
 

 EZ DIEZAGUTELA PINTADARIK EDO KOMUNIKATURIK DESPISTATU… 
SALBA DEZAGUN KURKUDI! 

 

LEIOAKO ALKATEARI GUTUN IREKIA 
 

Leioa, 2020ko azaroak 21 
Alkate agurgarria, 
 
Gure elkarte-ibilbideengatik ondo ezagutzen duzunez, irudikatzen dugun auzo-mugimendua oso urrun dago 
indarkeriaren parametroetatik. 

Badakizu, halaber, Dominicas proiektuarekin zerikusia duten gaiak kontu osoz eta pazientzia infinituarekin planteatzen 
ari garela (11 hilabete itxaron dugu gure alegazioen erantzuna jasotzeko, eta Arartekoak esku hartu behar izan zuen, 
azkenean erantzun bat lortzeko) 

Denbora honetan guztian egiaztatu ahal izan duzu guk ondo informatutako herri baten garrantzia ulertzen dugula eta, 
horregatik, udalari legokiokeen informazio-lana ordezten ari garela, webgunearen eta gure baliabide xumeen bidez 
proiektuaren berri emanez. 

Hala eta guztiz ere, tristura handiz esan behar dugu zure udal-gobernuaren jarrera 2019ko azaroan prozesu hau hasi 
zenetik izaten ari dela: 

▪ Elkarrizketari erabat uko egiteko jarrera (informazio-mahai-inguru batean parte hartzeari uko egitea), egiari 
etengabe huts egitea (esatea  zazpi alegazio aurkeztu zirela, 39 alegazio aurkeztu zirenean...) 

▪ Gure jarrera jakinarazteko espazioak ukatzekoa (udal-aldizkariko espazio bati ezezkoa ematea) 
▪ Hamaika prozedura-irregulartasun (Aholku Batzordea 2013tik iraungita, Plan Orokorra 2009tik iraungita...) 
▪ Eta, azken egun hauetan, Kurkudi mendiaren babesa mantentzearen aldeko herritarren mugimenduaren 

kriminalizazioa, baimendutako kontzentrazio soil bati presioak direla esanez, nahiz eta erabat baketsua eta lelo 
garbi batekin izan: SOS Kurkudi. Zain dezagun! 

Horregatik guztiagatik, esan nahi dizugu ez digutela ez pintadarik ez komunikaturik despistatuko, guretzat galdera 
giltzarriek, egiteke jarraitzen baitute. 

1. Nork babestu zuen antzinako RRMM Dominiken komentuko orubearen zorua? 
2. Zergatik babestu zenuen? 
3. Nork nahi du orain babesik gabe utzi? 
4. Zergatik nahi duzue babesik gabe utzi? 
5. Zer aldaketa gertatu dira lurzoru horretan, babesgabetasuna eskatzen dutenak? 
6. Nork du lege-gaitasuna babesgabetasun hori baimentzeko edo babestuta mantentzeko? 
7. Zergatik eraiki 25.000 metro karratu babestutako lurzoruko mendi baten tontorrean? 
8. Zergatik babes bereziko eremu urbanizaezin gisa katalogatutako eremu batean, Plan Orokorrean duen balio 

natural eta paisajistikoagatik eta Foru Aldundiaren Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak balio 
estrategiko handikotzat eta akuiferoen kalteberatasuna duen eremutzat kalifikatzen duenagatik, Leioan 
babesgabetasunera behartuko ez luketen beste lurzoru batzuk daudenean? 

9. Zergatik, herriko auzoen artean zerbitzuak banatu beharrean, Leioako kirolgune gehienak dauden herriaren 
inguruan biltzen dituzue? 

10. Zergatik egin garraio publikorik gabeko eta iristeko zaila den leku batean, mugikortasun iraunkorraren oinarrizko 
printzipioak eta horri buruz sinatuta dituzuen hitzarmenak urratzen dituenean? 

11. Zergatik paisaia-inpaktuaren aurretiazko azterketarik gabe? 
12. Zergatik atera jendea berriro herriaren erdigunetik Artea Merkataritza Zentroaren atarian uzteko? Gero herriko 

merkataritzari laguntzeko beste plan bat egin behar izateko? Ez al da hobe arazo bat saihestea arintzea baino? 
13. Zergatik erabili da proiektua izapidetzeko 2013an iraungitako Aholku Batzordea, eta prozeduran ez da txostenik 

aurkeztu? 
14. Zergatik hainbeste opakotasun, hainbeste desinformazio proiektu honi buruz? Zer arrazoi alegatu dute 

Plangintzako Aholku Batzorde berriko elkarteek (zuk aukeratu zenuen hatz batez) "domingotarrak" proiektuari 
buruz abstenitzeko? 

15. Zergatik ekin zenioten sektorearen birmoldaketa puntualari 2010etik iraungitako HAPO batekin, gutxienez bi 
arrazoirengatik: onartu zenetik eta 30.000 biztanle baino gehiago izan zirenetik? 

EGIA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA besterik ez dugu nahi. 

Eta ez digute ez pintadarik ez komunikaturik despistatuko, badakigulako zer nahi dugun eta zuk argi izatea nahi dugulako: 
GURE HELBURUA KURKUDI SALBA DEZAGUN! DA. 

SOS KURKUDI! HERRI PLATAFORMA 


