
METROAREN OBRAK GAUETAN ERAGINDAKO ZARATA ETA BIBRAZIO

JASANGAITZAK SALATZEN DITUGU AMARA ZAHARREKO BIZILAGUNEK

Amara Zaharreko bizilagunek Metroaren eraikuntza-lanak joan den otsailaren

24az geroztik gaueko orduetan gure etxeetan etengabe eragiten ari diren zarata

eta  bibrazio  jasangaitzak  salatu  ditugu.  Kalteturiko  180  auzotarrek

izenpeturiko salaketa aurkeztu dugu astelehenean, martxoak 25, Donostiako

Udaletxean, Eusko Jaurlaritzan, Euskal Trenbide Sarean  eta Arartekoan. 

Metroaren  obrak  Osasuna,  Amara  Gaina,  Autonomia  eta  Amara

kaleetako hainbat etxebizitzetan azken asteetan eragindako zarata izugarrien

ondorioz ezinezkoa bihurtu zaigu bizilagunentzat etxean lo egitea eta gauetan

atseden  hartzea.  Egoera  honek  kalte  larriak  eragin  dizkio  gure  osasunari:

ugariak dira lo-aldiaren alterazio, neke, zefalea, antsietate eta estres kasuak. 

Lanean baja eskatu behar izan dute zenbait auzotarrek antsietate arazoengatik.

Lo egin ahal izateko medikazioa hartu behar dugu beste hainbat bizilagunek.

Batzuei etxetik bota gaituzte, lo egin ahal izateko, senide eta lagunen etxeetara

joatea bultzatu gaituztelarik.    

Gure  etxebizitzaren  barnean  egunerokoaz  gozatzeko  eta  ingurumen

egoki  batean bizitzeko oinarrizko eskubidea kendu digute.  Noiz arte? Obrak

irauten duten bitartean bizitzeko EGOKIAK diren beste etxe batzuetan ostatua

emango  digu  norbaitek?  Orain  arte   Udaletxeak  eta  Eusko  Jaurlaritzak  ez

digute konponbiderik eman.

Gabeko deskantsua hiritarrok dugun eskubide bat da, Udal Ordenantzan

jasotzen dena, baina eskubide hau URRATZEN ARI DIRA obren zaraten eta

hauek sortzen dituzte bibrazioen ondorioz. Egun kontsekutiboetan lo egiten ez

uztea  eta   24  orduz  izugarrizko  zaratak  jasan  behar  izatea  TORTURA eta

TRATU TXARRAK dira. 

Udaltzainek  30-60  dezibelioko  zarata  mailak  neurtu  dituzte  etxeen

barnean,  lo-gela eta egon-geletan.  Kutsadura akustikoa arautzen duen Udal
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Ordenantzak gaueko orduetan (22:00tik  8:00ak arte)  etxebizitzetan ezartzen

duen gehienezkoa 27 dezibelioko da. Muga erabat gainditzen dute beraz. 

Bizilagunek  gainera  salatzen  dugu,   martxoaren  13an  Udaltzaingoaren

UCOM –(Unidad  de  Control  de  las  Ordenanzas  Municipales)—   unitateko

zuzendariak  jakinarazi  zigula  egun  hartatik  aurrera  sonometrorik  gabe

egongo  zirela  hurrengo  bi  asteetan  gutxienez –antza  denez  neurketak

egiteko zeukaten aparatu bat galdu eta eskura zeukaten beste bakarra hondatu

zaielako.  Gauzak  horrela,  Donostiako  Udaltzaingoak  egun  EZ  DAUKA

zaraten eta bibrazioen  ikuskapenak egiteko aparaturik, Udal Ordenantza

betetzen dela ziurtatzeko.

Gauzak honela, bizilagunen egoera BABESGABETASUN OSOKOA DA. 

Nola  da  posible  Donostia  bezalako  hiri  batean  sonometrorik  gabe

geratzea  bi  aste  baino  gehiagoz  eta  premiazko  neurriak  ez  hartzea  soinu

neurketa zerbitzua berriro ezartzeko?

Nabarmendu behar da, bizilagunak jasaten ari  diren egoeraren jakitun

izanda ere, Udaletxeak ez duela inolako arretarik edo ardurarik agertzen eta ez

duela bere ordenantzak bete daitezen zainketarik egiten ezta neurriak hartzen

ere. 

Hori gutxi balitz,  Euskal Trenbide Sareak (ETS) bizilagunei erantzun

die Udaltzaingoak egindako neurketak “baliogabeak” direla, eta bitartean

ETSko inor ez da azken hilabete luzean etxeetan agertu ere egin bizilagunek

behin eta berriz eskatu dizkiogun neurketak egiteko. Eraikuntza-lanen enpresa

adjudikatzaleak  izan  behar  zuen  neurketa  horiek  egiteko  ardura,  Metroaren

obra proiektuaren Ingurumen Zainketa Planak hori zehazten baitu.   

Aste honetan ETS eta UT Miraconcha-ko arduradunak  Amaragaina 26,

Osasun kaleko 26-22 eta Autonomia kaleko X etxeetan agertu dira  beren soinu

neurketak egiteko. Tunelaren burua Osasun kalea 18 eta Autonomia kalea 12-

14 inguruan dago.  Honek esan nahi  du  enpresak aste  honetan programatu
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dituen soinu neurketak tunelaren burutik 100 metro atzerago egin dituela, hau

da, neurketak ez dira egin afekzio gehien dituzten etxeetan. 

          

Donostiako  metroko  obraren  proiektuan,  Ingurugiroko  zainketa  planak

agintzen  duen  bezala,  obren  ardura  duen  enpresak  (ETS)  soinu  neurketa

kontrolak egin behar ditu. Baina, beraiek nahi duten momentuan, nahi duten

lekuetan?  Ze  garantia  mota  ematen  dute  horrelako  kondiziotan  egindako

neurketek beraien interesa obrak ez ETETEA denean? 

Soinu neurketak, afekzio gehieneko etxeetan egitea eskatzen ari  gara

orain, tunelaren burua dagoen lekuan. Baina gaur egun, ETS enpresak Patxi

Aguirre  obra  komunikatzaile  lanetan  ari  delarik,  ez  digu  hau  egingo  dela

ziurtatzen. 

Eusko  Trenbide  Sareak  gertatzen  ari  denaren  berri  daukala  salatzen

dugu, eta Donostiako Udaletxea eta Esko Jaurlaritzaren baimenarekin egoera

larri hau denboran luzatzea onartzen ari direla azpimarratzen dugu ere.

Guzti honetaz gain, orain dela aste batzuk Easo-Lugaritz obra tartean,

makinek 2018ko abenduan  hitzartu zutena betetzen EZ dutela salatzen dugu,

gaueko  23:00k  arte  egiten  bait  dute  lan  eta  goizeko  7:00  etan  hasi,

hitzartutakoa makinek gaueko 22:00etatik goizeko 8:00ak arte lanak etetea izan

zenean.

Donostiako Udaletxeak eta Eusko Jaurlaritzak gure ongizate eta osasuna

bermatzeko BETEBEHARRA DUTE. Hau da, guztiaren gainetik bermatu behar

dute hiritarren ongizatea eta osasuna. 

Ez  dira  gure  eskubideak  errespetatzen  ari  eta  hauek  Instituzioen

mesederako SAKRIFIKATZEN  ARI DIRA. GIZA ESKUBIDEEN ERRESPETUA

INTERES PUBLIKOKO EDOZEIN OBREN ERABAKIEN GAINETIK GAILENDU

BEHAR LIRATEKE.
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Horrenbestez,  makinek inolako kontrolik  eta zigorrik  gabe darraite

gauetan  lan  egiten,  bai  udal  arautegia  eta  bai  Metroaren  proiektuko

Ingurumen Zainketa Plana URRATUAZ  –azken honen arabera “zaratek eta

bibrazioek legezko mailak gaindituz gero horiek gutxitzeko neurriak hartu behar

dira” eta “gauetako deskantsua errespetatuko da” JASOTZEN DUELARIK. 

 AURRETIK AZALDU DUGUN GUZTIAGATIK ESKATZEN DUGU:

- OBRETAKO MAKINAK GAUEZ EGITEN DITUZTEN LANAK ETETEA,

GABEKO  22:00  ETATIK  GOIZEKO  8:00AK  arte,  Ordenantza

munizipalean  jasota  dagoen  moduan, GURE  DESKANTSUA

ERRESPETATUA IZAN DADIN. 

- INSTITUZIOAK  ARAUTEGIA  BETETZEA,  GUK  HIRITARROK

DERRIGORREZ BETE BEHAR DITUGUN MAILA BERDINEAN. 

- OBRAK  EJEKUTATZEN  JARRAITU  NAHIKO  BALUTE,  ERAGINAK

JASATEN ARI GAREN BIZILAGUNEN ETXE ALDAKETA BERMATZEA.

Halaber, bizilagun kaltetuen  batzarra egingo dela iragarri dute Apirilak 2

asteartean  arrratsaldeko  8etan  AmaraBai  elkartearen  egoitzan  (Amara

kalea 17). 
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