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MALLORCAN, Monzónen (Huesca), CorMALLORCAN, Monzónen (Huesca), CorMALLORCAN -
doban, Florentzian, Corken (Irlanda), 
Txinan… dozenaka hiri eta milioika 
pertsona ari da munduan hondakinen 
errausketaren aurkako borrokan. Eus-
kal Herrian ere bai, Gipuzkoako Diputa-
zioak Zubietan eraiki nahi duen erraus-
kailuaren aurka ari dira milaka herritar.

Erraustegi proiektua 2011n geldiarazi 
zuen EH Bilduk Gipuzkoako Diputaziora 
iritsi zenean. Harrez geroztik honda-
kinen eztabaida batez ere bilketa mol-
dearen inguruan gauzatu da lurraldean, 
funtsean, atez ateko bilketa edo berdin 
jarraitzea. Bilketa moldea, azkenean, 
EH  Bilduren foru gobernua egurtzeko 
erabili zuten Gipuzkoako botere fakti-
koek eta, EAJk eta PSEk. Gaiak –bilketak 
zein konplotak– jarraituko du ematen 
luzerako, baina orain berriz dator indar 
handiz Zubietako erraustegi proiektua.

Orain gertuago dago proiektua gau-
zatzeko aukera eta herritarren lehen 
mailako kezkak hartu du berriz ere leku 
nagusia eztabaidan: osasunak. Mun-
duan dagoeneko ikerketa asko egin 
dira azken hamarkadatan errausketak 
pertsonen osasunean dituen eragin kal-
tegarriez, erraustegiak diren guneeta-
ko minbiziak eta beste gaitz asko nola 
ugaltzen diren argi erakutsiz. Horien au-
rrean ezer gutxi esan ahal dute aginta-
riek, frogatuta daude eta. Orain miraria 
modernitatean eta zientzian dago, bote-
reak herritarrei proiektu txikitzaile eta 
arriskutsuak saltzeko baliatzen dituen 
tresna ezinbestekoetan: “Lehen bazen 
arriskutsua, oraingo hauek erabat mo-
derno eta seguruak dira”.

Herritar arduratsu gehienek, aldiz, 
gero eta argiago ikusten dute aire ku-
tsaduraren arazoa. Hedabideak apur 
bat jarraitzen dituena ohartuta egongo 
da jada gero eta txosten gehiago dagoe-
la arazo honen berri emanez. Zeharka 

bada ere, errauskailua eraikitzearen al-
dekoek onartzen dute Zubietakoak ekar 
dezakeela arriskurik. Bestela, ez badago 
inongo arriskurik zertarako egin behar-
ko litzaioke enkargua –iradoki den 
bezala– Biodonostiari, errauskailuak 
pertsonetan izango duen eragina azter 
dezan? Hau da, azterketa hipotesi ho-
netan kontua halakoa litzateke: erraus-
tegia egin, ikusi kalteak sortzen dituen 
eta… sortzen baditu zer? Akuri gisa 
erabilia izateko prest ote da herritarra? 
Zergatik ez da abiatzen Biodonostiaren 
ikerketa gaurdanik Añorgako Rezolan?

OSASUNAREN ikuspegitik ezin du izan OSASUNAREN ikuspegitik ezin du izan OSASUNAREN
defentsa argudio sendorik erraustegia 
osasunaren ikuspegitik defendatzeko 
2004ko Osakidetzaren txosten batera 
jotzen duenak. Are gehiago honek dioe-
nean errausketak ez duela “kalte esangu-
ratsurik” osasunarentzat. Zer ote da kal-
te esanguratsua? Zergatik saiatzen dira 
behin eta berriz erraustegien isurtze 
datuak gutxitzeko sistemak asmatzen? 
Italiako Pietrasantako errauskailua 

2010ean itxi zuten honek bere isurketa 
datuak faltsutu ondoren. Gogoangarria 
da nola kontatzen zuen Alfonso Del Val 
teknikariak (Larrun 156. zkia) Madrilgo 
erraustegian datuak faltsutzeko egiten 
ziren trikimailuak. Volkswageneko au-
toen edo Fukushimako zentral nuklea-
rraren isurketen datu faltsutzeak ikusi-
ta, herritarrek gero eta konfiantza tarte 
txikiagoa dute halakoen kontrol mailaz. 

Pierre Vilar historialariak esaten zuen 
“historikoki pentsatu” behar zela gaur 
egungo arazoez jabetu eta hausnar-
tzerakoan. Ez dakit zilegi izango den 
“jasangarritasunez pentsatzea” esatea 
errauskailua eta gisako makroproiek-
tu suntsitzaileez jardutean; baina ba-
dakit Josep Fontana historialari kata-
lanak arrazoi osoa duela “historikoki 
pentsatzearen” oinarrian ideia bat da-
goela dioenean (Diagonal, maiatzak 16): 
“Ulertzea inondik inora onar ezin dai-
tekeena amore ematea dela”. Zubietako 
erraustegiari buruz ere, azken minutu-
raino balio dezakeen ideia da. Besteak 
beste, osasunagatik. n
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