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Hemen datorkigu San Pedro jaietako ale bere-
zia. Bertan, egunez egun egindako hainbat
ekintzetako argazkiak dituzu ikusgai.

Bide batez, Ttonttorro Jai Batzordearen ize-
nean, eskerrik beroenak jaietan parte hartu
duzuen eragile eta norbanako guztiei. Baita ere,
adierazi nahi dute  zozketako zenbakia 6799

izan zela eta igeldotar bati tokatu zitzaiola.

Oraingoa ale berezia izan arren, Kontu-konta-
ri atalari eutsi diogu eta azken aldian bolo-bolo
dabilen erraustegiaren gaiari eskaintzea pentsa-
tu dugu. 

Gustokoa izango duzuelakoan...

Kaixo herrikide!!!

San Pedro jaiak!!! Igeldo 2016

Ekainak 23



Ekainak 25Igeldo 2016
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Ekainak 29 Igeldo 2016
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Uztailak 1Igeldo 2016



Uztailak 2 Igeldo 2016
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Gipuzkoako partzuergoak dela gutxi onartu
du plana; 200000 tonahondakinentzako
errauskailua, tratamendu mekaniko-biologi-
koko eta zepak balioztatzeko zentro bana
eta biometanizatze-planta bat izango lituz-
ke; hondakinen kudeaketa esku pribatuetan
utzi eta lurraldeari datozen hogei urteetan
proiektuak, gutxienez, 1216 milioi euroko
zama eragingo dio.

Uztailaren 28an Erraustegia eraki eta kude-
atzeko lehiaketaren baldintza-pleguak onar-
tu zituzten Gipuzkoako Hondakinen
Kontsorzioko (GHK),
Foru Aldundiko,man-
komunitateetako eta
udaletako agintariek.
Hau da, erabaki horre-
kin emango zaio hasiera eraikuntza-faseari.
Horretarako, lehendabizi, Erraustegiaren
eraikuntzan parte hartu nahi duten enpre-
sek epe bat izango dute euren proiektuak
aurkezteko (60 egunekoa). Gero, azaroan
enpresa bat aukeratuko da eta, Aldundiko
ordezkarien esanetan, 2017ko urtarrilean
eraikuntza-lanak hastea aurreikusten da.

Proiektuaren finantzaketa 2011ko martxoa-
ren 3an sinatu zuten. Egun horretan, Markel
Olano eta bestelako buruzagiek, bazkari eta
afari batean angulak janez, 2860€ gastatu
zituzten diru publikotik La Caixa, Banesto

eta inbertsio-erakundeen ordezkariekin.
Gastu hori dela eta, sekulako zalaparta
sortu zen eta, Gipuzkoako batzar nagusie-
tan gaia mahai gainean jartzean, Markel
Olanok “ongi egina” erantzun zuen.

Kostuak, hasiera batean eta egun: 

Proiektuak eragingo dituen kostuek ere
sortu dute nahikoa eztabaida.
Erraustegiaren kostua, hasiera batean, 477
milioi eurokoa izatekoa zen, horietatik 394
milioi eraikitze- eta mantentze-kostuak

ziren, eta gainerako
83 milioiak finantza-
k e t a - k o m i s i o a k .
Aurten jakin dugu,
proiektuaren bidera-

garritasun txostenean, 1216 milioiko kostea
eragingo duela, horietako 128 enpresa-ira-
bazi hutsak izanik. Horrek gipuzkoar bakoi-
tzari 1.700 euro eskatuko lizkioke.

“ERRAUSTEGIA: ZALAPARTA
SORTZEN ARI DEN GAIA”

“Gaia mahai gainean jartzean,
Markel Olanok “ongi egina” erantzun

zuen”

Erraustegia gora eta behera, hainbat albiste eta mugimendu
egon da azkenaldian; alde batetik, erraustegiaren aldekoek

proiektua gauzatze bidean urratsak eman dituzte eta, bestetik,
mobilizazio handiak egon dira eta hainbat herritarrek adierazi

dute euren kezka eta haserrea. Ale honetan, gai honen inguruan
azken hilabeteetan gertaturikoak bildu ditugu, errepaso txiki bat

egiteko asmoz.
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Proiektuarekin, enpresa pribatu batek
250.000 milioi irabaziko ditu, hau da, 31
milioi urtero, 35 urtetan zehar.

Aurkako mugimenduak: GuraSOS, Giza-
katea, Gipuzkoa Zutik…

Proiektuak gipuzkoarrei ekarriko dien kos-
tuaz eta osasunean izango dituen ondorioez
larrituta, azkenaldian biderkatu eta indartu
egin dira protesta eta mobilizazioak.
Esaterako, maiatzaren 7an GuraSOS plata-
forma aurkeztu zen, errausketak umeengan
sor ditzakeen gaitzez arduratutako guraso,
amona, aitona, izeba-osaba eta herritarrek
osatutako elkartea. Hainbat ekimen mar-
txan jarri dituzten arren, bi izan dira
garrantzitsuenak; ekainaren 19an, 2000
herritar inguruk
Antiguoko tuneletik
Alderdi Ederreraino
eginiko desfilea
batetik eta, beste-
tik, sinadura-bilke-
ta. Erraustegia gelditzeko eskatuz, 15.000
sinadura inguru bildu dituzte. Gainera,
uztailaren 5ean, Erraustegiaren gainean
erabakitzeko prozesu bat irekitzeko eskaera
ere egin zioten Aldundiari. Euren eskaerari
entzungor egin diotela ikusirik, GuraSOS-ek
ekimen juridikoa jarri du martxan, bi erre-
kurtso jarriz. Batetik, Aldundiak parte-hart-
ze prozesuari emandako ezezkoari eta, bes-
tetik, lizitazioaren tramitazioari, hau da,
erraustegiaren obren lizitazioaren suspent-
sioa eskatuz.

Bestalde, Erraustegiaren aurkako mugi-
menduak maiatzaren 29an osasunaren
aldeko Giza-Kate arrakastatsua osatu zuen,
antolatzaileek esperotako jende kopurua
hirukoiztuz. 13.000 pertsona inguru bildu
ziren Donostian aspaldi egin den mobiliza-
ziorik jendetsuenean.

Mobilizazioaren amaieran, Gipuzkoa Zutik
dinamika abiarazi zen eta, erraustegiaren
aurka eta bizitza erdigunean jarriko duen
sistema baten alde, kanpaldi mugagabea
hasi zuten hainbat pertsonak. Kanpaldiak

iraun bitartean, agintariak saiatu ziren bor-
tizki dinamikarekin amaitzen, baina ez zuten
lortu. Gainera, kanpaldiak iraun bitartean,
erraustegiaren gaineko eztabaida eremu
publikora zabaldu zen eta agintariek ere
hainbat adierazpen egin zituzten; esaterako,
Anasagastik “ez dakigu medikuek non atera
duten titulua” “agian tonbola batean atera
dituzte” esan zuen. Jose Asensio
Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak
ere irratiko eztabaida batean, esatariak
errausketaren alde dagoen medikurik topa-
tu ez dutela esatean, “hobeto bilatu behar-
ko duzue” bota zuen.

Ekainaren 23an kanpaldiari amaiera eman
eta Gipuzkoako hainbat herritara zabaltzea
erabaki zen. Horrela, Anoeta Zutik, Orereta

Zutik, Oiartzun Zutik,
Zumaia Zutik,
Buruntzaldea Zutik,
Tolosa Zutik,
Debagoiena Zutik,

Azkoiti Zutik, Azpeiti Zutik, Zarautz Zutik…
jaio dira.

Igeldon hitzaldia, Kepa Olaiz eta Juan
Karlos Izagirrerekin

Igeldon ere gaiak kezka eragin du eta giza-
katearen testuinguruan herritar talde batek
hitzaldia antolatu zuen kultur etxean.
Bertan, Kepa Olaiz, errauskailuaren aurkako
mugimenduko kide eta Juan Karlos Izagirre
OEIT (Osasuna eta Errausketa Ikerketa
Taldea) mediku taldeko kideek hitz egin
zuten.

“Ez dakigu medikuek non atera
duten titulua, agian tonbola batean”
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Kepa Olaizen esanetan, 2 arrazoi nabar-
men daude erraustegiaren aurka egoteko;
oso kutsakorra izango dela eta, bestetik,
diru publiko izugarria xahutuko dela.

Olaizen ustez, ez da egia Erraustegiarekin
zabortegirik ez dela behar, erre ondoren
errautsa eta zepak (erre ez den guztia, bur-
nia etab.) geratzen baitira (%30) eta hori
tratatzeko zabortegi bereziak beharko lirate-
ke. Izan ere, errauskailuak ez du zaborra
desagerrarazten; Bizkaian, adibidez,
Zabalgarbik 10 urte daramatza martxan eta,
hala ere, zabortegietara 40.000 tona zabor
eramaten direla aipatu zuen. Bestetik,
errauskailua laborategi handi bat dela dio,
hondakin desberdin pila nahasten direla, eta
horiek oso kutsakorrak izan daitezkeela.
Esaterako, material organikoa berez ez dela
toxikoa aipatu zuen, baina beste produktue-
kin nahastuta oso kutsakorra dela.

Hizlariaren ustez, aurka egoteko arrazoi
asko daude: erraustegia behar da 163.449
tonelada erretzeko aina, 2007tik, urtez urte
zabor gutxiago sortzen da; adibidez, errefu-
sa (birziklatzen ez dena) nabarmen jaisten
ari da ordutik eta birziklapen tasa asko han-
ditzen. Erraustegiaren aldekoek, ikerketetan
hondakinen bilakaera gutxitzen joan beha-
rrean, gehiago sor-
tuko dugula plante-
atzen dute.
160.000 tonatik
gorakoa da
Gipuzkoan sortzen
den errefusa-kopurua baina datu horiek
asko aldatzen dira erabiltzen den sistema-
ren arabera. Sasietan, esaterako, atez ateko
sistema mistoarekin, 100.000 baino gutxia-
go sortzen da eta Hernanin 40.000 baino
gutxiago.

Juan Karlos Izagirrek osasun aldetik
Erraustegiak izango dituen eraginetan
sakondu zuen. Izagirre OEIT mediku talde-
ko kide da; 2002an sortu zen taldea eta
erraustegiak osasunean izan ditzakeen
ondorioak ditu aztergai. Medikuaren esane-
tan, taldean ideologia-aniztasun handia

dago eta osasunaren ikuspuntutik baino ez
dute lantzen gaia. Metodologiari dagokio-
nez, mundu mailako azterketa lanak erabili
dituzte. Horietan, Erraustegi baten ondoan
bizi direnek dituzten gaixotasunak eta
erraustegirik ondoan ez duten herritarrek
dituztenak aztertu dituzte. Mundu mailako
100 azterketa inguru landu eta kalitate han-
diko 17 aukeratu dituzte.

Juan Karlos Izagirreri hainbat galdera:

Hitzaldi amaieran, Izagirrerekin egoteko
aukera izan genuen eta proiektuariburuzko
hainbat galdera egin genizkion:

Proiektuaren aldekoek diote erraus-
tegiarekin zabortegiak ekidingo direla,
egia al da?

Ez, zabortegiak berdin-berdin eraiki behar-
ko dira. Gainera, erraustegia egin ondoren,

askoz ere material ku-
tsakorragoa sortuko li-
tzateke eta hori trata-
tzeko zabortegi bere-
ziak beharko lirateke.

Ziurtasun osoz esan daiteke errauste-
gia osasunerako txarra dela?

Bai, kontsultatzen ditugun foro zientifikoek
(pilula bat txarra den ala ez jakiteko, adibi-
dez) diote, ziurtasun osoz, erraustegiak osa-
sunean ondorio larriak eragiten dituela.

Zein dira erraustegiak osasunean era-
giten dituen ondorio nabarmenenak?

Minbizia dutenen arten heriotza-tasa han-
ditu egiten da, minbizia kopurua igo egiten
da, aborto kopurua ere handitu egiten da
eta malformazioek gora egiten dute.

“Minbizi kopurua igo egiten da,
aborto kopurua ere haundi egiten da”
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Iritzi-artikulua argitaratzeko ezinbestekoak dira: egilearen izen-abizenak, kontaktu-bide bat, tes-
tua euskarazkoa eta inolako asmo iraingarririk gabekoa izatea. Bestalde, Orri Informatiboak ez ditu
bere gain hartzen atal honetan esaten direnak.

Inork iritzi-artikulu bat bidaltzeko interesik balu, hurrengo aleak urrian eta abenduan izango dira
(igeldokoorria@gmail.com).

OHARRA

Batzuek diote ez dela hain kaltegarria

Ez dugu aurkituko medikurik, errausketak
sortzen dituen partikulak kaltegarriak ez
direla esango duenik. 

Adibidez, errausketaren aldekoek, proiektua
defendatzen jarraitzeko, hainbat ikerketa
erabiltzen dituzte, asko “a la carta” eginda-
koak.Zabalgarbiri buruz, esaterako, EHUk
2011ean publikatutako ikerketa bat. Bertan,
2005-2008 urteetan eginiko ikerketa baten
emaitzak plazaratzen dira, baieztatuz ez dela
gaixotasunik antzeman denbora tarte horre-
tan. Nazio Batuen 2006ko Erradiazio
Atomikoen Ikerketarako Batzorde
Zientifikoaren arabera, 10 urteko epe mini-
moa behar da esposizio baten eta sortuko
diren tumore solidoen arteko lotura ikertzeko
eta urtebetekoa Leuzemien kasuan.

Beste batzuetan diote harremana badago-
ela baina txikia. 100 minbizia-kasu zeuden
lekuan, 104 izango dira hurrengo urteetan;
ez dut uste 4 pertsona horiei txikia irudituko

zaienik. Eta minbizia batzuen kasuan, 100
ziren lekuan 170 izango dira.

Orduan, osasunerako kaltegarria dela
jakinda, nola liteke proiektuarekin
aurrera egitea?

Dirua osasunaren gainetik jartzen ari direla-
ko. Amiantoarekin ere antzekoa pasa zen,
bazekiten txarra zela eta erabiltzen hasi ziren
80. hamarkadan, gaur da eguna jendea
amiantoagatik hiltzen dena. 

Erraustegiaren gaiak luzerako joko duela
pentsa daiteke eta bitartean mobilizaio eta
protestek ere ez dute etenik izango.
GuraSOS plataformak, Abuztock jaialdia
antolatu du abuztuaren 27-28ko asteburura-
ko, Aieteko Jauregian. Bestalde, Usurbil eta
Zubietan urriaren 2an herri-galdeketa egingo
dute. Gipuzkoa Zutik-etik ere hainbat ekimen
egiteko asmoa badago. Beraz, gaiak luzera-
ko joko duela eta udazkena bero etorriko
dela aurreikus daiteke.
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