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ENEKO GOIAREN  URGENTZIAZKO AGERRALDI ESKAERA  METRO-

PASANTEAREN LANEN ONDORIOZ, ZUBIETA KALEAN IZANDAKO

ISTRIPUA   DELA-ETA

JUSTIFIKAZIOA

Ekainaren  5ean,   Zubieta  kaleko  etxebizitzetako  bizilagunek  goizean  zarata  ozen  bat

entzun  eta  suhiltzaileei  deitu  zieten.  Sotoan  luizi  bat  gertatu  zela  ikusi  zuten  eta

segurtasunagatik  Londres  Hotela,  Hegalak  kirol  zentroa  eta  Zubieta  kaleko  8.  eta  10.

zenbakietako etxebizitzak hustu egin zituzten.

Eraikin  hauen ondoan Donostiako  metro-pasantearen  lanak  egiten  ari  direla  gogorarazi

behar dugu.

Nahiz eta lehen agerraldi batean, EAJ-PSEren Udal Gobernuak Hirigintza zinegotziaren

bitartez gertatuak ez zuela “metroaren obrekin zerikusirik” esan, gerora obrak istripuaren

arrazoia izan zirela onartu behar izan zuten.

Donostiako  Udaleko  ordezkariek  azaldutakoaren  arabera,  metroaren  obrekin  lotutako

«istripu  tekniko»  bat  izan  da.  Zubieta  kaleko  8.  eraikineko  sotoan  izan  da  kalterik

handiena, eta badirudi eraikina oro har ez dagoela kaltetua. Hala ere, bertako bizilagunek

hotel batean igaro behar izan zuten gaua segurtasunagatik.
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Teknikariak  zer  gertatu  den  aztertzen  ari  dira.  Eta  esan  dutenez,  habe  bat  apurtu  da

eraikinaren azpian eta itxuraz, eraikinean ez dago egiturazko arriskurik. Udalak esango du

noiz sar daitekeen bizilagunak berriro eraikinetan. 

Azken egunetan inguruetako bizilagunek etxebizitzetan pitzadurak, arrakalak eta bestelako

kalteak  salatu  dituztela  gogorarazi  behar  dugu.  Inguruko  eraikinetan  ezegonkortze

estrukturalak gertatu direla ere salatu dute, etxearen egitura osoa mugitu baita. Jakina da

metro-pasantearen gainean dauden etxeak «oso zaharrak» direla.

Bestalde ekainaren 3an, metroaren lanetan ura topatu zutela  jakin genuen sare sozialen

bidez: langileek ateratako bideo batean tunel barruan ur jauzi handi bat ikus zitekeen. Eta

langileen adierazpenen arabera, hori ez omen da ohikoa.

Jakin  dugu,  gainera,  lan  baldintzak  direla-eta,  bi  langilek  baja  eskatu  dutela;  diotenez,

“haien bizitza arriskuan jarri nahi ez dutelako”. Era berean, ezin ditugu ahaztu pasantearen

metroa hasi zenetik sindikatuek salatu dituzten lan-baldintza gogorrak. 

Metro-pasantearen lanaren inguruko etxeetan bizi diren bizilagunak oso kezkatuta daude,

eta  bidezkoa  ikusten  dugu  beharrezko  azalpenak  ematea;  gertatutakoaren  arrazoiak

aztertzeko  eta  hemendik  aurrera  bizilagunen  segurtasuna  bermatzeko  hartu  beharreko

neurriak ezartzeko. Baina baita ere metro-pasantean lanean ari diren langileen segurtasuna

bermatzeko hartuko diren neurrien inguruko azalpenak.

AGERRALDI ESKAERA

Hori dela eta, Reyes Carrerek, EH Bildu udal taldeko bozeramaileak, indarrean den 

Udalbatzaren Erregelamendu Organikoaren 136. artikuluari jarraiki, ENEKO GOIA 

ALKATEAK UDALBATZAN URGENTZIAZKO AGERRALDIA egin dezala 

eskatzen du, ekainaren 5ean Zubieta kalean izandako istripua sortutako arrazoiei buruzkoa;
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herritarren segurtasuna bermatzeko hartu beharreko neurriei buruzkoa, metro-pasantea 

bizilagunei eragiten ari zaizkien kalteak arintzeko hartu beharreko neurriei buruzkoa eta 

metro-pasantearen lanetan lanean ari diren langileen segurtasunari buruzkoa. 

Donostian, 2020ko ekainaren 8a

Reyes Carrere

EH Bildu udal taldeko bozeramailea
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