
 2013ko abenduaren 17an, ziurta-
sun faltagatik 2004. urtean hus-
tu behar izan zen Musika Etxea 
zeharo hondatzen hasi zen. Erais-
tearen arrisku fisikoa begi bistan 
ikusteak laudioar asko hunkitu 
zituen eta protesta mugimendu 
bat antolatzen hasi ziren.

   2013ko abenduak 18:
Hurrengo egunean bertan 
laudioar batek Facebooken orrial-
de bat sortu zuen, berehalakoan 
1000 “lagun” baino gehiago lortu 
zituena.

   Urtarrilak 7:
Beste auzokide batek, interneten 
sinadura bilketa bat abiatu zuen, 
800 baino gehiago lortuz.

   Urtarrilak 14:
Asanblada ireki bat egin eta herri 
plataforma sortu zen.

   Otsailak 6:
Sekulako euri jasaren azpian 
150 lagunek “Ondare hostorikoa 
herriarentzat” leloa aldarrikatu 
zuten. Laudioko udal-taldeen 
ordezkaritza zabalak ere parte 
hartu zuen.

     

Otsailak 16:
Sinadura bilketa fisikoa abian.

   Martxoak 11
Lamuza parkearen jatorriari eta 
historiari buruzko hitzaldia Juan 
Carlos Navarroren eskutik.

   Martxoak 15
Auzokideen ekimenez, udal-
aurrekontuetan Kasinoa konpont-
zeko 34.000 euro bideratzea 
proposatu zen. Talde politiko 
guztiekin bildu ondoren diru ko-
puru hori jasotzea onartu zen.

   Apirilak 8
Berreskuratze-plana idatzi zuten 
arkitektoekin hitzaldia: Ion Bárce-
na eta Jaime Díaz.

   Dolumin barikua:
Ehunka pertsonek perfomance 
batean parte hartu zuten. Egun 
horretan bideo izugarri eder bat 
grabatu zen ere, dron bat era-
bilita. www.soslamuza.com-en 
ikusgai dago. Era berean zozketa 
bat antolatu zen bi astetan ehun 
merkatari baino gehiagok plata-
forma laguntzeko asmoz eman-
dako oparien bidez.

   Ekainak 7 :
Lehen auzolan eguna. Arratsal-
dez Gaztetxeak Parkegunea 
antolatu zuen, musika ekintza eta 
skater-en erakusketa batekin.

   Uztailak 5:
Bigarren auzolana hasitako lanak 
bukatzeko. Iturrien garbiketa, 
zisnea eta lorontziak margotu, 
informazio-plakak berkokatu eta 
“ponpeia” bermargotu ziren.

   Uztailak 11:
SOSKULTURA GAUA, laudioko 
4 zine-zuzendarik euren labur-
metraien proiekzioak aurkeztu 
zituzten zuzenean: Kepa Sojo, 
Patxi Urkijo, Igor Arzuaga eta Esti 
Urresola hain zuzen ere.
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2014, berreskuratzearen 
aldeko aldarrikapen urtea

LAMUZAKO PARKEA BERRESKURATZEAREN ALDEKO HERRI PLATAFORMA

2014ko dolumin barikuan, Lamuzako parkearen alde egindako mobilizazioa.

Zisnea berriro txuria da.

“Pompeia” bermagotua eta berriztatua.

Iturrien garbiketa.



Irailak 15 
KASINOAN LANAK EGI-
TEKO PROPOSAMENA
Aurrekontuan onartutako 
34.000 euroak inbertitzeko pro-
posamen tekniko bat landu zen. 
Helburua: eraikinaren ziurtasuna 
bermatzea, bai auzolanak egin 
ahal izateko bertan, zein beste-
lako kimen zehatz batzuk edo 
bisita gidatuak ere.

Irailak 30
BERRIAK PRENTSAN
Prentsan Aldundiaren balizko 
proiektu baten inguruko berriak 
agertzen hasi ziren. Baina SOS 
Parkeak eta Udalak ez zuten 
hauen berri zuzenik.
   Udalak Aldundiarekin bildu zen, 
bai eta SOS Parkearekin ere.
   Aldundiaren konpromisoa 
60.000 euroko lanak egitera 
mugatu zen, eraikina bertan 
behera ez erortzeko guztiz beha-
rrezkoa dena.

Urriak 10
SINADUREN AURKEZ-
PENA: 4.212 + 1? 
Gauzak aurrera joan ahala, 
urriaren 1ean data horretara arte 
jasotako 4.212 sinadurak aurkez-
tea erabakitzen zen, aldarrika-
penak auzokideen artean duen 
babesa azalaratzeko.

Urriak 18
ESKUTITZ PUBLIKOA
18an gutun ireki bat bidali zitzaion 
Aldundiari, Udalari eta Batzar 
Nagusietako talde politiko guztiei. 
Gutun horretan gaia azaldu eta 
euren babesa eskatu zitzaien.

Urriak 26
UDALEAN MOZIOA 
ONARTU ZEN
Gutun bidalketaren eta sinadura 
aurkezpen dinamikaren ostean, 
urriaren 26an Laudio Udaleko 
zinegotzien gehiengo zabalak 

(Bildu, EAJ-PNV eta PSE-EE-k) 
SOS Parkearen helburuen aldeko 
mozio bat onartu zuten eta Ba-
tzar nagusiei aurrera eramatea 
eskatu zioten. Omnia abstenitu 
egin zen, udalbatzan sortutako 
arazoak zirela medio, baina bere 
babesa adierazi zion SOS Parkea-
ri.

Azaroak 10 
2015ko AURREKON-
TUAK ALDUNDIAN  
Aurrekontuen negoziazio garaia 
hurbildu ahala, Aldundia urrats 
txikiren bat emateko prest 
dagoela ematen du, Musika 
etxearen proiekturako 200.000 
euroko diru kopurua onartuz.
   Azaroaren hasieran gutun bat 
bidali zitzaien Batzar Nagusietako 
batzarkide guztiei, berreskurat-
zearekin konpromiso zehatzak 
hartzeko eskatuz. Bilduk mozio 

bat aurkeztu zuen, Laudioko 
udalbatzan onartutakoa babes-
teko eskatuz. EAJ-PNVk bat egin 
zuen mozioarekin, eta PSE-EEk 
beste bat aurkeztu bazuen ere, 
besteekin bat egiteko borondate 
argia azaldu zuen.
SOS Parkea Bildu eta PSEko bat-
zarkideekin batzartu zen, bai eta 
EAJ-PNVkoekin ere. Denak bat 
datoz plataformaren filosofiare-
kin eta bere babesa adierazi zio-
ten. Taldeek plataformari Batzar 
Nagusietako biltzarrera joateko 
gonbitea luzatu zioten.

Azaroak 26 
AKORDIO ZABALA 
BATZAR NAGUSIETAN
Plataformak, oso begi onez ikusi 
zuen BILDU, EAJ-PNV, PSE-EE eta 
Ezker Batuak mozio komun bat 
aurkeztu izana SOS Parkearekin 
adostuta, bai eta mozio honek 
babes zabala jaso zuela ikusteak.
   Mozio honetan 2015eko au-
rrekontuetan 3 millioi euro 
Lamuza parkeko konponketa 
lanak egiteko bideratzea eskat-
zen zen, eta hurrengo urteetan 
ere beharrezkoak diren partidak 
bideratzea lanak behar bezala 
bukatu arte.
    Era berean, eremua kultur 
erabilpenetarako bideratzea 
eskatzen zuen, eta erabaki hau 
Laudioko auzokideak kontuan 
hartuz hartzea.

2014ko UDAZKENA: Mugimendu handia eta 
Udalaren zein Batzar Nagusien babesa.

Euri zaparradaren azpian egindako lehen mobilizazioa: otsailaren 6an.

Urtean zehar jasotako 4.200 sinaduren 
aurkezpena pren.tsa aurrean



2015erako IDEIAK:
 INKESTAK 
SOS Parkea plataformako kul-
tura batzordeak elkarrizketak 
abiatu ditu Laudioko gizarte eta 
kultur taldeekin beraien beharrak 
eta eskaerak ezagutzeko.
   Helburua, taldeek euren ekint-
zak eta egoera hobetzeko zer 
eskatzen duten ezagutzea da. 
  Taldeen ekimenak ere ezagutu 
nahi dira modu honetan, elkar 
harremanetan jarrri eta bere 
ikusgarritasuna eta potentzialita-
tea handitzeko asmoz.

HAUSNARKETA
AUZOLANAK
Hausnarketa-auzolan batzuk ja-
rriko dira martxan, beste antzeko 
esperientzia batzuk ezagutzeko. 
Proiektu anitzak eta oso desber-
dinak gonbidatuko ditugu berta-
ra, egon daitezkeen aukerak eta 
lan-moldeak ezagutzeko asmoz.
   Ondoren, gure asmoa talde eta 
elkarte guztiekin harremanetan 
jarri eta guztion artean, babes 
zabala lortuko duen proposamen 
bat garatzea da.

LANEN JARRAIPENAK
SOS Parkeko batzorde tek-
nikoaren bidez egingo diren lanen 
jarraipena egin nahi da. Hala 
txikienak (Kasinoko lehenengoak 
bezala) nola etorkizunean egin 
daitezkeen beste guztiena.

   KASINOAREN BERRIZTATZEA
   Gure asmoa Kasinoa ahalik eta 
azkarren erabili ahal izatea da, 
jakinik modu puntualean eta be-
hin behinekoan izan beharko dela 

hasiera batean.  

   ALDAIKO ERREKAKO LANAK
   Litekeena da Aldaiko erreka 
hobetzeko lanak urtebete baino 
lehenago abiatzea.
SOS Parkeak lan hauek ondare 
naturalari kalterik egin gabe 
gauzatuko direla bermatzeko lan 
egingo du, eta lanek irauten du-
ten bitartean hobekuntza batzuk 
egitea ere proposatuko du. Lanak 
dauden bitartean parkea erakar-
garria izatea ere bilatzen dugu.

   LANENGATIK ZABALIK
   SOS Parkeak burutuko diren 
obrak, parkea eta bere eraikinen 
gozatzearekin bateragarriak egi-
teko ahalegina egingo du hainbat 
proposamenen bitartez.

KULTUR DINAMIZAZIOA
Parkea eta egiten diren ekimen 
kulturalak dinamizatu eta he-
datzeko erronkari eutsiko diogu, 
toki izugarria dela lau haizeetara 
zabaldu eta laudioarrak parkea 
erabiltzera animatuko ditugu.

LANDAREEN INBENTARIOA
Batzorde botanikoa orain dela 
urte batzuk egindako zuhaitz eta 
landareen zerrendak egunerat-
zen eta osatzen ari da.
Orain, modu zehatzago eta sako-
nago batean egitea da helburu.

INSTITUZIOETAKO
LANARI 
JARRAIPENA
Erakundeen ekimenei jarraipen 
hestua egingo diegu, orain arteko 
eskaera maila mantendu eta 
agindutako diru-partidak onartu 
eta bideratzearen aldeko lanari 
eutsiz. Laudioarren iritzia kon-
tutan hartzea izango da gure 
kezkarik handiena, eta horreta-
rako erakunde guztiekin elkarla-
nean aritzeko prest gaude.

ALDARRIKAPENA
Dena ongi badoa, hurrengo ur-
teetan lan handiagoa izango dugu 
dinamizazio eta sorkuntzaren 
eremuan (erabilpenak eta proie-
ktuak abian ipintzen) aldarrikape-
nean baino. Baina gauzak oraindik 
bat ere argi ez daudenez, plata-
formak ez du etsiko, eta alda-
rrikapena egin behar bada, irmoki 
ekingo dio lan horri ere.

Batzar teknikoaren bisita Kasinoko eraikinera, bere egoera aztertu eta proposamenak egiteko.

Berreskuratze plana idatzi zuten arkitektoen 
taldea, apirileko 8an hitzaldi bat eman zute-
nak SOS Parkeak antolatuta.

Berreskurapenean benetako urratsik ez bada 
ematen, aldarrikapen dinamikara bueltatu 
beharko gara.

Kasinoa, berriztatu behar den eraikina.

Landare eta zuhaitzen zerrendak eguneratze-
ko lanean ari gara



ASKOZ INFORMAZIO GEHIAGO
ZURE ESKU INTERNETEN:
www.sosparkea.com

SOS Lamuza Parkea sortu zen lehenengo egunetik ber-
tatik ez da geldirik egon eta arlo desberdinetan astero 
astero lanean aritu da, parkearen berreskurapenera 
hurbiltzeko.

Bide honetan -bakoitzak bere moduan- lagundu duten 
pertsona guztiei gure eskerrik beroenak eman nahi di-
zkiegu. Euren ekarpena gabe ezinezkoa izango baitzen 
gaur egun gure helburuak lortzeko gertuago egotea. 

Eta bide horretan jarraitzeko deia egin nahi dugu, bide 
berdinean jarraitzeko animoak emanez, guztion artean 
azken helburuak lor ditzagun: parkea kultura, bilgune, 
atseden, gozamen, ikasketa, sorkuntza eta ekintza ere-
mua izatea nahi dugu.

Horretarako, asteartero, arratsaldeko 18:30etan Kultu-
ra Etxean egiten ditugun bileretara etortzeko deia ere 
egiten dizuegu. Ongi etorriak izango zarete.

Itxaropentsu, 
kezkarekin 
hala ere
2014ko bukaeran, egoeraren 
garapenaren esperoan gaude.
   Javier de Andresek aurrekon-
tuak ez aurkeztearen erabakia 
hartu eta gero (aurrekontu ho-
nek 2015ean Lamuza parkearen 
berreskurapenera 200.000 euro 
bideratzea baino ez zuen jasot-
zen) mozioa babestu zuten Bat-
zar Nagusietako taldeek: parkera 
3 milioi euro bideratzeko modua 
topatuko zutela esan zuten. 
   SOS Parkea plataforman 
lanean ari gara diru horrekin zer 
egin daitekeen pentsatzen. Zer 
nolako lanei ekin beharko litzaio-
keen, diru horrekin, ahalik eta 
emaitza azkarrenak eta sendoe-
nak laudioarrentzat lortzeko.
   Diru-partida onartuko balitz, 
lan hauek egiteko aukera egongo 
dela bermatu behar dugu.
   Gure ustez, egiturari dagokion 
berrikuntza asko egin ahal dira, 
(kultura etxean bertan egin beha-
rreko lan asko barne) eraikinen 
azken erabilpena baldintzatu 
gabe. Oso posible ikusten dugu 
lan handiak egin ahal izatea, 
gehiago itxaron gabe.
   Bitartean, eraikinetan eta par-
kean zer egin daitekeen lasaita-
sunez, eta modu anitz eta zabal 
batean eztabaidatu egin beharko 
da, helburua guztiok ados gel-
ditzeko moduko proposamenak 
onartzea izanik (izan gazte zein 
nagusi, musikari zein antzerkiza-
le, margolari zein bideogile.,..)
 Parkea berreskuratzeko aukera 
izugarri baten aurrean gaudela 
uste dugu, baina aukera hori  diru 
kopuru zehatzetan gauzatu be-
har da hurrengo hilabeteetan. .
   Parkearen berreskurapena 
Laudioko gizarte, kultura eta eko-
nomi jarduerak bultzatzeko oso 
garrantzitsua dela uste dugu, 
berebizikoa.
   Orain arte ikusitako jarrerek 
itxaropentsu egoteko arrazoiak 
ematen dizkigute, ordezkari 
politiko gehienen borondatea oso 
ona dela ematen duelako.
      Baina ikusgai dago ia benetan 
azken muturreraino eramateko 
gai izango ote garen.


