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Aldiri. Arkitektura eta abar

Marinaleda
Espekulazioarekin amaitzeko eredua?
Marinaleda ez da Sevillako herri arrunt bat.
Bertako biztanleek, gehienak jornalariak, Andaluziako lur-jabe
handien aurkako gerra abiatu zuten duela 35 urte, baita neurri
handi batean irabazi ere. Okupazioak, gose-grebak, trenzerbitzuen mozketak eta bestelako ekintzak eraman zituzten
aurrera, biltzar-bidez etengabe adostutakoari jarraiki.
Borrokaren helburua argia zen: lurra lantzen zuenarena izatea.

Lana lortzeko borroka

HNRNDWDVWURNRGDWXHQDUDEHUD,QIDQWHUULNRGXNHDN
KDOXU]LWXHQ(VSDLQLDQ0DULQDOHGDRQGRDQKDLQ]X]HQHUH
KDNRODWLIXQGLREDW(O+XPRVRL]HQHNRD
XUWHHQELWDUWHDQKHUULNRMRUQDODULHN-XDQ0DQXHO6iQFKH]
Gordillo alkatea gidari, behin eta berriro okupatu zuten. Andaluziako Juntak, 1992ko Sevillako nazioarteko Expoaren atarian, mobilizazioekin amaitzeko dukearen lursaila desjabetzea
HUDEDNL]XHQȥKDUHQPHUNDWXNREDOLRRVRDRUGDLQGX]JDLD
DVNRWDQVDLKHVWHQEDGDHUHȥ0DULQDOHGDNRKHUULDULODJDSHQ
moduan emateko. Lehorreko latifundioa izatetik jornalarien
kooperatiba batzuek kudeatutako lursail ureztatua izatera igaro
zen El Humoso bost urtetan, eta gaur egun herriko zein inguUXHWDNRLDMRUQDODULNHJLWHQGXWHQODQEHUWDQ0DULQDOHGDNR
biztanleria aktiboaren % 70eko langabezia zegoen 1979an eta
enplegu ia osoa krisi ekonomikoa hasi baino lehen. AndaluziDNR(VWDWLVWLND,QVWLWXWXDUHQDUDEHUD0DULQDOHGDNRODQJDEH]LD
tasa % 7 ingurukoa izan zen 2009an; aldi berean, Andaluziaren
EDWH]EHVWHNRDLDHNRD.
Etxebizitza lortzeko borroka

%HVWHXGDOHUULEDW]XHWDQH]EH]DOD0DULQDOHGDQH]GDQHXUUL
gabeki eraiki, eta egin diren etxebizitza berrien % 90 modu
berezi batez sustatu dira: autoeraikuntzako programa baten
bidez. Askok uste dutenaren kontra, ordea, programa hori ez
GD0DULQDOHGDNR8GDODUHQDEDL]LNHWD$QGDOX]LDNR-XQWDUH
QDNRQWXDGD0DULQDOHGDQJRJRȥHWDEDOLDELGHȥKDQGLDJR]
aplikatu dela, emaitza oparoagoak erdietsiz.
Autoeraikuntzako programa, hortaz, Andaluziako Juntak jarri
]XHQLQGDUUHDQDQPDUW[RDUHQNR'HNUHWXaren bidez, babes publikoko etxebizitza merkeak sustatzeko
eta langabeak eraikuntzaren ogibidean hezteko helburu
bikoitzarekin (1). Familia parte-hartzaileek ezin zuten 12.000
HXUREDLQRJHKLDJRLUDED]LXUWHDQ  HWDHW[HUHQDUWHNR
promozioak eraikitzea eskatzen zuen programak eta, haren
ezaugarrien ondorioz, bi solairuko familiabakarreko etxe elkarri
atxikia izan zen promozio gehienetan aukeratutako etxebizitzatipoa. Autoeraikitzaileen arteko lankidetza sustatzeko, gainera,
(1) DÍAZ. 2008:301
(2) ICOPT. 1999:52. artik.
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programak eskatzen zuen eraikuntza amaitu arte ezin zela jakin
zein izango zen bakoitzaren etxea. Autoeraikuntzakoak izanagatik, proiektuak arkitektoek eginak ziren, jakina, gehienetan
lehiaketa publikoen bidezko esleipena tarteko. Andaluziako
Junta arkitektura-proiekturako, obra-zuzendaritzarako eta
kudeaketarako gastuen kargu egiten zen, baita materialetarako
gastuen kargu ere, azken horretarako metro koadro erabilgarri
EDNRLW]HNRHXURRUGDLQGX]  2UGXDQIDPLOLHNEHUHN
eraikitzen bazuten eta Juntak proiektua eta materialak ordainW]HQED]LWXHQHW[HHQMDEHL]DWHNRȥMDEHJRHUUHJLPHQHDQHVOHLW]HQ]LUHQHWDȥ]HUJHUDW]HQ]LW]DLHQRUGDLQW]HNR"$UJLGDJR
erantzuna: lurzorua, eta hura hornitzeko urbanizazioa.
0DULQDOHGDQOXU]RUXDUHQJDVWXDHUHH]DEDWX]XWHQHNXD]LRWLN
autoeraikitzaileei lagapen moduan doan emanez. Lurzorua,
hortaz, norbanakoen jabego-erregimenekoa izan ordez, udalaUHQDGDNROHNWLELWDWHDUHQD'DJRHQHNRPRWDKRQHWDNRHW[H
baino gehiago eraiki dira udalerrian eta, programa jada bukatu
GHQDUUHQEHVWHVXVWDW]HNREDLPHQEHUH]LDHPDQGLH-XQWDN
Bakoitzak 90 m2 eraikiak ditu, baita 100 m2-ko patio bat ere,
etorkizunean hedapenak egin ahal izateko. Etxeak ezin dira
saldu, soilik seme-alabei oinordetu. Horrexegatik egin da hain
IDPDWX0DULQDOHGDNRHW[HEL]LW]DSROLWLNDKLOHDQHXURVRLOLN
ordaintzea erabaki zutelako biltzar bidez autoeraikitzaileek.
Ereduaren egokitasuna

0DULQDOHGDNRHVSHULHQW]LDULHJRW]L]DLRDQGDOX]LDUJX]WLHN
diruz lagundutako eredu jasanezina dela. Hilean hain gutxi
RUGDLQGX]JDLQHUDȥHXURNRNXRWDXUEDQL]D]LRJDVWXDN
estaltzeko eta Juntak aurreratutako diruaren zati bat itzultzeko
GDȥRUDLQGLNH]GDJRMRUQDODULULNEHUHHW[HDJX]WL]RUGDLQGX
GXHQLNSURJUDPDGXHODXUWHLQGDUUHDQMDUULED]HQHUH
WLN0DULQDOHGDNRDONDWHGHQDNEHUUL]R]HQHVDQGXEHUH
eredua arras esportagarria dela, baina ez dela egiten etxebizitzaren arazoa ez delako benetan konpondu nahi, espekulatzaileen
LQWHUHVHNRQRPLNRHQJDWLN6iQFKH]*RUGLOORUHQW]DWOXU]RUX
urbanizagarri guztiek publikoak izan beharko lukete. Horrela,
espekulazioarekin behingoan bukatuko litzateke. “(]GXJX
OXUUDUHQMDEHJRULNQDKLEDL]LNHWDKDUHQHUDELOHUDEL]LJX]WLUDNR” esan
izan du.
(3) COPT. 1999:54. artik.
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$]DOHUDHVNXELGHDGDKRUWD]0DULQDOHGDNRHUHGXDNDOGD
UULNDW]HQGXHQMDEHJRNRȥHGRKREHWRHVDQHUDELOHUDNRȥHUUH
gimen mota. Lastima eskubide erreal horrenganako baskongadoon fedea minimoen azpitik egotea 2010eko uztailean
(XVNR-DXUODULW]DNKDUWXWDNRHUDEDNL]DODQW]DJDUULDHWDJHUR  
]HLQDUHQELGH]EDEHVRÀ]LDOHNRD]DOHUDHVNXELGHNRLD
etxebizitzen lurzoru publikoa salmentan jarri baitzuen. “6HNX
ODNRDXNHUDGDKHUULWDUUHNHW[HEL]LW]DULHJRQNRUWDVXQH]HXWVLGLH]DLRWHQ
HWDD]DOHUDHVNXELGHDUHQWLWXODUL]DWHDNGDNDUUHQVHJXUWDVXQH]DGHVDJHU
GDGLQ” ziurtatu zuen Iñaki Arriola sailburuak, salmenta publiko
HJLQ]XHQHNRDQ  %DGDDQW]DKHUULWDUKRULHQULH]]DLR
hain zalantzazkoa iruditzen bere egoera, Etxebizitza Sailak
HURVNHWDHVNDHUDEDNDUULNMDVREDLWLWX  $SLND0DULQDledako eredua uste baino hobeto txertatuko litzateke gurean ere.
(4) ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA, 2010.
(5) Noticias de Gipuzkoa, 2010-7-21. Egileak itzulia
(6) Garajeak eta lokalak zenbatu gabe (www.parlamento.euskadi.net/
irud/09/00/017452.pdf)
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