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UDAL ETA FORU hauteskundeetan
Hego Euskal Herriko 2.192.186
lagun daude botoa ematera deiturik.
Lau herrialdeetako 523 udaletako
4.595 zinegotzi aukeratuko dira.
Halaber, Araba, Gipuzkoa eta Biz-
kaiko Batzar Nagusietako 51na
batzarkide eta Nafarroako Legebil-
tzarreko 50 parlamentari ere auke-

ratuko dira. Hori bakarrik? Ez.
Hori baino askoz gehiago dago
jokoan. Emaitza elektoralak erabat
baldintzatu dezake mankomunitate,
sozietate publiko, kuadrilla, patro-
natu, finantza entitate eta bestelako
organismoetako administrazioa;
milaka milioi euro kudeatzen dituz-
ten erakundeak dira.

Pleno politikoetan eta adminis-
trazio kontseiluetan egosiko dira
herritarrentzat garrantzia itzela
duten gaiak: azpiegiturak, energia,
kultur politika, finantzaketa, plan
estrategikoak... Segidako bost arti-
kuluekin irakurleak tamaina hartu-
ko dio bere botoarekin erabakiko
duenari. 

Maiatzaren 22an, instituzio hurbilenetan garatuko diren politiken norabidea erabakiko da:
herri bakoitzeko etxe bakoitzeko sukalde bakoitzean izango du eragina bozketak.

Hauteskunde kanpainako kinielak albo batera utzi eta bost gai giltzarritan jokoan dagoena
aurkituko duzu hemen: hondakinen kudeaketa Gipuzkoan, euskararen plana Araban,

lurralde garapena Urdaibain, udalen zorpetzeko eskubidea Nafarroan eta aurrezki kutxen
etorkizuna Hego Euskal Herrian.

Zer erabakiko dugu 
gure botoarekin? 
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Hondakinen kudeaketa Gipuzkoan

Zero zabor eredurantz 
ala errausketarantz? 

HERRITARREK sortzen dugun zabo-
rraren gestioa garrantzi handiko gai
bihurtu da udaletan eta aldundietan.
Gipuzkoan berebiziko intentsitatea
izan du eztabaida horrek, batez ere
Txingudin errauste planta egiteko
proiektua hasi zenetik eta Gipuzko-
ako Aldundiak ere bere hondakinen
planean errausketa aurreikusten
duenetik. 

Gipuzkoan 2002an onartu zen
hondakinen plana (PIGRUG).
Europako zuzentarauetan nagusi
den definizioarekin bat egiten du
plan horrek, eta hondakinak ener-
getikoki balioztatu daitezkeen gai
gisa hartzen ditu, besteak beste,
intzinerazioaren bidez. Bilketa
selektiboaren arloan ere sakontzen
du. Esaterako, 2008an, plana berri-
kusi zenean, hondakin organikoa
biltzeko proiekzioa handitu zen,
“bosgarren kontenedorea” deituri-
koa hedatu ahala. Dena den, zabo-
rren bereizketa herritarren boron-
datearen eta ohituren esku uzten du
sistema horrek, eta ondorioz, birzi-
klapen maila apala izan da martxan
jarri den herrietan. Plan eta sistema
horren aldeko dira Batzar Nagusie-
tako EAJko, PSEko, PPko eta H1!-
eko taldeak –gaur egun gehiengo
dira–, udaletan ere nagusiki bilketa
eta tratamendu sistema hori defen-
datzen dute alderdi horietako zine-
gotziek. 

Erraustegi proiektuek berehala-
ko oposizioa sortu zuten Gipuzko-
an. Baina alternatibak ere jarri dira
praktikan legealdi honetan, Zubie-
tan egitekoa diren plantari aurre
egiteko hain zuzen. Italia eta Kata-
luniako adibideak eredu hartuta,
hainbat udalerritan zaborrak atez
ate biltzen hasi dira (Usurbilen,

Hernanin, Oiartzunen eta Antzuo-
lan) eta beste zenbait herritan siste-
ma bera jartzeko asmoa agertu dute.
%80tik gorako birziklatze maila
dakar zaborra anonimotasunik gabe
biltzeak eta erraustegia bideraezin
bihurtzen du, “zero zabor” ideiare-
kin bat eginez.

2010ean alderdi politiko, sindika-
tu eta gizarte eragile ugarik Usurbilgo
Ituna sinatu zuten, errausketaren
kontra eta atez ateko bilketaren
alde. Erraustegia ez eraikitzeko
moratoria eskatu zioten Aldundiari
eta “zero zabor” programa bat has
zezala. Itun horretan kokatzen dira
honako indar politikoak: Ezker
abertzalea, Alternatiba, EB, Ber-
deak, Aralar, EA eta Zutik. Morato-
riaren eskaera izango da, zalantzarik
gabe, datorren legealdiko eztabaida-
gai nagusienetakoa eta erakunde
publikoetako korrelazio politikoak.
baldintzatu ditzake.

Mankomunitateetan bataila
Hondakinak gestionatzeko esku-
mena udalena bada ere, auziak
bete-betean harrapatu ditu man-
komunitateak, sistema bat edo
beste bultzatzeko ahalmena baitu-
te. Udal bakoitzak erabakitzen du
mankomunitateetan zein ordezka-
ritza eduki eta negoziaketek eta
paktuek egundoko garrantzia
dute. Horren adibide da, esatera-
ko, San Marko Mankomunitatean
izandako norabide aldaketa,
legealdiaren amaieran PIGRUGa-
ren aldekoak egin baitziren zuzen-
daritzako jabe.

Eskumenen kontua korapilatsua
da ordea. Udalen autonomia zalan-
tzan jarri izan dute errausketa
defendatzen dutenek, hondakinak
biltzeko eta tratatzeko ardura uda-
len gainetik dauden erakundeen
esku utziz. Zentzu horretan,
2007an Gipuzkoako Hondakinen
Partzuergoa sortu zuten Aldundiak
eta mankomunitateek. Partzuergo
hori ari da Zubietako plantako
proiektuaren gurditik tiraka.

Kontuak horrela, hainbat fronte
daude zabalik, eta gauza asko joko-
an: konpostatze planta berriak erai-
kitzea; erraustegia finantzatzeko
bankuekin sinatutako akordioaren
baldintzak argitzea; atez atekoa sis-
tema edo bosgarren kontenedorea
ezartzea; mankomunitateen eta
Partzuergoaren kontrola zeinen
esku geratuko den... eta jakina,
erraustegia eraiki edo moratoria
onartuko den. Zubietako plantak
580 milioi euro kostako du,
260.000 tona zabor erretzeko gaita-
suna izango du, eta bi kilometroko
erradioan 25.000 lagun baino
gehiago bizi da. n

Urko Apaolaza
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Arabako Foru Aldundiaren Euskara Saila

Plan Estrategikoak ez du aurkaririk

2008KO IRAILAREN 1EAN Euska-
ra Zerbitzua jarri zuen abian
Arabako Foru Aldundiak. Aurre-
ko bi legegintzaldietan, zortzi
urtez, PPk izan zuen agintea, eta
herrialdean euskara normaliza-
tzeko plan zehatzik ez zegoen.
PPren agintaldiaren ondoren
EAJ, EA eta Aralarren arteko
hirukoak hartu zuen Foru Aldun-
diaren gobernua. Kultura, Euska-
ra eta Kirol diputatu izendatu
zuten EA alderditik Lorena Lopez
de Lacalle. Gasteiztarrak “zortzi
urteko desertuko zeharkaldia”
deitu zion PPren jardunari.

Urtebetera, lehen aldiz, Eus-
kararen Plan Estrategikoa aur-
keztu zuten 2010 eta 2013 urte
aldirako. Planak Arabako zazpi
kuadrilletan (Agurain, Aiara,
Añana, Guardia-Arabako Errio-
xa, Gasteiz, Kanpezu, Arabako
Mendialdea eta Zuia) izango zuen
balioa eta baita Trebiñuko Konde-
rrian ere. Hiru jomuga nagusi
zituen planak: hizkuntz eskubideak
bermatzea, euskararen gizarte era-
bilera bultzatzea eta koordinazio
eta lankidetza ekimenak lantzea.
1.039.978 euroko aurrekontuare-
kin abiatu zen. Besteak beste, eus-
kara teknikari sarea egituratu eta
osatzea lortu zuen Lorena Lopez
de Lacalleren Euskara Sailak.
Lehen ere hainbat euskara teknika-
ri ari zen lanean udal batzuetan,
baina Araba hartuko zuen sarerik
ez zegoen. Teknikari sarea osatzea
estrategikotzat jo zen EAren agin-
taldian, eta EAJrenean ere hala
izan da.

EAJk EAren ildoa segi du
2010eko azaroan, EAk eta EAJk
Foru Aldundirako zuten ezkontza
apurtu egin zen, eta ondorioz, EAJk

Malentxo Arruabarrena izendatu
zuen Kultura, Euskara eta Kirol
Saileko diputatu. Asti gutxi izan du
EAJk askorik egiteko. PPren ago-
rraldiaren ondoren, EAk hasitako
norabideari segi dio EAJk. Sei hila-
bete hauetan Arabako euskalgintza-
ko eragileekin bilerak egin ditu,
bakoitza zertan den eta zer egin lite-
keen aztertu asmoz. 2013ra arte
aurreikusita dagoen Euskararen
Plan Estrategikoari baietz esan dio

eta Araban euskara teknikarien
sarea egituratu eta trinkotzea
lehentasunen artean du. Aurrera
begirako estrategiei dagokionez,
euskara gazteen artean sustatzea
du sailak ildo nagusienen artean.
Ez da ahaztu behar Araban gaz-
teak direla, inondik ere, euskara
gehien ezagutu eta erabiltzen
dutenak.

Zer gertatuko litzateke, esate-
rako, Kultura, Euskara eta Kirol
Saila PSEren esku geratuko
balitz? Eusko Jaurlaritzako Hiz-
kuntza Politikarako Sailburuor-
detzan sozialistak dira buru, eta
baita Gasteizko Udaleko Euska-
ra Sailean ere. Foru Aldundiko
Euskara Saila elkarlanean ari da
Gasteizko Udalarekin eta HPSk
lana ondo egiten ari dela adiera-
zi dio behin baino gehiagotan
Aldundiari. PPk zer egingo

lukeen batek daki. Dena dela, ezin
pentsa daiteke EAren aurreko zor-
tzi urteko agintaldiko lehortea itzu-
liko denik. Adibide bat baino ez da,
baina Lorena Lopez de Lacallek
2009an Euskararen Plan Estrategi-
koa aurkeztu zuenean PPk ez zuen
aurkakorik esan. n

Onintza Irureta Azkune

Asti gutxi izan du EAJk
askorik egiteko. PPren
agorraldiaren ondoren,

EAk hasitako norabideari
segi dio EAJk

Aldundiaren Euskara Sailak egindako
kanpaina baten kartela.
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Urdaibaiko gudua

Zelan eutsi sukar eraikitzaileari
Biosferaren Erreserba batean

BIZKAIKO Busturialdea
eskualdeko zati handi bat
Biosferaren Erreserba
izendatu zuen UNESCOk
1984an, Urdaibai izen-
pean. Bost urte geroago,
Eusko Legebiltzarrak
Urdaibaiko Erreserbaren
Babeserako Legea (5/89)
onartu zuen. Aho batez
egin zen onarpen hura,
baina adostasunak ez zuen
jarraipenik izan: 22 urtez,
alderdi politikoen arteko
polemika eta liskar iturri
etengabea izan da Urdai-
bai. Azken urteotan batik
bat. 2009an PSE-EEk Jaurlaritzan
boterea eskuratu zuenetik, Oka itsa-
sadarraren bazterrak gudu-zelai
bihurtu dituzte sozialistek eta EAJk. 

Urdaibairen Legeak hala ezarrita,
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sai-
lari dagokio Erreserbaren kudeake-
ta. Horrek ez du esan gura, haatik,
eskumen guztiak hark dituenik.
Hainbat alorretan, Bizkaiko Foru
Aldundiak eta udaletxeek atxiki
dituzte lehendik zituztenetako

batzuk. Eta erakunde horietan EAJ
da nagusi. Urdaibain dauden 22
udalerrietatik, hamaseik dute alkate
jeltzalea gaur egun. Aldiz, eta bitxia
eman badezake ere, 5/89 legea
onartu zenetik Ingurumen Saila ez
da behin ere EAJren esku egon,
hainbeste urtez Ajuria Eneako maiz-
terrak beraiek izan arren. Hogeitaka
urte hauetan, Euskadiko Ezkerrari,
EAri eta PSE-EEri egokitu izan zaie
kartera hori. EAJ, berriz, Diputazio-
aren eta udalen bitartez saiatu da
Urdaibaiko kontuetan zuena baino
eragin handiagoa izaten. 

Patronatua, hamaika ika-mikaren
antzezlekua
Egoera horrek sortu duen eskume-
nen gerra Urdaibaiko Patronatuan
igarri da. 5/89 legearekin batera
sortu zen Patronatua, Erreserbaren
kudeaketa-organoa, eta bertan
daude ordezkatuta instituzio guz-
tiak eta zenbait eragile sozial.
1997an egindako legearen errefor-
ma batek haren osaketa aldatu zuen,
administrazioei pisu handiago ema-

nez. Udalei, batez ere: hiru
ordezkari izatetik sei izate-
ra pasatu ziren. Ondorioz,
Urdaibairen arduradun
nagusia, Jaurlaritza,
gutxiengoa da Patrona-
tuan. Udal gehienetako
ordezkariak EAJkoak dire-
nez, hala nola Aldundiko
beste hiru, jeltzaleak dira
pisu handiena dutenak.

Busturialdeako talde
ekologista bateko kide
batek esana da: “EAJ buru
izan den udalerri gehienek
–denak esatea injustua
baita–, eta Aldundiak

berak ere, Erreserbaren kontra
jokatu dute”. Eragile sozial ugarik
behin eta berriz leporatu diete
Sabin Etxekoei higiezinen alorreko
interesen arabera dantzatu izana,
Urdaibairen Legearen aurka maiz.
Esandakoaren lekuko dira epaite-
giek baliogabetu dituzten hainbat
hirigintza-plan, batzuk gauzatuak
eta beste batzuk ez. 

Eragile sozial horiek sano kezka-
tuta daude orain. Erreserbaren
Erabilpenerako eta Kudeaketarako
Egitamu Gidariaren berriztatze-
prozesuari ekin berri dio Jaurlari-
tzak, eta haren ondorioetako bat
izango da Jaurlaritzako Ingurumen
Sailak aspalditxo iragarri zuen zer-
bait: eskuduntza batzuk, hirigintza-
ri dagozkionak batez ere, Lakuaren
kontrolpetik askatu eta udalen esku
utziko ditu, Guggenheim aferak
PSEren eta EAJren artean sortuta-
ko tentsioak zertxobait baretze
aldera. Mugimendu ekologistako
zenbait iturriren berbetan, oilate-
giaren zaindari azeria izendatzearen
parekoa litzateke hori. n

Unai Brea

Urdaibairen ikuspegi orokorra.
IÑIGO AZKONA
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Udalen zorpetzea Nafarroan

Foruaren gorringoa zuritu nahian

MADRIL, 1971KO MAIATZA, juristak
fiskalitatearen inguruan ari dira
ezbaian. Estatuaren ordezkaria da
galdera egin duena, arrapostua
Nafarroako ordezkariarena duzu,
hona galde-erantzuna:
– Eman dezagun Espainiako Gober-
nuak eta Nafarroako Diputazioak ez
zutela 1969an akordiorik erdietsi, kasu
horretan Estatu espainiarrak 1941eko
legea edota 1969ko dekretua indargabetu
ahalko lituzke, ez da hala?
– Ez. Hori ez baitzen egintza juridiko
bat izanen. Hori, indarkeriazko egintza
zatekeen.

1931 edota 1932a da, Manuel de
Irujo zena Ziraukin duzu estatutua-
ren aldeko kanpaina egiten. Bilku-
ran zenbait zinegotzi nafar, eta
horiek xaxatu nahian edo, honako
galdera hau egin die Irujok:
– Baina, zuentzat zer dira foruak? 

Txapela erantzi ez duen zinego-
tzia ausartu da:
– On Manuel, foruak Nafar roaren
barrabilak dira. 

Pribilegioak, zaharkinak, autoe-
raketarako tresna, subiranotasun
galduaren aztarnak, nahi adina
adjektibo erabil daitezke foruak
definitzean. Foruen esanahia baino
kontzeptu lausoagorik ez da gure
politikan. Hegoaldeko lau probin-
tzien antolamendu juridiko-politi-
koaren zutabe nagusia dira foruak. 

Nafarroaren kasuan eta bereziki
1841az geroztik gai hau akordio
gisa aurkeztu da, Estatua eta Dipu-
tazioaren (egun Nafarroako Gober-
nua) arteko hitzarmen ekonomikoa
negoziazio baten ondorengo akor-
dioa duzue. Hala sinestarazi nahi
izan digute. Baina, jakin badakigu
hau guztia maiz liskarbidea izanen

dela Estatua eta Nafarroako Gober-
nuaren artean. 

Azkeneko desadostasunak toki-
entitateen finantzaketa baldintzatu
du. Espainiako Kongresuak
2010eko maiatzean defizit publikoa
murrizteko Errege Lege Dekretua
aprobatu zuen, besteak beste,
UPNren abstentzioari esker apro-
batu ere. Horren arabera, toki-enti-
tate baten, udal baten defizita ezin
izanen du aurrekontuaren %75a
baino gehiagokoa izan. Nafarroa-
ko Gobernuak urte bereko ekai-
nean Foru lege bat aprobatu
zuen, eta aurretik aipatu debe-
ku hori saihestu nahian, udal
horien zorpetzea ahalbidetu
zuen baldin eta Toki Admi-
nistrazioko Departamen-
duak proiektuaren bidera-
garritasun ekonomikoa
egiaztatzen bazuen. Zapate-
roren Gobernuak konstituzio-
aurkakotasun errekurtsoa
aurkeztu zuen neurri horren
kontra. Orain Espainiako
Konstituzio Auzitegiak
Espainiako Gobernua-
ren errekurtsoa onartu

du. Nafarroako Gobernua defentsa
prestatzen hasi da hauteskundeak
gainean dituen honetan.

Nafarroaren kasuan, 90 entitate
publiko ukitzen ditu, dirutan 44
milioi euroko inbertsioak dira arris-
kuan direnak, eta gehienak, nola ez,
eraikuntza alorrekoak. Nafarroako
Gobernuak dioenez, neurria balio-
gabetuz gero, 2.200 lanpostu baino
gehiago arriskuan lirateke. Foru
Komunitateak 272 udal ditu, beraz,

hauteskundeen atarian
Nafarroako udalen heren
baten finantzaketa kinka
larrian da.  

Nola adierazi, nola
azaldu udal horiei, UPN-
PSN gobernu akordioare-
na?

Beste baterako utziko
dugu, foruek egun duten

garrantzia, herritarrok
foruez dugun pertzepzioa
eta beste.

Hori bai, esan deza-
dan irakurle, ba al daki-

zu nor zen, Madrilen,
1971ko eztabaida har-
tan, indarkeriazko egin-
tza terminoa erabili

zuena? Bai, asmatu
duzu, Jaime Ignacio del
Burgo. n

Patxi Larrion

Nafarroako Foruen
Monumentua, 

Iruñean.
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Aurrezki kutxen etorkizuna

Kutxen geroa hauteskundeen ondoren

MAIATZAREN 22KO
hauteskundeetan udal
eta aldundien ordezka-
riak hautatuko dira eta
erakunde hauen nora-
bide politikoa zehaztu-
ko da, baina norabide
hori ez da bakarrik
horretara mugatuko,
baita beste zenbait era-
kundeetara ere, nahiz
hauetan hautaketa
zuzena ez burutu, bai
ordea zeharkakoa. Izan
ere, bai udalek eta baita
aldundiek ere beraien
ordezkariak izendatuko
dituzte beren menpe
dauden edo ordezkaritza izateko
eskubidea duten enpresa publiko eta
sasi publikoetan. Enpresa hauen
artean kutxak daude, hain zuzen.

Kutxen sorrera, bere garaian,
udalek eta aldundiek babestu zuten
eta indarrean jartzeko diru kopuru
esanguratsuak esleitu zituzten
finantza erakunde gisa funtzionatu
ahal izateko. Hori dela eta, normala
denez, aginte organoetan ordezkari-
tza izateko eskubidea eskuratu
zuten eta gaur egun ere horretan

jarraitzen dute. Haatik, udalak eta
aldundiak eskuz aldatzen badira,
aurrezki kutxen organoen osaketa
ere aldatu egingo da.

Kutxak gizarte ekonomia osa-
tzen duten finantza erakundeen
artean kokatzen dira eta horregatik
pertsonek kapitalari aurre hartzen
diotela esango dugu, sozietate ano-
nimoetan ezagutzen dugun kapital
sozialik ez baita existitzen eta ondo-
rioz ezta saritu ere: ez dira dibiden-
duak banatzen.

Kutxetan kapital sozialaren
ordezkaritzarik ez dagoenez, beren
aginte organoak honela osatuko
dira: 1) Foru Aldundiek eta hiribu-
ruko udalek 20 ordezkari izango
dituzte; 2) diru-jartzaileek (bezero-
ek) 43; 3) kutxaren bulegoak dau-
den udalek 30 eta 4) kutxaren
enplegatuek 7 ordezkari. Orotara
100 kontseilari orokor izango
dituzte, lau urtetarako izendatuak
eta hautatuak.

Beste organoetan, hau da admi-
nistrazio kontseiluan eta kontrol
batzordean, lau estamentuak ordez-
katuak egongo dira eta asanblada

orokorrak aukeratuko
ditu, estamentu bakoi-
tzak dagozkion hauta-
gaiak proposatu
ostean. Beraz, alderdi
politiko edo koalizio
bat agintean baldin
badago foru aldundian
eta hiriburuko udalean,
ziurtasun osoz 20 boto
izango ditu eta beste
30 inguru ere izateko
aukera handia izango
du; eta gainontzeko
50etik ez du batere
zaila izango hurbileko
kontseilari orokorrak
izatea. Beraz, alderdi

nagusiak (EAJ, Bizkaian) edo baliz-
ko gobernu koalizioak (PP-PSE,
Gipuzkoan eta Araban) erraz izan-
go lukete kutxetako aginte organo-
ak eskuratzea eta ondorioz kutxen
norabide ekonomikoa gehiago hur-
bilduko litzateke Espainiakora.
Horregatik dira hain garrantzitsuak
datozen hauteskundeak.

Urteak dira hiru euskal kutxen
bategitea eskatzen zela, baina irizpi-
de politikoek galarazi zuten helburu
hori erdiestea. Hobekiago egongo
ginen une honetan eta ohiko finan-
tza erakunde izaten jarraituko
zuten. Jadanik kaltea egina dago,
nahiz politikariek, beti bezala,
beraien erantzukizunik ez onartu.
Noiz arte horrela?

Orain, ezkerretik ez bada behar
adina bultzatzen, aukera handiak
daude kutxen ohiko zeregina gaur
egungo bankuenetara harik eta
gehiago hurbiltzea. Bestela, ziurre-
nik jatorritik zetozkien helburuak
saihestuz joango dira eta, horien
artean, gizarte ekintzak. Eta hori da
benetako ezkerrak ekidin behar
duena. n

Baleren Bakaikoa Azurmendi

Vital Kutxaren egoitza nagusia Gasteizen.


