espazio urbanoaren errehabilitazioaren inguruan jasotako teoria dokumentalean 

oinarrituz, Vergara eta De las Rivas (2004) azpimarratzen dute biztanleri osoaren 

benetako parte-hartzea bermatzea ezinbestekoa dela birgaikuntza prozesu urbanoak sor 

ditzakeen esklusioaren ondorioak saihesteko. Hau da, ez soilik teknikari eta 

komertzioen parte-hartzea, baizik eta ezerosoak izan daitezkeen gainerako subjektu 

sozialak kontuan hartzen. Ideia honi lotuz, Sequera-k (2013) identifikatzen du abandonu 

(instituzional eta pribatua) gentrifikazioaren aurrekari gisa.   

Gizarte langintza prozesu honen baitan daukan zerikusi esparruan jasotako 

informazioa berreskuratuz, biztanleriaren parte-hartzearen arloan, Telleria-k (2010) dio, 

tokiko administrazioek herritarren partaidetza bultzatzean daukatela erronka, eta 

jarraitzen du esanez, gaur egon gakoa ez dela zentratzen partaidetza egotearen 

errealitatean, baizik eta, proposatzean nolako partaidetza eta zein oinarri filosofiko-
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etikoren gainean burutuko den. Beste alde batetik, kritika egiten dio tokiko 

administrazioek daukaten joera indibidualari horrelako prozesuak sustatzeko garaian, 

salatuz hauek aprobetxatu egiten dutela haien ahalmen demokratikoak irizpide etiko eta 

politikoak inposatzeko. Hala, Ararteko eginiko txostenean azpimarratzen da: 

“gero eta gizarte-zerbitzu gehiagok ezartzen dituztela parte hartzeko bideak eta 

tresnak, erabiltzaileek beraiek zerbitzuen jardunbidean parte har dezaten bultzatzeko. 

Alabaina, batzuetan antolakuntza-moduaren ajeak oztopatzen ditu parte hartzeko 

tresnak, eta gainera, erabiltzaileek parte hartzeko kultura eskasa dute, erabiltzaile eta 

profesionalen arteko estatusaren aldea handiegia da eta, gizarte-politikak 

zehazterakoan, herritarren parte-hartzearen mugak non dauden ez dago batere argi.”  

(Ararteko, 2010, 421. or.) 

 Jarraian, auzoaren egoeraz eginiko elkarrizketetan parte-hartze gaiaren inguruan 

berba egiten duten aipamenak gaineratuko dira.  

 “Elkargunes, eso es, Consejos Sectoriales. Se está comenzando de nuevo, no sé 

si ya está en marcha, pero se ha retomado eso, los Elkargunes que existieron antes, 

desaparecieron y se han vuelto a toma.” (G.L., 2017.09.04.) 

“ARICH sortu zutenean, sortu zuten lanpostu berezi bat, hain zuzen ere elkarte 

eta auzokideekin lotzeko instituzioen lana. Handik gutxira, beraiek onartu zuten 

(Gonzalo Arroita buru zela), hori ez zela balio izan ezertarako. Orduan, beraiek ere 

aitortzen zuten auzokideen iritzia eta parte-hartzea bultzatzeko jarri zituzten 

mekanismoak ez zutela balio, benetan uztartzeko auzokideen nahi, arazo, kezka eta 

beharrak.  

Gero eta gehiagotan ikusten dira partaidetza foroak martxan jartzen direla, 

baino uste dut udalak horren inguruan hausnarketa bat egin beharko lukeela. Alde 

batetik, nolako foruak sortzen diren, nor parte-hartzen duten horietan, eta, partaidetza 

txikia baldin bada, zergatik hala den, jendeak uste baitu bere iritzia ez dela kontuan 

hartzen.” (B.I., 2017.09.06.) 

“2006ko PERIa aprobatu baino lehenago auzokideok mozio bat Udalean 

aurkeztu genuen beste gauza batzuen artean “Mesa paritaria” bat aldarrikatzeko, non 

auzokideok erabakien pisu erdia izango genuke eta politikariek beste erdia. Gure 
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harridurako aho batez onartu zuten. Hori zela eta bileretan hasi ginen. Baina segituan 

ikusi genuen ez zutela inolako boluntaterik zerbait serio egiteko. Horrela, lehendabiziko 

bileraren bezperan PERI-a aprobatu zuten, eta modu horretan ez zegoen dagoeneko 

biderik guk planteatzen genuen aldarrikapen sozialak kontuan hartzeko arau horretan. 

Bestaldetik egin ziren hurrengo bileretan jartzen zen dinamikak ez zuen inora eramaten. 

Haien arteko tirabirak, gutaz paso egiten, eta komisioak sortzeko proposamenak eta 

abar. Hau da, haiek (bileretan parte hartzeko kobratzen zutela) denbora galtzeko prest, 

eta guk gure denbora librea erabiltzen genuela bileretan parte hartzeko ikusten inolako 

pasurik ematen zela. Hori zela eta, hilabete pare bat edo pasa ondoren, bilerak uztea 

erabaki genuen eta egoera salatu genuen publikoki. 

Horrez geroztik, kasu konkretu batzuetarako (haien interesekoak) bai bildu 

direla auzo eragile ezberdinekin (Eskolaren kasuan esate baterako, edota Gasteiz 

Antzokiaren kasuan), batzuetan “negoziatzeko”, beste batzuetan guri jakinarazteko ze 

erabakia hartuta zuten aldez aurretik. 

Eragile batzuk ere askotan saiatu dira erabiltzen Consejo Sectorialesen bidea. 

Eta urteak izan dira hango bileretan planteatzen auzoko arazoak... baina kasurik ez, 

beste gauza batzuen artean politikariek esaten zutelako guen hori iritziak jasotzeko 

besterik ez zela, erabakiak politikariek hartzen zutela. Auzo elkarte batzuek bai bilera 

eskatzen dutela momentu konkretu batzuetan arazo larri bat gertatzen denean (Santo 

Domingo kaleko egoera, edo kalean pairatzen diren arazoak zabor eta zaratekin...) 

2006tik ez dute pasurik eman gurekin biltzeko seriotan, eta egia esan guk, panorama 

sufritu dugula eta badakigula hortaz dagoeneko ezin dela ezer espero, ez dugu gogorik 

denbora galtzeko.” (B.A., 2017.08.19.) 

 

 Gizarte langintza komunitarioa, auzoan gutxi praktikatzen den arloa da. Gainera, 

aldarrikapen eta kexen aurrean administrazioak jarrera pasiboa erakutsi du. 

Administrazio publikotik martxan jarritako auzotarren parte-hartze 

mekanismoek eraginkorrak izan ez direlarik, bizilagunen aldarrikapenen aurrean jarrera 

pasiboa erakutsi du. Honen adierazgarri da auzoan bertan lanean diharduen gizarte 

langilea, auzoko elkarte eta mugimenduen eskaera nagusien kontzientziarik ez daukala.   
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Alde batetik, ikusi izan da Arartekok (2010) argitaratutako datuetan, Oinarrizko 

Gizarte Zerbitzuen (O.G.Z.) baitan, komunitateko esku-hartzeek soilik lan-zamaren 

%7ra iristen direla. Gainera, Arabako datuetara erreparatuz gero, arabatarren %5,3ek 

baino ez dute uste azken hamar urteotan O.G.Z.-ek garatutako komunitate—ekintzei 

lotutako eginkizunak burutu direla.  

Beste alde batetik, elkarrizketetan ere atal honetaz berba egiten da, baieztatuz 

gizarte langintza komunitarioak lan-esparruaren denbora txiki bat baino ez duela hartzen 

eta auzokideen eskaeren aurrean administrazio publikoak jarrera pasiboa aurkeztu 

duela:  

“Orduan gaur egun, batez ere, pasibitatea dago. Pasibitate arriskutsua. Hau da, 

Santa María Fundazioak aurrera jarraitzen du, Planek aurrera jarraitzen dute, 

harresiaren musealizazio prozesuek ere aurrera doazte eta dirua dagoenean, horrelako 

proiektuetan jarraitzen dute. Baino ez da ikusten, auzoa sozialki birgaitzeko 

baliabideak eta nahi hori.” (B.I., 2017.09.06.) 

“Benetan jarri auzokideekin bat, hauek askotan esaten baitute zeintzuk diren 

behar horiek, (…) auzokideek badakite esaten, zer nahi duten, eta badakite antolatzen. 

Beraz, kasu apur bat egin auzokideei.” (B.I., 2017.09.06.) 

“Zeintzuk dira azken urteetan auzoko elkarte eta mugimenduetatik, 

administraziora eginiko kritika edo eskaera nagusiak? Nagusienak kontzeptu batean 

laburbiltzen dira: auzo errehabilitatzeko erabili duten begirada, turistei zuzenduta 

ziren, eta ez auzo eta auzokideen behar eta nahiei, jakinda auzokideen egoera kasu pilo 

batean oso larriak direla.” (B.A., 2017.08.19.) 

“Respecto al Plan de Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval 

de Vitoria-Gasteiz (PERI) puesto en marcha en el 1986 y reprobado en el 2006. ¿Crees 

que se ha tenido en cuenta los intereses y necesidades de lxs vecinxs del barrio? No sé, 

desconozco el desarrollo de ese Plan. No sé, hasta donde llega ni de qué manera 

llega.” (G.L., 2017.09.04.) 

“…como el trabajo social individual, sobre todo nos come, somos conscientes 

de que el tiempo que se dedica al comunitario no es el que tendría que ser.” (G.L., 

2017.09.04.) 
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4.4. EGOERA SOZIAL HONI AURRE EGITEKO, GIZARTE 

LANGINTZAK EZAGUTZA TEORIKO—PRAKTIKOAK 

DAUZKA. 

Gizarte langintza administrazio publikoaren baitan dagoen heinean, esklusioa 

eragiten duen egoera baten aurrean aurpegia emateko betebehar profesionala dauka. 

Alderdi hau profesio hau eraiki, oinarritu eta babesten dituen printzipio eta deontologian 

aurkeztu izan da. Gainera, profesioaren betebehar, erantzukizun eta arauen baitan ere 

agertu egiten da.  

Modu honetan, profesio honek ezagutza teoriko-praktikoa dauka, hainbat 

mekanismo ezberdinen bitartez komunitate bateko ongizatea bermatzeko. 

Ondorioz, auzoan diharduen gizarte langileak planteatzen du gizarte zerbitzuen 

baitan, soilik arlo komunitarioan lan egiten duen profesional bat egotea:  

“Si hubiera una persona referente que llevara el tema del trabajo social 

comunitario, yo creo que sería más sencillo. Igual, que hay un técnico de deportes que 

organiza actividades de cara a ese tema en la zona, un técnico que organice lo que es 

actividades de formación social comunitaria. Desde mi punto de vista.” (G.L., 

2017.09.04.) 
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5. EGILEAREN KONKLUSIOAK 

 Gradu Amaierako Lan honen azken atal honetan, egileak txosten honen garapen, 

ikasketa eta gogoeta pertsonalak plazaratuko ditu. Hau da, orain arte aurkeztutako idei 

eta emaitzen inguruan hausnarketa kritiko bat aurkeztuko da.  

 Hasteko, esan beharra daukat ez zaidala erraza izan lan hau garatzea. Gizarte 

langintzako gradua amaitzeko ezinbestean GRAL-a egin behar delarik, gaia aukeratzeko 

bi baldintza jarri nizkion nire buruari; alde batetik, pertsonalki motibatu eta eragin, eta 

bestetik, egunerokotasunean dabilen eta horren inguruan informazio gutxi dagoen gaia 

izatea. Horrela, burura etorri zitzaizkidan hitz gakoak hurrengoak izan ziren; auzoa, 

gentrifikazioa eta komunitatea.  

 Honen inguruan informazioa biltzen hasi eta soziologia urbanistikoan ikertzaile 

bat izateko urruti nengoenez, gentrifikazio eta eraldaketa urbanistikoen inguruko teoriak 

irakurtzeari ekin nion. Horrela, konturatu izan nintzen Gasteizko Alde Zaharrak 

gentrifikazio prozesu bat pairatu ez duela. Hala ere, gai honetan sakontzen jarraitu eta 

etorkizun batean hau gertatzeko baldintzak nabarmendu daitezkeela konturatu nintzen. 

Beraz, hurrengo pausua datuekin hau egiaztatzea eta auzokideen iritzia ezagutzea ideia 

onak zirela iruditu egin zitzaidan. Azken honetarako, auzokideei zuzendutako inkesta 

batzuk sortu eta kalera atera nintzen. Esperientzia polita, bezain interesgarri bat izan 

zen, baino honetan ere nire bigarren hanka sartzea etorri zen. Emaitzak baliogarritzat 

hartzeko, burutu behar nituen inkesten kopurua oso handia izan beharko zen, eta 

horretarako ez neukan ez denbora, ez baliabiderik. Horren aurrean, auzoko mugimendu 

eta elkarteen barnean dagoen pertsona batekin elkarrizketa bat burutzea askoz 

bideragarria izan zen. Gainera, gai honen inguruan sakonki eta formalagoa den tesi 

baten inguruan lanean dabilen beste auzokide batekin elkarrizketa bat izatea ere lortu 

nuen.  

 Modu honetan, gerturatzen nenbilen errealitate hori, gizarte langintzarekin 

erlazionatzea izan zen. Pausu hau ere ez zen batere erraza izan, gentrifikazioa eta gizarte 

langintza komunitarioarekin lotzen zuen lan enpirikorik aurkitu ez bainuen. Hala, 

gizarte langintza komunitarioaren inguruko dokumentazioa bildu eta nire ezagutza 

xume eta oinarrizkoa kontuan hartuz, gaiarekin bat egiten zuten idei ezberdinak jaso 

nituen. Eskuratutako informazio hori azalekoa eta teorikoa zelarik, auzoan diharduen 
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gizarte langile batekin biltzea interesgarria iruditu zitzaidan, honek oinarrizko gizarte 

zerbitzuetatik gerturatzen naizen errealitatearen inguruan aurrera eramandako gizarte 

langintza komunitarioaren inguruko informazioa luzatu ahal zidalako.   

 Horrela laburbildu daiteke lan honen garapena, non azkeneko pausoa izan den 

eskuratutako idei guztiak aztertzea eta elkar-harremanean jartzea.  

  

 Emaitzei erreparatuz gero, esan daiteke aurrez ezarritako helburuak bete egin 

direla. Hala ere, garrantzitsua da berriz azpimarratzea emaitza hauek gizarte langintza 

eta gizarte zerbitzuetatik errealitate honen inguruan hausnarketa egiteko balio 

daitekeela, inolako zehaztapen zehatzik ematen ez dela argituz. Hau da, etorkizuneko 

esku-hartzeak zehaztetik urruti, hauek martxan jarri baino lehenago gogoeta jarrera 

egitera gonbidatzen da.  

 Nire ikuspuntutik, instituzio/administrazio/gizarte zerbitzu publikoek osatzen 

dituzten estrukturak herria ordezkatzetik urruti daude. Gaur egun, hauek osatzen 

dituzten profesionalizazio eta espezializazioek burokrazia hierarkizatu kontserbadore 

bat eraikitzen dute. Modu honetan, honen barnean diharduen gizarte langintza bezalako 

profesioak,  ezagutza teoriko-praktikoak (eta baita legitimazio legala) dauzka 

komunitate baten ahalduntze, ongizate, garapen eta benetako parte-hartze mekanismoak 

martxan jartzeko. Honekin argi utzi nahi dut hurrengoa; honen bitartez auzoko langileari 

ez diodala errua edo ardura bere gain botatzen. Auzoan egiten duen lana oso 

garrantzitsu bezain beharrezkoa da. Baino bai, honek argi ikustarazten digu instituzio 

eta herriaren artean distantzia handiak daudela. 

Hala, ezagutza hau daukan zorioneko zientzia den heinean, egoera zaurgarrian 

esklusioa eragiten duen errealitatearen aurrean erantzuteko ardura dauka. Desmond 

Mpilo Tutu-ren hitzetan : “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen 

the sido of the oppressor”.  

Ondorioz, hitz/lege/idatzi eta eskubide polit eta txukunekin ez goaz inora, hauek 

benetan babesteko eta praktikan emateko interesik baldin ez badago! 
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Ez gaitzatela nahastu… 

 

GORA HERRIA! 
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7. ERANSKINAK 

7.1. ELKARRIZKETAK 

1. ELKARRIZKETA; B.A., 2017ko abuztuak 19. Bideokonferentzia bidez egina.  

1.Administrazio publikoak, azken urteotan auzoan eginiko esku-hartzeen harira. 

Aurrera eramandako proiektu eta eraldaketa ezberdinak aurrera eraman baino 

lehenago, auzokideen parte-hartze eta iritzia kontuan hartu egin du? 

2006ko PERI-a aprobatu baino lehenago auzokideok mozio bat Udalean aurkeztu 

genuen beste gauza batzuen artean “Mesa paritaria” bat aldarrikatzeko, non auzokideok 

erabakien pisu erdia izango genuke eta politikariek beste erdia. Gure harridurako aho 

batez onartu zuten. Hori zela eta bileretan hasi ginen. Baina segituan ikusi genuen ez 

zutela inolako boluntaterik zerbait serio egiteko. Horrela, lehendabiziko bileraren 

bezperan PERI-a aprobatu zuten, eta modu horretan ez zegoen dagoeneko biderik guk 

planteatzen genuen aldarrikapen sozialak kontuan hartzeko arau horretan. Bestaldetik 

egin ziren hurrengo bileretan jartzen zen dinamikak ez zuen inora eramaten. Haien 

arteko tirabirak, gutaz paso egiten, eta komisioak sortzeko proposamenak eta abar. Hau 

da, haiek (bileretan parte hartzeko kobratzen zutela) denbora galtzeko prest, eta guk 

gure denbora librea erabiltzen genuela bileretan parte hartzeko ikusten inolako pasurik 

ematen zela. Hori zela eta, hilabete pare bat edo pasa ondoren, bilerak uztea erabaki 

genuen eta egoera salatu genuen publikoki. 

Horrez geroztik, kasu konkretu batzuetarako (haien interesekoak) bai bildu direla auzo 

eragile ezberdinekin (Eskolaren kasuan esate baterako, edota Gasteiz Antzokiaren 

kasuan), batzuetan “negoziatzeko”, beste batzuetan guri jakinarazteko ze erabakia 

hartuta zuten aldez aurretik. 

Eragile batzuk ere askotan saiatu dira erabiltzen Consejo Sectorialesen bidea. Eta urteak 

izan dira hango bileretan planteatzen auzoko arazoak... baina kasurik ez, beste gauza 

batzuen artean politikariek esaten zutelako guen hori iritziak jasotzeko besterik ez zela, 

erabakiak politikariek hartzen zutela. Auzo elkarte batzuek bai bilera eskatzen dutela 

momentu konkretu batzuetan arazo larri bat gertatzen denean (Santo Domingo kaleko 

egoera, edo kalean pairatzen diren arazoak zabor eta zaratekin...) 2006tik ez dute 
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pasurik eman gurekin biltzeko seriotan, eta egia esan guk, panorama sufritu dugula eta 

badakigula hortaz dagoeneko ezin dela ezer espero, ez dugu gogorik denbora galtzeko. 

 

2.Zeintzuk dira azken urteetan auzoko elkarte eta mugimenduetatik, 

administraziora eginiko kritika edo eskaera nagusiak? 

Nagusienak kontzeptu batean laburbiltzen dira: auzo errehabilitatzeko erabili duten 

begirada, turistei zuzenduta ziren, eta ez auzo eta auzokideen behar eta nahiei, jakinda 

auzokideen egoera kasu pilo batean oso larriak direla. Pobrezia oso zabalduta auzoan, 

eta ez dago neurrik horri aurre egiteko. Are gehiago, etxeak konpontzeko ematen diren 

diru-laguntzak ez daude prestaturik dirurik ez duen jendearentzako. Hori dela eta gaur 

egun oraindik auzoko etxe kopururen erdia oso egoera txarrean (edo larrian dago). Eta 

horrekin batera besteak: auzo mailako ekipamenduen falta, espazio publiko irekiak, 

auzo komertzioei (comercio de “toda la vida”) laguntza; igogailuak alde zaharrera 

igotzeko hegoaldetik, autoak gordetzeko alternatibarik... eta bitartean auzoko 900 etxe 

(%20a) jenderik gabekoak. 

 

3.Azken urteetako eraldaketa urbanistikoek, zaurgarritasun egoeran aurkitzen 

diren auzokideen desplazamendua eragin ahal du, edo etorkizun hurbil batean hau 

gertatzeko arriskurik ba ahal dago?  

Segun zeri deitu “azken urteetan”. Esan nahi dut, auzoan ematen den gentrifikazioa ez 

da azkarra, ematen ari da, baina pixkanaka. Kontuan hartzen badugu hamarkadetan, bai, 

auzokideen desplazamendua eman da (oso modu berezian 3. adineko jendearen kasuan). 

Eta ikusten dugunaren arabera hala jarraitzeko joera du (Santo Domingo kalearen 

ustekeria adierazgarria zentzu horretan) Udalak gero eta biztanle gutxiago nahi du Alde 

Zaharrean, beste erdigune monumentalekin gertatzen den bezala, eta biziko direnek 

perfila, ezberdina. Horretarako gaur egun dagoen auzokide perfila atera beharko dute. 

 

4.Gasteizeko gainerako auzoekin alderatuz, alde zaharreko pisuen salmenta 

prezioa eta alokairua igo egin dela uste ahal duzu? 
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Ez. Pisuen egoera ikusita alokairu merkeenak hementxe daude. Eta oraindik ez dela 

“egoera ekonomiko egokia” konstruktoreek dirua sartzeko eraikuntza berriak egiten, 

kasu hori ez da oraindik gertatzen. 

 

5.Espazio publikoaren harira, zer nolako aldaketa eman da auzoan? Nahiko 

espazio ahal dago auzokideen beharrizanak (aisialdi, jai, egonaldi, umeentzako 

parkeak, adinduentzako guneak…) asetzeko ? 

Espazio publikoaren arazoa betidanik arazo larri bat izan da, azken urteetan areagotu 

dena. Kasu batzuetan espazio batzuk dendu digutelako (Brulleriasko bolera, esate 

baterako), beste batzuetan erabilgarritasuna galdu dutelako (Santa Maria Plazako 

adibidea, oso espazio “gogorra” auzokideen harremanetarako). Eta eskerrak batzuk 

auzokideok berreskuratu ditugula (Rafa Plaza edota Auzolana Pilotalekua, esate 

baterako). Gero, “ireki” diren batzuk bisitarientzako dira nabarmen (Paseo de Ronda 

adibidez) eta horrek ez du errazten auzokideon presentzia. Ahaztu gabe kasu 

dezenteetan kanioietan zeuden baratza eta beste esparru batzuk ere galdu direla (modu 

nabarian Korre kalean... Paseo de Ronda egiteko) 

 

6.Alde zaharreko ongizate sozialaren arduraduna den, administrazio publikoaren 

langilea aurrean izango bazenu, zer gomendatu edo esango zenioke?  

Dagoneko orain gutxi arte zegoenari esan genion (guk antolatutako jardunaldi 

batzuetara ponente bezala gonbidatu genuen
31

). Publikoak egin ditzala dituen datuak: 

auzokideen egoera larriak islatzen dituztenak. Santo Domingo kaleko batzuk eman 

zizkigun eta oso adierazgarriak dira. Haiek egoeraren datu pilo dute, baina ez dute 

publiko egiten, zeren jendeak jakingo balu zein den auzoko jendearen egoera kristona 

muntatuko zen (ardurarun ohiak arrazoi eman zigun... baina datu gehiagorik ez, nahi eta 

horrela prometitu). Horretaz aparte, benetan zerbait egin nahi izanez gero auzokideen 

egoera hobetzeko eta konpontzeko, jakin dezan gure iniziatibetan parte hartzeko lekua 

                                                           
31

 https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/11/09/alde-zaharra-bizirik-jornadas-de-debate-y-

asamblea-vecinal-del-casco/ 

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/11/09/alde-zaharra-bizirik-jornadas-de-debate-y-asamblea-vecinal-del-casco/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/11/09/alde-zaharra-bizirik-jornadas-de-debate-y-asamblea-vecinal-del-casco/


 
74 

GIZARTE LANGINTZAKO GRADU AMAIERAKO LANA 
A.A.V., 2017 

bilatuko duela, baina jarrera baldin bada guk onartzea haien iritziak eta baldintzak, 

auzoaren konplizitatea ez duela lortuko. 

 

7.Alde Zaharrak, azken urteotan pairatzen ari den prozesuaren inguruan iruzkin 

edo iritsiren bat gehitu nahiko zenuke?  

Azken urteotan azken hirurak baldin badira, prozesurik ez dagoela. Alderdi 

politikoentzako Alde Zaharra ez da interesgarririk turistifikazio prozesu bati begira ez 

bada, eta azken bolada dirurik ez dutela makro-proiektu horiek planteatzeko eta 

gauzatzeko, pasu egiten dute auzoaz. Gainera auzokideen erdiak baino gehiago 

bozkatzen ez dugula... ez zaizkigu baliogarriak. Baina auzokideok jarraituko dugu gure 

indarrak biltzen saiatzeko gure beharrei aurre egiten eta gure ametsetako auzorantz 

pausuz pausu hurbiltzen. 
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2. ELKARRIZKETA; G.L., 2017ko iralak 4ean egina. Modu zuzenean, gizarte 

langilearen bulegoan egina eta ahoz grabatua.  

1.Los últimos 5-10 años la población del casco viejo ha cambiado de tal forma que; 

cada vez hay menos vecinxs en el barrio y el porcentaje de población tanto 

inmigrante como anciana ha disminuido de una forma notable. A raíz o 

consecuencia, ¿de qué crees que se ha dado este cambio? 

En un principio, visto desde lo que yo veo aquí en el despacho, mucha gente que vivía 

en el barrio les han adjudicado una vivienda de VPO y se han trasladado a otros barrios 

de la periferia. Eso ha ocurrido a gente del casco viejo que vivía aquí toda la vida en 

pisos de alquiler y les están adjudicando Viviendas de Protección Oficial. Así se está 

yendo mucha gente de aquí del casco viejo. 

 

2.Esos movimientos, ¿crees que están dentro de los intereses de esas personas o es 

una necesidad? 

Es una necesidad, hay gente que no quiere irse. Es una necesidad porque las viviendas 

que hay en el Casco Viejo no suelen estar a las condiciones muchas de ellas en las que 

viven estas familias. Y, claro les ofrecen viviendas, la mayoría nuevas, con todos los 

recursos y que están muy bien, pero claro al final salen de su entorno y se encuentran en 

un principio bastante desubicados. Luego claro, nosotros ya perdemos el contacto, 

entonces no sabemos si crean otro vínculo con el barrio o no. Pero, si que les cuesta 

salir. 

 

3.Según una encuesta hecho a trabajadorxs de los servicios sociales del casco viejo, 

en el 2007 casi un 25% de la población del barrio necesitaba los servicios sociales. 

¿Crees que hoy en día ese dato ha mejorado?  

Pues no sé, porque nosotros todos esos datos no sabemos. Vemos lo personal, las 

familias que se acercan aquí, al base. Sí, que nosotros destacamos de aquí siempre, que 

nos cuesta mucho llegar a familias del barrio que no han venido nunca. De vez en 

cuando, aparecen familias o personas mayores que nos llega la información de parte o 
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del centro de salud o por vecinos, de personas que se encuentran en una situación 

precaria que nunca han sido atendidos por los servicios sociales. Entonces, el llegar 

nosotros desde aquí, a esas familias es lo que nos resulta complicado. Desde aquí, por 

ejemplo a nivel comunitario si se hace programación de información de recursos para 

personas mayores, pero el llegar a esas personas es muy complicado. No se llega, no sé 

porque, pero no se llega. O eso, se organiza una charla y no viene la gente. Así, como en 

otros centros cívicos, tú propones cualquier actividad y tiene una respuesta, aquí el 

proponer actividades de carácter comunitario es complicado, y la respuesta es bastante 

baja. 

 

4.Respecto al Plan de Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de 

Vitoria-Gasteiz (PERI) puesto en marcha en el 1986 y reprobado en el 2006. 

¿Crees que se ha tenido en cuenta los intereses y necesidades de lxs vecinxs del 

barrio? 

No sé, desconozco el desarrollo de ese Plan. No sé, hasta donde llega ni de qué manera 

llega.  Lo que sí que es cierto, es que en el Casco Viejo hay muchas viviendas con 

muchas negligencias, muchísimas. O sea, hay viviendas que están en situación precaria 

y muy ruinosa muchas veces. Entonces claro, yo no sé si ese Plan llega a todo el mundo 

o no porque lo desconozco.  

 

5.¿Crees que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento sobre el espacio urbano 

influyen en la población más vulnerable?  

Yo no sé, si las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento en la rehabilitación 

del barrio, se ha tenido en cuenta la opinión de lxs vecinxs. Yo desconozco que 

objetivos tiene. Si, como rehabilitación del casco histórico, de cara al turismo o si se ha 

tenido en cuenta la visión de lxs vecinxs. Sí que es cierto que desde luego en el casco 

viejo, a diario, se ve todo el año que hay turismo. A la calle de la Catedral, antes igual 

venía alguien, pero ahora es a diario durante todo el año. Respecto a esto, de qué 

manera ha afectado a la gente del barrio…no lo sé. 
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6.Respecto a las diferentes solicitudes y quejas que desde los movimientos sociales, 

asociaciones y colectivos del barrio se han hecho al Ayuntamiento. ¿Eres 

consciente de ellas? Y, desde el trabajo social con las herramientas, mecanismos y 

recursos, ¿se le puede dar respuesta a estas? 

Creo que ahora se han puesto en marcha otra vez los consejos de vecinxs en los que 

participan asociaciones del barrio, personal municipal de todos los departamentos… No 

sé exactamente cuál es la palabra, pero eso era algo que había antes, desapareció y ahora 

se ha puesto de nuevo en funcionamiento. Por parte de los servicios sociales, va como 

representante la responsable de servicios de base.  

(Después de preguntar a la compañera) 

Elkargunes, eso es, Consejos Sectoriales. Se está comenzando de nuevo, no sé si ya está 

en marcha, pero se ha retomado eso, los Elkargunes que existieron antes, desaparecieron 

y se han vuelto a tomar. De cara a que el tejido social, las instituciones y el barrio, 

decidan en torno a los problemas o inquietudes. 

 

7.¿Se lleva a cabo algún tipo de trabajo social comunitario en el barrio? 

Nosotros desde aquí, si que tenemos dentro de nuestra programación tenemos una parte 

de programación comunitaria. Esa programación, si que nos ocupa una parte mucho más 

reducida de tiempo, respecto al trabajo social individual, pero por pura necesidad. O 

sea, siempre es algo que tenemos ahí… es una demanda, de que es parte de nuestro 

trabajo al que no llegamos o no invertimos el tiempo que vemos necesario para que se 

pueda desarrollar de forma adecuada. Pero, como el trabajo social individual, sobre todo 

nos come, somos conscientes de que el tiempo que se dedica al comunitario no es el que 

tendría que ser.   

Sí, que se establecen relaciones con asociaciones del barrio, y se intenta trabajar de 

forma conjunta, pero también pues es complicado. Antes, había otra comisión, para 

trabajar con la población de personas mayores y estaban implicados el centro de salud, 

servicio social de base y varias asociaciones donde se hacía un trabajo comunitario. Ahí, 

también participó, el programa de educación de calle, hicieron actividades 
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intergeneracionales. Entonces pues bueno, se hacen cosas, pero eso está el tema de que 

la atención individual requiere el 95%.   

 

8.Frente a esto, ¿de qué forma gestionarías esta problemática?  

No sé, si la tendencia es la especialización. Sí que antes los servicios sociales se 

distribuían el trabajo y había una persona centrada en la tercera edad, otra en la 

infancia…O sea, estaba más repartido. A día de hoy,  todas llevamos todo. No sé si por 

tendencia, o porque. Eso a nivel del trabajo social comunitario, pues sí le perjudica. Si 

hubiera una persona referente que llevara el tema del trabajo social comunitario, yo creo 

que sería más sencillo. Igual, que hay un técnico de deportes que organiza actividades 

de cara a ese tema en la zona, un técnico que organice lo que es actividades de 

formación social comunitaria. Desde mi punto de vista.   

 

9.Desde tu puesto de trabajo, ¿cuáles son las mayores problemáticas con las que te 

encuentras? 

Desde aquí lo que estamos observando es que están llegando familias extranjeras que 

han estado viviendo en distintos lugares de España, llevan varios años en el país de 

forma ilegal, sobre todo de la zona de Levante y del sur, y que están viniendo para aquí. 

Llegan sin nada, con sus hijxs, muchas veces madres solas, entonces con demandas 

absolutamente de todo; vivienda, manuteción… Muchas son mujeres subsaharianas con 

unas habilidades parentales complicadas, entonces se hace difícil. Lo que ahora mismo 

nos da más guerra, por decirlo así.   

Hay alguna asociación que trabaja aquí en el casco que acoge a esas familias, luego de 

cara a la vivienda es el lugar al que llegan dado el precio bajo del alquiler. Hay pisos 

que se alquilan que no reúne condiciones de habitabilidad, y se alquilan, se alquila todo, 

porque hay más demanda de la oferta que hay. Una vez de que se estabiliza, trabajando 

o accediendo a prestaciones económicas, entonces es cuando se van del barrio.  

Es una zona a nivel de personas extranjeras que están viniendo, una zona de paso. Esto 

influye de la forma en que por ejemplo en Ramón Bajo, no hay estabilidad en el aula. 
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Un año tienes 15- 20 niñxs en clase y al año siguiente de esos 20 quedan 5. Y se te van 

o vienen en medio curso, entonces es complicado. 
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3. ELKARRIZKETA; B.I., 2017ko irailak 6an egina. Modu zuzenean egina espazio 

publikoan eta ahoz grabatua.  

1. Etxebizitzen egoera, alde zaharrak duela hainbat urte gaur egun arte izandako 

problematikarik nagusiena da. Udaletxea honen jakitun delarik, hartutako 

neurriek egoera hobetu dute?  

Irakurri ditudan datuen arabera, PERI-arekin bat, etxebizitzen gaineko esku-hartzea hasi 

zenetik 1980ko hamarkadan, behar handia zeukaten etxebizitzen artean, oraindik erdia 

falta da konpontzeko. Gainera, behar egoera handienean zeuden pertsonek ezin izan dira 

laguntzetatik baliatu. Biderik nagusiena etxebizitzen egoera hobetzeko dira 

errehabilitatzeko laguntzak. Egoerarik onenean, Udaletxeak eta Jaurlaritzaren artean 

ematen dizute obren kostuaren %50 edo apur bat gehiago. Horrek ze esan nahi du, 

ordaindu behar dezula gainontzeko %50, zuk zeuk aurre eginez gastuari. 

Orduan, ba bai, etxe asko, askoz hobeto daude, baino 30 urte eta gero oraindik gelditzen 

dira etxebizitza pila bat ukitu ez direnak eta gainera hauek izanik behar-egoera 

handienean aurkitzen direnak. Beraz, alde horretatik, arazo larriena ez da konpondu, 

argi eta garbi.  

Diru publikoa sartu da horretan?, bai. Etxebizitza askoren egoera hobetu da?, bai. Hori 

guztia egia da, baino, hala ere, behar handien eta arazo larriena ezin izan dute 

konpondu, edo ez dute konpondu nahi izan, edo jakin ez dute konpontzen.  

 

2. Ildo, honetan, auzoko azpiegituren errehabilitazio honek, zer nolako eragina 

izan du auzokideengan? 

Datuok esaten dute, azkeneko 50 urteetan alde zaharrean dagoen jendearen kopuruak 

asko jaitsi dira. 1960an 16.000 pertsona baldin bazeuden, gaur egun 8.000 inguru daude, 

beraz erdira murriztu da. Eta, 1980ta pikoan hasi zirenean errehabilitazioarekin, hain 

zuzen ere, planteatzen zuten helburuen artean, nagusiena zen biztanleak mantentzea 

bertan. Hau da, ekiditea alde zaharraren hustuketa. Eta zenbakiek esaten dutena, 

kontrakoa da. Beraz, neurri horiek ez dute lortu auzoa husten gelditzea, hori alde 

batetik.  
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Bestetik ere, nik neuk, nire esperientzia pertsonaletik. Nik, alde zaharreko biztanlea 

naiz. Eta nik ere, etorri nintzen bizitzera duela 8 bat urte, diru-laguntza horiek baliatuta. 

Baino, nik, baneukan nire lana, gurasoengandik laguntza jasotzeko aukera, beraz, 

ekonomikoki Alde Zaharrean bizitzea suposatzen duen errealitateari aurre egiteko 

baliabideak baneuzkan. Baino, ikusten badituzu kale zehatz batzuk (Santo Domingo, 

Kubo kale…), nabarmenduko duzu kale horien egoera ez dela aldatu. Gainera, 

etxebizitza horietako askok, ruina egoeran daude, hain zuzen ere ezin diotelako aurre 

egin obrek suposatzen duten aurre-kontuari.  

Beraz, ondorio bat da jendeak alde egin behar izan duela. Nik ere, elkarrizketak egin 

behar izan ditudanean, horietako batzuetan, argi eta garbi ikusten da, ruina egoeran 

deklaratzen diren etxebitzen ondorioa dela, bertatik irtearaztea. Gainera, gizarte 

zerbitzuek ematen dizutenean erantzun bat, hori konpontzeko, hau da etxebizitza sozial 

bat, normalean izaten da Salburuan, Zabalganan edo auzo berrietan. Hau da, auzotik 

alde egitea.  

 

3. Gaur egun, Udaletxetik auzora zuzendutako esku-hartzea berdin jarraituz gero, 

egoera zaurgarrian aurkitzen diren pertsonengan zer eragin dezake? 

Batez ere, auzoa hustea izango da ondoriorik nagusiena. Batetik, obrak ordaindu ezin 

dutenek, alde egingo dutela. Bestetik, pertsona zaharrek ezin badute etxebizitzetan 

igogailua jarri, etxebizitza erosoagoak eduki, kaleetan irisgarritasuna hobetzen dituzten 

azpiegiturak ez baldin badaude, hauek ere, alde egingo dute. 

Hustuketaz gain, hemen ondoan daukagun bloke hori adibiderik garbiena da, ez 

bakarrik etxebizitzetan, komertzioetan ere aldaketa bat ematen ari da. Hemen zegoen La 

Flor de La Rioja taberna zena, nik egin nion elkarrizketan jabe ohiari. Taberna hori zen, 

giro popularra zegoen taberna bat, bertara auzoko jendea etortzen zen. Bertan ematen 

ziren harremanak, auzo-harremanak ziren, jendea kanpotik ekartzen zuen janaria eta 

antolatzen zituzten halakoak. Hau da, kontsumoarekin, horren lotuta ez zeuden 

jarduerak ematen ziren barruan. Hori, aldaketa urbanistiko baten ondorioz, desagertu 

zen, eta bestelako taberna bat jarri zen; zuzeneko DJ-ak, gyntonic-ak, eta halakoak… 

Hau da adibide bat, bizitza komunitarioan galera bat suposatu duena.  
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Beraz, alde batetik, auzoa hustea, pertsona mota bateko perfilekoak izanik, eta bestetik, 

bizitza komunitarioan galerak egongo dira. Tabernak, horren proba bat dira, baina, 

betiko komertzioek ere ixten dute: Ointxe itxi du, Juanek, fruteria zeukanak; Santo 

Domingo kalean zegoen beste ultramarinosean lan egiten zuten emakumeak (orain 

jubilatu direnak) bizitza osoan egin dute bertan lan, 6 urte zeukatenik bertan 

zenbiltzaten, orain itxi da; Korre kalean bultzaten ari diren komertzioak ere bestelakoak 

dira. Halako komertzioak desagertzen ari dira. Ez dut esaten txarra denik Globeria bat 

egotea, baina, bai desagertzen badira bestelakoak, eguneroko bizitzarakoak erabilgarriak 

direnak. Gainera hori, Udaletxeak bultzatu du. Adibidez, bizitza komunitarioaren galera 

hori ere ikusten da; PERI-ak debekatzen ditu lokutorio gehiago irekitzea. Neurrien 

artean mailakatzen ditu komertzio berrien ezaugarriak; comercios gourmet de alta 

calidad, adibidez. Horren arabera, ez bakarrik batzuei diru-laguntzak eman eta besteei 

ez, baizik eta beste batzuk edo debekatu, edo ez-onuragarri bezala sailkatzen ditu, 

lokutorioak haien artean. Guztiok dakigu lokutorioak direla zenbait giza-taldeentzat oso 

erabilgarriak; bertan biltzeko, haien arteko talde-harremanak sendotzeko, etb. Beraz, 

hori ere arrisku bat da, perfil honetako pertsonentzat.  

Laburbilduz, humanoki eta komunitarioki ikusita, galerak larriak izan daitezke.  

 

4. Auzoak azken urteetan izandako garapena ikusita, administrazio publikoaren 

jarrera nola deskribatuko zenuke?  

PERI-ren lehenengo etapa aprobatu zenean, argi eta garbi planteatzen zen lehentasun 

bezala populazioa mantentzea eta handitzea. Hori desagertu da, eta batez ere, ekarri 

dutena da urbanismo berriaren logikan dauden proiektuak. Horrekin batera etorri zen, 

Plan Director Catedral, Plan Especial de Reactivación del Casco Antiguo, eta hainbat 

plan PERI-aren aurretik etorri zirenak. Beraz, PERI hori aprobatzeko, aldez aurretik 

bazeuden plan batzuk baldintzatzen zituztenak Udaletxearen jarrera eta proiektuak. 

Orduan, nik uste det, azkenengo 10-15 urteetan egon dela aldaketarako lehentasuna 

Udaletxearen partetik, ez dagoena bideratua bertan bizi direnentzat, baizik eta bestelako 

interesentzat.  

2007tik gaur egun arte, “krisia” deitzen duten horren ondorioz, Udalak badauka 

finantzazio arazo bat. Zuk ikusten baduzu zer nolako pedradak botatzen zituzten 2005-
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2006an, holako proiektu faraonikoak egin nahi zituzten. Garai hortan dirua zegoen, 

baino, krisia eta gero hoiek guztiak gelditu ziren. Baino, horren faraonikoak ez zirenak 

(etxebizitzak errehabilitatzeko diru-laguntzak), ere egon dira geldituta bi urtez, edo. 

Plan horiek kudeatzen dituen agentzia (ARICH) desegin zen, eta honekin batera etorri 

zen neurri horien etena. 

Orduan gaur egun, batez ere, pasibitatea dago. Pasibitate arriskutsua. Hau da, Santa 

María Fundazioak aurrera jarraitzen du, Planek aurrera jarraitzen dute, harresiaren 

musealizazio prozesuek ere aurrera doazte eta dirua dagoenean, horrelako proiektuetan 

jarraitzen dute. Baino ez da ikusten, auzoa sozialki birgaitzeko baliabideak eta nahi hori.  

 

5. Alde Zaharreko ongizate sozialaren arduradun publikoa aurrean izango 

bazenu, zer gomendatu edo esango zenioke?  

Lehengo auzoaren inguruko diagnostiko sakon bat egitea, aspalditik egin ez baita. Orain 

ematen du etxebizitzen inguruko ikerketa egin ari direla, egoera ezagutzeko. Baino, ez 

hori bakarrik, jakin behar dana da, adibidez; bizi diren pertsona nagusiek zer behar 

dauzkate, auzokideen behar sozio-ekonomikoak nolakoak diren… Badakigu lehenengo 

PERI-a aprobatu zutenetik, 30 urte pasa direla eta oraindik auzo hau dela arazo sozio-

ekonomiko larrienak duenak. Beraz, beharrezkoa da horren inguruko benetako ikerketa 

egitea.  

Jende askok badakigu (orain dela 5 urte PSOE udalean zegoenean), alde zaharreko 

arduradun zuzen zen Juan Carlos Alonso-k, esan zidan: “guk badakigu etxebizitza 

errehabilitatzeko laguntza programa hoien bitartez, etxebizitza zehatz batzuetara ez 

garela helduko,  beraiek ezin baitute ordaindu, ezta zatitxo bat ere ez. Portzentai txiki 

bat ere ez, ezin dute ordaindu baliabiderik ez dauzkatelako”. Orduan, egin behar dana 

da, administraziotik esku-hartze zuzena bat etxeak birgaitzeko eta bermatzea jende hori 

bertan gelditzen dela. Haiek, oso ondo dakite hori egin behar dela.  

Beraz, egoera sozio-ekonomikoa konpontzeko baliabideak jarri behar dira etxeak 

konpontzeko. Honetaz gain bestelako behar pila bat daude, baino nik ezin ditut guztiak 

zenbatu, horretarako baitago udaletxea. Benetan jarri auzokideekin bat, hauek askotan 

esaten baitute zeintzuk diren behar horiek, adibidez; espazio zabalen beharra dago, 
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murriztu izan direnak. Adibidez, Santa María Plaza itxita egon da 10 urtez baino gehioz, 

ireki aurretik proiektu bat aurkeztu zuten, hortan ondoko bizilagunek esan zuten: “Hori 

ez da guk behar dugun plaza”. Salatu egin zuten, eta horri esker, gaur egun plaza da 

daukaguna, bestela, bestelako egitura izango luke. Beraz, auzokideek badakite esaten, 

zer nahi duten, eta badakite antolatzen. Beraz, kasu apur bat egin auzokideei.  

 

6. Auzokide eta administrazioaren artean, zer nolako partaidetza eman da? 

ARICH sortu zutenean, sortu zuten lanpostu berezi bat, hain zuzen ere elkarte eta 

auzokideekin lotzeko instituzioen lana. Handik gutxira, beraiek onartu zuten (Gonzalo 

Arroita buru zela), hori ez zela balio izan ezertarako. Orduan, beraiek ere aitortzen zuten 

auzokideen iritzia eta parte-hartzea bultzatzeko jarri zituzten mekanismoak ez zutela 

balio, benetan uztartzeko auzokideen nahi, arazo, kezka eta beharrak.  

Gero eta gehiagotan ikusten dira partaidetza foroak martxan jartzen direla, baino uste 

dut udalak horren inguruan hausnarketa bat egin beharko lukeela. Alde batetik, nolako 

foruak sortzen diren, nor parte-hartzen duten hoietan, eta, partaidetza txikia baldin bada, 

zergatik hala den, jendeak uste baitu bere iritzia ez dela kontuan hartzen. 

Bestetik ere, askotan, ez oztopatzea zerbait ona egitea da. Esan nahi dut, auzokideak 

antolatzen dira, udalak ezer bultzatu gabe eta baliabide (instituzionala) gabe, jendeak 

badauka antolatzeko ohitura. Egia da, ez dela mota guztietako jendea, askotan jende 

militantea antolatzen da, eta gehiengoa ez da militantea. Hori ere onartu behar da. 

Badago jende asko parte-hartuko ez duena dinamika militanteetan; asanbladatan edo 

auzokideen elkarteetan, adibidez. Horietan ez dute parte-hartuko, baino ezta Consejo 

Territorialetan ere.  

Orduan, jendea antolatzen denean eta ekimena hartzen duenean, frontoiaren kasua 

(Auzolana pilotalekuari erreferentzia eginez) bezala; eraikin bat hutsik dagoena 

birgaitzen da, auzotarrak inplikatzen dira erabilera arautzeko eta benetan bizitza 

emateko. Ba gutxienez, ez oztopatu. Baino klaro, hor badago gatazka bat, instituzio eta 

kalearen logikaren artean. Badago talka bat, eta instituzioak hori onartzeko zailtasunak 

dauzka.  
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7. Bukatzeko, Alde Zaharrak azken urteotan pairatzen ari den prozesuaren 

inguruan iruzkin edo iritsiren bat gehitu zenuke?  

Hau konplexua da. Alde askotatik ikusi behar da auzo baten gertatzen diren aldaketak; 

zer-nolako aldaketak diren, eta zergatik gertatzen diren. Ezin zaio guztiaren errua edo 

erantzukizuna udalari bota, hori argi eta garbi. Baino argi ere izan, hauen papera, 

aldatzen joan dela urteekin eta okerrera egin duela. Gero eta gutxiago benetan behar-

sozialak kontuan-harteko. Diru pila bat inbertitu da, horretako zati bat joan da adibidez, 

etxebizitzak birgaitzeko, baino diru horretako parte handi bat ere joan da turistifikazio 

prozesua bultzatzeko. Turistifikazioa izan ditzake bere alde onak, baino arrisku handiak 

ere badauzka; prioritateak non jarri, zer-nolako komertzioa bultzatzen da, zer motatako 

espazioak sortzen diren (auzokideentzat zuzenduak ala ez). Orduan, nik uste, oso 

zalantzagarria da instituzioek, eta bereziki Udalak eduki duen jarrera. Batez ere, 1980. 

urteen inguruan, egin zutenean diagnostiko bat, ikusi zituzten arazo nagusiak ez dira 

konpondu, hori argi eta gardi, eta gainera inork ezin du ezeztatu. Beraz, ezin izan bada, 

hainbeste urte igaro eta diru inbertitzearen ondorioz,  ez bada konpondu arazo larrienak, 

hor gestio txarra egin da.  

Bestetik ere, badago gabezi handi bat, auzokideen antolakuntzaren aldetik. Duela 20 

urte auzoan 4 auzo-elkarte zeuden. Gaur egun, uste dut bi, baino bat erdi hila dago. 

Beraz, hor ere galera bat egon da.  

Laburbilduz, gaur egun ere, oraindik diagnostiko txar bat egin behar dela uste dut.  
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7.2. ALBISTEA 

2017ko irailaren 5ean paperezko edizioan argitaratutako berria, El Correo de Álava 

egunkarian.  

 

 


