
 

UDALAK SOS KURKUDI PLATAFORMARI 
ESPAZIO UKO EGITEN DIO  
LEIOA ALDIZKARIAN. 

 

 
 

Abenduaren 31tik urtarrilaren 3ra bitartean hainbat elkarte, norbanako eta talde politikok 20 alegazio baino gehiago 

aurkeztu genizkion Kurkudiko komentu zaharraren lurzorua birsailkatzeko proiektuari. 

Udalak isilunea egin du eta horren aurrean Sos Kurkudi plataformak pasa den hilaren 20an udal aldizkarian gune bat 

eskatu zuen Leioako bizilagunei alegazioak azaltzeko. 

Hilaren 25ean udalak ukatu egin zigun, eta bi egun geroago erreklamazio bat birbideratu genuen, gaur idazki honekin 

osatzen duguna. 

Haren bidez, gure desadostasuna publiko egin nahi dugu, eta salatu nahi dugu Leioa aldizkariaren erabilera partzial 

eta alderdikoia, udal gobernu honen parte-hartze borondate informatibo eta sustapen faltaz gain. 

Idazkian honako ohar hauek egiten genizkion: 

1. Domingotarren-proiektuarekiko jarrera desberdinak herritarrei azaltzeko, Atucha sustatzaileari eskainitakoaren 

tratu berdina eskatzen dugu, zeinaren proposamena 2019ko otsailaren 189. Aldizkarian azaldu baitzen. 

2. Alegazioen fasea uneko prozedura tekniko-legalaren parte denez, eskakizun arauemailea eta betebehar 

demokratikoa da auzotarrei horren inguruan sortzen diren gertaeren eta jarreren berri ematea. 

3. Partzialtasun argia erakusten duzue artikulu horretan erredakzio-taldearen logoak jasotzen dituen liburuxka sartu 

zenutenean, non [Arriark] arkitektura-tailerraren logoak eta sustatzaile horrentzat lan egiten duten [Pérez-Sasía 

abogado] abokatuak sartzen baitira. 

4. Orain, ezezko erantzunean esaten duzue aldizkariak alderdi teknikoa eta legala duela arrazoi gisa. Hemen berresten 

dugu espazio horretarako dugun eskubidea; izan ere, gogorarazten dizuegu alegazioak legezko prozesu tekniko horren 

parte direla, eta hala jasotzen duela  aldizkariaren artikuluan bertan birmoldaketa puntualerako prozedurak. 

Gaur egun, gainera, salatzen dugu udal-gobernua larriki urratzen ari dela Leioako Antolakuntza eta Herritarren 

Partaidetzarako Erregelamendua, 119.1,2,4 eta 6. artikuluetan, udal-jardueren zabalkundeari buruzkoan, eta 126.c 

artikuluan, elkarteen parte-hartzeari buruzkoan. 

Horregatik guztiagatik eskatzen dugu gure alegazioek lekua izan dezatela eta udal-aldizkarian eta udalaren webgunean 

zabal daitezela. 

Aldi berean, plataformarentzat, Sos Kurkudi adierazpenarekiko 3.000 atxikimendu baino gehiagorentzat eta, 

garrantzitsuena, proiektuaren aldeko zein kontrako iritzi eta arrazoibide guztiak ezagutzeko eskubidean dauden 

leioaztarrentzat errespetu osoa eskatzen dizuegu. 

Bukatzeko, gogorarazten dizuegu Leioa Aldizkaria ez dela erabili behar udal gobernuaren propaganda-organo gisa, ba, 

leioaztar guztien zergekin finantzatuta, aldizkariak gure herria bezalako komunikabide plurala izan behar duela. Leioa 

ere plurala da. 

 

Plataforma Sos Kurkudi!  

 
 

Zer egin dezakezu guri laguntzeko? 
SosKurkudi adierazpenarekiko atxikimendua sinatzen du change.org helbidean:  
https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-leioa-declaraci%C3%B3n-por-la-defensa-del-monte-kurkudi 
Jarrai gaitzazu Facebooken https://m.facebook.com/soskurkudi.leioa eta gure webgunean http://soskurkudi.org/ 
Plataforman banaka edo elkarte gisa ere parte har dezakezu. 
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