
 

 

 

 

EAJ-PNVk ARKAUTE ETA ELORRIAGAKO 

UHOLDEETARAKO IRTENBIDEA AURKEZTU DU, 

BI KONTZEJUEN BABESAREKIN   
Urtaranek eta Iturritxak Santo Tomas ibaian lau esku-hartze egitean 

planteatu dute, horren kostua herriek aurreratuko dutelarik 
 

Vitoria-Gasteizko Udaleko Eusko Alderdi Jeltzaleak Salburuako sektoreen 
urbanizazioaren ondorioz Arkaute eta Elorriaga eremuetan egon diren uholde-
arazoak konpontzeko proposamena aurkeztuko dute biharko (ostirala) osoko 
bilkuran. Bi kontzejuek Santo Tomas ibaiak gainezka ez egiteko irtenbidea 
babestuko dutela adierazi dute. Bi zubi aldatu, puntu askotan ezpondak aldatu eta 
aparkaleku bat dagoen tartean ibaiaren ibilgua lehengoratzea litzateke. Hiru partek 
sinatutako hitzarmenaren bidez, Arkaute eta Elorriagako Administrazio Batzarrek 
obrak finantzatzeko beharrezko dirua aurreratzeko konpromisoa hartuko lukete. 
Lau urtetan, Udalak eta Aldundiak kopuru hori itzuliko diete eta laguntza teknikoa 
emango diete kontrataziorako eta proiektuak idazteko. 

 
“Egunotan argi ikusi dugu Gasteizko kontzejuak Santo Tomas ibaiak 

gainezka egitea aurreikusi ezin izan zuen Salburuako urbanizazioaren ondorioak 
ordaintzen dituztela. Zorionez, epe laburrera konpondu daitekeen arazoa da. Izan 
ere, Arkaute eta Elorriagako Batzarrak esfortzu ekonomiko bat egiteko prest daude 
eta nahikoa da Udalak eta Aldundiak irtenbide horren alde lankidetzan aritu nahi 
dutela esatearekin. Bihar osoko bilkurara eraman nahi dugu hutsunerik 
garrantzitsuena konpontzen duen proposamen-akordioa. Egin behar den gauza 
bakarra gainerako erakundeen sinatutako hitzarmen baten bidez gauzatzea da”, 
adierazi du Gorka Urtaran bozeramaile jeltzaleak. 

 
Talde jeltzaleak proposatutako uholdeak ekiditeko obrak gauzatzeko 

programak lau jarduketa biltzen ditu: Lehenik eta behin, Santo Tomas ibaia 
Lizarrarako errepidearen gainetik pasatzen den tarteko zubia kendu beharko da, 
bertan ibaia hazten denean gainezka egiten duelako. Obra hori posible izateko, 
Salburuako sektore berrien eta Lizarrarako errepidearen arteko loturak konpondu 
beharko dira. Bigarrenik, Ibaiko ezpondak indartu beharko dira aurreko puntutik N-
104 errepideraino, uholde arriskua duten puntu batzuk saihestuz. Hirugarrenik, 



 

 

 

ibaia N-104 errepidearekin batzen den puntuan dagoen zubia ordezkatu beharko 
da, ur asko biltzen den eremua delako. Azkenik, ibaiaren ibilgua lehengoratuko da 
Muebles Elorriagaren aparkalekuak hartzen duen ibaiaren tartean, bertan ere 
ibaiak gainezka egiten duelako. 

 
“Arazoak dakartzaten puntu horiek guztiak batzeak eragiten du horren ohikoa 

den irudia: urez betetako laborantzak, kaltetutako etxebizitzak eta kalteak herrien 
urbanizazioan. Proposatzen dugun esku-hartzea ez da konplexua eta uholde 
arrisku handia duen tarte handi batentzako irtenbidea da. Kontzejuak izan dira 
proposamena babesten lehenak, konpromiso ekonomikoarekin gainera. Falta den 
gauza bakarra Udalak eta Aldundiak egoera konpontzeko atzea ez ematea da”, 
azaldu du Alvaro Iturritxa zinegotzi jeltzaleak. 

 
Zentzu horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleak biharko osoko bilkuran planteatuko 

duen proposamenak Arkaute eta Elorriagako toki erakunde txikiek obrak 
finantzatzeko dirua aurreratzea biltzen du. Ondoren, lau urterako itzultze-planaren 
bitartez, Udalak eta Aldundiak kontzejuen ekarpenak itzuliko dituzte. “Badakigu 
kutxa publikoen egoera ez dela ona eta erakundeek zailtasunak dituztela obrei 
berehala ekiteko. Horregatik, irtenbide honen bidez, obrak gauzatzeko aurrekontua 
egongo da, Udala eta Aldundia gehiegi konprometitu gabe", gehitu du Iturritxak. 

 
Arkauteren, Elorriagaren, Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru 

Aldundiaren arteko akordioak obra proiektuak idaztea, horiek gauzatzearen kostua 
zehaztea eta lanak kontratatzeko administrazio-prozedurak programatzea ere 
biltzen ditu. Azkenik, jarduketa guztiak URA Uraren Euskal Agentziarekin 
koordinatzea proposatu du, obrak hobeto planifikatu eta ikuskatzeko. 
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