
Loiolako kuartel militarra Zubietara lekualdatu nahi dutela-eta 

MOZIOA

Berriki  jakin  ahal  izan  dugu,  honako  kasuan  ere  komunikabideen  bitartez,  Donostiako  Udalak
Loiolako  kuartel  militarra  Zubietara  lekualdatzeko  eskatu  diola  Espainiako  Gobernuari.  Antza,
Donostiako  Udalak  Loiolako  kuartelak  hartzen  duen  lurzorua  berreskuratu  nahi  du,  hiriaren
garapenarentzat garrantzitsua” delakoan. Gaia ez da berria. Hamar urte baino gehiago pasatu dira
orduko alkate Odon Elorza Madrilera joan zenetik proposamen bertsuarekin. Proiektu hori, beraz,
aldian-aldian haizatzen dute Donostiako ordezkari  instituzionalek, euren beharren eta interesen
arabera. 

Oraingo honetan Eneko Goiak kartzela ez dela egingo jarri du aitzakiatzat proposamena egiteko.
Haren  hitzetan,  Zubietako kartzela  egiteko aurreikusita  zegoen lurzorua  ez  da  osorik  erabiliko,
proiektu hori bertan behera gelditu baita. Kartzelaren ordez, presoak gizarteratzeko zentroa egingo
dela  jakinarazi  zuten  Donostiako  Udalak  eta  Espainiako  Defentsa  Ministerioak,  abuztuaren
hasieran. Eraikin horrek kartzelak baino leku txikiagoa hartuko du antza, eta, beraz, kartzelaren
proiektuan jasota zegoen eta gizarteratze-zentroak hartuko ez duen lurzorua erabiltzea proposatu
dio Donostiak Defentsa Ministerioari kuartel berria egiteko. Zubietako Eskusaitzeta inguruan, hain
zuzen ere. Jokaldi borobila, inondik ere. 

Zubietarren  nahia  eta  hitzari  muzin  eta  entzungor  egin,  eta  erosoak  eta  inork  nahi  ez  dituen
proiektuak  Zubietan  kokatzeko asmoarekin  temati  jarraitzen  dute  Gipuzkoako EAJko  eta  PSEko
agintariek:  errauste-planta,  presoen  gizarteratzeko  zentroa  eta  kuartela.  Gogorarazi  nahi  dugu
2016ko urriaren 22 eta 23an erraustegiari buruz egindako herri-galdeketan zubietarren % 64,7k
hartu zuela parte, eta % 99,5ek esan ziotela ezetz erraustegiari. 

Usurbildik,  Zubietatik  bezalaxe,  kezkaz  bizi  ditugu  Zubietarako  dituzten  egitasmoak.  Larrialdi-
egoeran dago Zubieta, eta Usurbil ingurua ere. Izan ere, Zubietan ez ezik, Usurbilen ere izango dute
eraginik, proiektu batak zein besteak: gure etorkizunaren jabe izan nahi dugu, inongo inposiziorik
gabe, aire garbia arnastu nahi dugu eta ez dugu militarrik nahi gure inguruan. Ez Donostian, ez
Zubietan, ez inon! 

Halaber,  gogorarazi  nahi  dugu,  PTPa  (Lurralde  Antolaketarako  Plana)  landu  zenean,  Usurbilgo
Udalak adierazi zuela Eskusaitzetako eremurako proposamena eskualdearen iritzia aintzat hartuz
egin behar zela,  Zubietan gauza daitekeen planteamenduak Donostiari  ez ezik,  eskualde osoari
eragiten diolako.  

Bestalde, nabarmendu nahi dugu, abertzale eta independentista gisa, auzo-lotsa sentitzen dugula
EAJ  lekualdatzeez  hitz  egiten  eta  negoziatzen  aditzen  dugunean.  Berriki,  Eneko  Goia  bera
Txaldatxurren egon da, 36ko altxamenduko lubakietako bat izan zen tokian.  Hain justu, 2017ko



urtarrilean Aranzadik gudari  baten gorpuzkiak atera zituen handik, Eneko Goia bertan zela. Zer
nolako  paradoxa:  36ko  gudariak  han  borrokatu  ziren  gure  lurrak  defendatzeagatik,  eta  orain,
Donostiako alkateak Espainiako Armadari eskaintzen dizkion lur berberak dira. Euskal gizarteak ez
du  kuartelen  lekualdatzerik  behar.  Are  gehiago,  garai  politiko  berri  hauetan.  Militarrak  eta
Espainiako segurtasun indarrak Euskal Herritik alde egiteko eta desmilitarizaziorako akordioa da
behar duguna. 

Honengatik guztiagatik, EHBildu taldeak, zera eskatzen dio udalbatza honi:

1) Usurbilgo udalbatzak dei egiten die Donostia eta Gipuzkoako ordezkari instituzionalei Zubieta
bakean uzteko eta zubietarrei aditzeko. Proiektuok bertan behera utzi eta zubietarren etorkizuna
zubietarren esku uzteko eskatzen diegu. 

2) Usurbilgo Udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eta lurralde antolaketarako arduradunei esku hartzeko
eskatzen  die.  Eskusaitzetan  proposatu  diren  proiektuen  eskalak  eta  dimentsioak  Donostia
gainditzen du, eta, horrenbestez, ezinbestekoa da eskualdearen iritzia aintzat hartzea. Eneko Goiak,
ordea, Donostiatik Donostiara egindako proposamena egin du, gainerako guztiei erreparatu gabe. 

3) Usurbilgo udalbatzak  Donostiako udal-gobernuari, eta, bereziki Eneko Goia alkateari, eskatzen
dio  Loiolako  kuartelak  Zubietara  lekualdatzeko  asmoari  uko  egiteko.  Ez  ditugu  militarrak  gure
herrian eta bere inguruan izan nahi. Gainera, ez du zentzurik Europako herrialde militarizatuenean
kuartel berri bat sortzeko proposamenak, ez Zubietan, ez Loiolan, ez inon. Horregatik, eztabaidaren
muinari  heltzeko  eskatzen  diogu,  hau  da,  nola  lortu  Gipuzkoaren  eta  Euskal  Herriaren
desmilitarizazioa. EHbildu prest dago zeregin horretan bide-lagun izateko. 

Usurbilen, 2018ko irailaren 12an


