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1. Ongi etorria eta Pasaiako
antolatutako jardunaldiari sarrera

kanpoko

portuaren

inguruan

Ingurumena eta Agenda 21eko zinegotzia eta Alkateordea den Ion Elizaldek, ongi
etorria eman die Udalak, Pasaiako kanpoko portuaren inguruan antolatutako lehen
jardunaldira gerturatu diren pertsonei. Ionek esan bezala, hau da aipatutako
azpiegituraren inguruan antolatu diren jardunaldien artean lehenengoa eta bertan
Javier Belza ekonomistak eta Ingurumen Zientzietan Lizentziatua eta ingurumen
teknikaria den Leire Betetak hizlari gisa parte hartzen dute, kanpoko portuaren
aurkako argudioak azaltzeko. Ionek aurreratu duen moduan, bigarren jardunaldia
otsailaren 17an izango da eta bertan, Gipuzkoako Foru Aldundiko, Gipuzkoako
Merkataritza Ganberako eta Pasaiako Portuko Agintaritzako ordezkarien eskutik,
aipatutako azpiegituraren aldeko argudioak ezagutzeko aukera egongo da. Azkenik,
otsailaren 24ean mahi inguru bat ospatuko da eta bertan kanpoko portuaren aurka
zein aldeko iritziak dituzten pertsonak parte hartzeko aukera izango dute.
Leire Betetaren azalpenekin hasi aurretik, Ion Elizaldek adierazi du Pasaiako
kanpoko portuaren inguruko jardunaldi hauen helburua aipatutako azpiegituraren
aurkako zein aldeko iritzien bitartez herritarrak informatzea dela, bere iritziz
herritarrek ez baitute une honetan gai honen inguruko informazio nahikorik
eskuartean. Era berean, gogorarazi du mota honetako hitzaldien antolaketarekin
Hondarribiko Agenda 21eko Ekintza Planaren helburu estrategikoetako bat betetzea
lortu nahi dela (Udalak garapen jasangarriaren aldeko jarrera eredugarria
sustatzea), Udalaren komunikazioaren hobetzearekin eta herritarrei zuzendutako
informazioaren gardentasunarekin lotura zuzena baitu eta baita herritarrak garapen
iraunkorraren inguruko gaietan heztearekin eta sentikortzearekin ere. Gainera,
Ionek azpimarratu du Administrazio Publikoak ekonomia, ingurumena eta gizarte
iraunkortasuna bermatu behar duela eta mota honetako proiektuek garapen
iraunkorraren hiru ardatz horiek behar bezala arrazoituta eta justifikatuta izan
beharko luketela aurrera eraman aurretik.
Azkenik, Ion Elizaldek eskerrak eman dizkie bertaratutako hizlari zein herritarrei
Pasaiako kanpoko portuaren inguruko lehenengo jardunaldian parte hartzeagatik.

2. Kanpoko portuari lotutako ingurumen-inpaktuen azterketa
Leire Betetak, kanpo portuaren eta horri lotutako beste azpiegituren
ekar ditzakeen ingurumen-inpaktu nagusienak azaldu aurretik,
ingurumen-balioak laburbildu ditu:

eraikitzeak
Jaizkibelgo

- Babes eredu eta araudi ezberdinek babesten duten natur gune bat da Jaizkibel
eta 2004. urtetik Natura 2000 Sarearen baitan dago, 94/43/CEE Zuzentarauan
(habitaten, basa-faunaren eta landarediaren kontserbazioaren ingurukoa) jasotako
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interes komunitarioa duten habitatak dituelako. Natura 2000 Sarea biodibertsitatea
kontserbatzen dituzten lekuez osatutako sare ekologiko europarra da. Bere
helburua Europako habitat eta espezie mehatxatuenen biziraupena epe luzean
bermatzea
da,
gizakiaren
jarduerei
lotutako
inpaktuek
eragin
duten
biodibertsitatearen galera geldiarazten laguntzea xede izanik.
- Jaizkibel mendia Lezo, Pasaia eta Hondarribiko udalerrietan kokatuta dago.
- Natura 2000 Sarean sartzean, Jaizkibel 2004ean Garrantzia Komunitarioko Leku
(GKL) moduan izendatu zen eta teorian, Eusko Jaurlaritzak eremu horren
kudeaketa plana idatzi eta onartu behar zuen 2010. urtea amaitu baino lehen. Esan
beharra dago, iaz herritarrek Jaizkibelgo kudeaketa planaren zirriborroari egin nahi
zizkioten ekarpenak biltzeko parte hartze prozesua antolatu zuela Eusko
Jaurlaritzak, baina aipatutako plana oraindik ez dela onartu. Eusko Jaurlaritzak
2011 urtean zehar kudeaketa plana onartuko duela espero da eta horrela, Jaizkibel
Babes Bereziko eremua (BBE) izendatuko da.
- Jaizkibelek 18 habitat ditu eta horien artean 14 Batasunaren Garrantzizko Lekuak
dira (hauen artean 4 lehentasunezkoak dira, Europan leku hauek urriak baitira).
Biodibertsitateari dagokionez, Jaizkibelgo itsasertza anitzena eta oparoenetarikoa
da. Hori dela eta, Jaizkibelgo aberastasun biologikoa ez da bakarrik mendira
mugatzen, baita marearteko eremura ere. AZTI entitateak egindako azken
ikerketetan, Jaizkibelgo itsaso-hondoan garrantzia handiko zenbait habitat
identifikatu dira (“Elaboración de mapas y hábitats y caracterización de fondos
marinos de la plataforma continental vasca” izeneko ikerketa, 2009). Bestalde,
aipatzekoak dira ere OCEANAk eta Euskadiko Biologoen Elkargoak egindako
ikerketak, horiek ondorioztatu baitzuten Biarritz eta Donostia artean korridore
ekologiko bat sortzea ezinbestekoa gertatzen zela biodibertsitatearen babesaren
ikuspuntutik. Aldi berean, OCEANAk nahiz Euskadiko Biologoen Elkargoak eremu
hau Natura 2000 Sarean sartzeko beharra azpimarratu zuten. Babestu beharreko
itsas eremua 27.305 hektareatakoa izango litzateke (Jaizkibel-Uliako 13.000
hektareak barne hartzen dituelarik) eta honek Atlantiko europarraren korridore
ekologikorik anitzenetarikoa eta garrantzitsuenetarikoa izateko aukera emango
luke, 35 kilometrotan zehar babestutako 50 espezie eta mundu mailako garrantzia
duen dozena bat komunitate eta habitat barneratuz.

Ondoren, Leire Betetak kanpoko portuak sortuko lituzkeen ingurumen arloko
inpaktu nagusienak izendatu ditu:

- Tamaina: 3 kilometroko dikea eraikitzeko asmoa dago eta honek itsasertzeko 3
km-tan eragina izango luke. Azpiegitura honen sustatzaileek proposatutako
bigarren alternatiba itsasertzeko zati txikiagoan eragingo luke eta betelan gutxiago
egitea suposatuko luke.
- Portu Agintaritzaren Gida-Planaren ingurumen-inpaktuaren azterlana (Ingurumen
Iraunkortasunaren inguruko txostena –aurrerantzean, IIT-): IITren ondorioen
arabera, kanpoko kaia eraikitzeko bi proposamenek Jaizkibelgo GKLren itsasertzean
ingurumen-inpaktu berdinak sortuko lituzkete, nahiz eta alternatiba berriaren
azalera osoa txikiagoa izan, itsasertzean eraikiko litzatekeen plataformaren luzera
berdina izango litzatekeelako. Laburbilduz, Ingurumen Iraunkortasunaren inguruko
txostenak azpiegitura honi lotutako inpaktu kritikoak antzeman ditu.
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- Kanpoko portuaren ingurumen-inpaktuak beste hainbat azterlanetan ere islatu
dira, hala nola, Madrileko Unibertsitate Politeknikoak, Euskal Herriko
Unibertsitateak eta beste hainbat adituk idatzitako azterlanetan.
- Ingurumen Iraunkortasunaren inguruko txostenena gabezia asko antzeman dira,
hala nola:
o
o

o
o
o

o

o

Instalazioen eta jardueren definizio eza (kanpoko portuaren eraikuntzari
lotutako jarduerak, adibidez, tunelak).
Natura 2000 Sarearen inguruko gabeziak: Sarean dauden eta Jaizkibeletik
gertu dauden beste hainbat lekuengan (Aiako Harria, Txingudi, eta abar)
sortu daitezkeen eraginak ez dira kontutan hartzen.
Azpiegiturak eragindako eragin osagarriak eta bateratuak ez dira kontutan
hartzen (babestutako eremuak dituen babeserako helburuak eta abar).
Portuak Jaizkibelgo GKLren zati bat hartzen du.
Landa eremuari eragiten dioten inpaktuei lotutako gabeziak: Oso aipamen
gutxi daude landa eremuari eragin diezaioketen inpaktuen inguruan. Esan
beharra dago, portuari lotutako logistika plataformek landa eremuan eta
nekazaritzan eragin izango dutela (Nekazaritza eta Basogintzako Lurralde
Arloko Planak balio handiko nekazaritza eta basogintzarako lur moduan
katalogatu zituen Jaizkibelgo landa eremuko lurrak).
Itsasertzean eta itsasoan egon daitezkeen eraginak ez dira behar
bezainbeste baloratzen (itsasoko faunan sortuko den eragina, garrantzia
komunitarioko habitatenganako eragina, korronteetan eragina eta itsas
trafikoaren handitzearengatik aurreikusi daitezkeen inpaktu negatiboak erregaien isurketak, CO2 isurpenak,…- eta abar).
Ez dira Europako Batzordearen eta Ingurumen Ministerioaren eskakizunak
betetzen (Habitaten Zuzentaraua betetzearen inguruko eskakizun zehatzak).

3. Kanpoko portuari lotutako inpaktu ekonomikoen azterketa
Javier Belzak adierazi du proiektuak ez duela justifikazio ekonomikorik ezta
hirigintzaren ingurukorik ere, honako arrazoiak direla eta:
-

Gaur egungo portuaren gaitasuna: Portuko gaitasuna beheranzko joeran
ebaluatu da (Portu Agintaritzaren Gida-Planean ez dira portuak benetan
dauzkan azalerak azaltzen, azalera txikiagoak jasotzen baitira, esaterako).

-

Gida-Planean aipatzen da 6 milioi tonarekin portua bere gaitasunaren mugan
aurkitzen dela. Beste azterlan batzuk aldiz, gaur egungo portuaren benetako
gaitasuna 12 milioi tonetan kokatzen dute.

-

Portuak orubeak alokatzen ditu eta gaur egun zonalde handiak geratzen dira
aprobetxatu gabe. Horrez gain, 20 urtetarako alokairuan emandako partzelak
daude portuan.
Gaur egun, portuan txatarra gordetzen da (aspaldian ez bezala, gaur egun ez
da txatarra kargatzen eta husten, 20 egun, hilabete bat edo denbora gehiago
gordeta egoten baita). Txatarra eta autoez gain, hidrokarburoak ere gordetzen
dira portuan.
Eremu energetiko bat eraikitzea aurreikusten da.

-

-

Gida-Planean eta Portuko Agintaritzak eskatutako azterlanetan aipatzen diren
merkantzia trafikoaren aurreikuspenak inkongruenteak dira (ez dute portuko
jardueren memoriako datuekin bat egiten).

4

Hondarribiko Agenda 21en Herritarren Foroko bilera, 2011/02/10

-

-

-

-

Baionako eta Bilboko portuak Pasaiako portutik oso gertu daude kokatuta eta
beraien gaitasunaren azpitik aurkitzen dira (Bilbokoa adibidez, %30ean
erabiltzen da), beraz, ez da ulertzen kanpoko portua eraikitzearen
planteamendua.
Proiektuko sustatzaileek egindako aurreikuspen energetikoak ez dira
bideragarriak, izan ere, ziklo konbinatuko zentralen proiektuak eta beste
azpiegitura energetiko batzuk alboratzen joan direlako beraien bideragarritasun
txikiarengatik.
Kanpoko portuko kostuak: 884 milioi euro. Kopuru honetan ez dira kontutan
hartzen mendia zeharkatuko duten tunelen eta eraikiko diren errepideen
kostuak, portua eraikitzeko materialen kostua, eta abar. Azpiegitura kredituen
lorpenaren bitartez eta barneko portuko lurren salmenten bitartez finantzatu
nahi da (gaur egun gutxi erabilitako lurren eskaintza izugarria dago, baina lur
horien benetako balioaren legezko ziurgabetasun handia ere bai)
Obra ez da iraunkortasun ekonomikoaren irizpideetara egokitzen.
Enplegua sortzea: Proiektuaren sustatzaileek aipatutako enpleguaren sorreraren
inguruko zifrak egunetik egunera aldatzen dira. Portuko plan estrategikoak
berak 1993an onartu zuen portuaren handitzeak arrisku handia zekarrela.
Enplegu sorreraren inguruan, gaur egun, aipamen bakarra azaltzen da
Azpiegituren Gida-Planaren (aurrerantzean, PPAGP) 600 orrietan zehar eta
Diario Vascoko artikulu batean (4.500 lanpostu). PPAGPan kanpoko portuaren
bitartez 3.600 lanpostu sortuko direla aipatzen da (azpiegituraren eraikitze
fasean soilik), ondoren, lanpostu kopurua 1.000ra murriztuz (azpiegituraren
eraikitze lanak amaitu ostean). Aipatutako dokumentuak ez du zuzeneko eta
zeharkako enpleguaren aurreikuspenik barneratzen, seguruenik aurreikusitako
enpleguaren murrizketaren inguruan daturik ez emateko.

Kanpoko portuaren lurralde antolamenduko inplikazioari dagokionez, erakunde
sustatzaileen arabera, azpiegitura honek errepidetik kamioiak kentzea lortuko luke,
egunean 7.000 kamioi baino gehiago hain zuzen ere (errepideetako trafikoaren zati
bat “itsasoko autopistetara” pasako litzateke). Sustatzaileek eguneko 112.000
tonako datua ematen duten bitartean (7.000 kamioi bidez 16 tona), aurreikuspenek
1,5 milioi tonaz hitz egiten dute. Honakoak dira kanpoko portuaren proiektuari
lotutako bestelako ingurumen, lurralde plangintza eta arlo ekonomikoko bestelako
gabezia batzuk:
- Kokalekua ez da lehiakorra, gaur egun azpiegitura logistikoetara zuzendutako
eremua beteta dagoela baiezta daitekeelako. Gainera, kanpoko portuaren bidez
errepideetako trafikoa murrizteko (kamioiak errepidetik kentzea) intentzioaren eta
logistika eremu berriaren eraikitzeko asmoaren artean (trafiko nodoa) kontraesan
garbia dago.
- Donostialdeako Lurralde Zatiko Planean jasotako Lezo-Gaintxurizketa korridoreari
dagokionez, kanpoko portuak badiako barnealdean eta bere eragin eremuan
inpaktuak sortuko lituzke (lur gehiagoren okupazioa, eta bar).
- Badia berriztatu ordez, badia hiritartu nahi da: Aisialdirako eremuak, berde
guneak eta abar bultzatu ordez, sustatzen dena jada populazio dentsitate handiko
eremu bat den zonaldean etxebizitzak eta azpiegiturak eraikitzea da, adibidez,
Pasai Antxo.
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- Ingurumen Ministerioak Portuko Agintaritzari alternatiben azterlan gehiago eskatu
dizkio, esaterako, 0 alternatiba aintzat hartzeko (kanpoko portua ez eraikitzea),
gaur egungo azpiegitura berriztatzea eta hobetzea dakartzaten alternatibak (gaur
egungo arazo estrukturalak konpontzea ahalbidetuko luketenak), gertuko portuekin
elkarlana bultzatzea eta jardueren arteko osagarritasuna (elkarrengandik hurbil
dauden portuen kudeaketaren bateratzea), eta abar. Hala ere, Portuko Agintaritzak
alternatiba hauek ez ditu kontutan izan.
- Egun, Portuak baditu ingurumen eta lan segurtasunaren arloko gabeziak: Ez dira
ingurumen arloko legedia, lan segurtasuneko araudia eta beste araudi batzuk
betetzen. Portuak hirigintza nahiz ingurumenaren kalitatearen ikuspuntutik
hobetzeko aukerak baditu eta horiek bideragarriak direla baiezta dezakegu
(adibidez, egungo azpiegiturak estali eta bertan gune berdeak sortu). Hala ere,
Portuko Agintaritzak kanpoko portua egin gabe ezin dela egungo portua hobetu
defendatzen du.

4. Norberak lekarkeena
Jarraian zerrendatzen dira Herritarren Foroko bilerara bertaratutako herritarrek
planteatutako galdera eta proposamen nagusiak:

 Kanpoko Portuko Gida-Plana jendaurrean egon den bitartean alegazioak
aurkezteko aukera egon denez, Portuko Agintaritzak dagoeneko ezagutzen
ditu azpiegitura honen aurka dauden pertsonek defendatutako ingurumen
arrazoi eta alderdiak.
 Talde politikoek duten jarrera ofiziala zein den galdetu du herritar batek. Ion
Elizaldek erantzun du jardunaldi hauek garrantzitsuak direla informazio
guztia eta ikuspuntu ezberdinetatik biltzeko, ondoren bakoitzak bere iritzia
sortzeko. Bestalde, Ionen arabera, leku hau ez da erantzuna emateko
aproposena (hori ez da gaurko bileraren helburua).
 Pasaiako portuaz hitz egiten den arren, azpiegitura honek Hondarribian ere
inpaktuak eragingo ditu.
 Kanpoko portuko Ingurumen Memoriaren bitartez, Portuko Agintaritzak
Gida-Planaren eta Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenaren erakusketa
publikoa egin den bitartean aurkeztutako alegazioei erantzungo die.
 Kanpoko portuaren proiektua ez da bideragarria ez baitaude justifikatuta
ingurumen, ekonomia, hirigintza eta beste zenbait arlori dagozkion
alderdiak. Gaur egun, komunikazio arloko adituak dira portuaren obraren
aldeko argudioak defendatzen dituztenak (ez ikerketetan, ekonomian eta
abar adituak direnak).
 Portuko Agintaritzak defendatuko du portua kanpora atera behar dela, gaur
egungo portuak bertako langileentzat lan arrisku ugari sortzen dituelako eta
badiaren barnealdean bizi diren pertsonen osasunean ere arriskuak eragiten
dituelako (kutsadura badiatik kanpo eramatea biztanleen bizi kalitatea
hobetzeko eta portuan bertan lana egiten duten pertsonen osasuna
hobetzeko). Hau da, proiektuaren alde dauden entitate eta eragileek
abantaila sozialak defendatuko dituzte badakitelako ingurumen eta
ekonomiaren ikuspuntutik aipatu proiektuak gabezia ugari dituela (argudio
ekonomikoak eta ingurumenekoak gainditzeko modua gizarte arloko
argudioak defendatzea litzateke). Aurretik pentsatutako politika bat aurrera
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eramango lukete eragile horiek, jendea izutzeko eta ondorioz agintari
eskudunei portuko azpiegiturak kanporatzea exijitzeko. Gaur egun, ez dira
ingurumen araudia eta lan-araudia betetzen.
 Nola liteke Portuko Agintaritzari lan-araudia betetzea ez exijitzea, enpresa
txikiagoak aipatutako araudia betetzera behartuta dauden bitartean?
Enpresa sustatzaileek honakoa argudiatzen dute: Portua kanpora eramatea
beharrezkoa dela gaur egungo portua berritzeko eta inguruan bizi diren
pertsonen lan osasuna eta bizi kalitatea bermatzeko. Gaur egun ez da
biztanleen eta bertan lan egiten dutenen bizi kalitatea hobetzeko neurririk
hartzen, nahi ez delako.
 Badirudi orain, sustatzaileen estrategia biztanleen osasuna defendatzea
izango dela (portua kanporatzen pertsonen bizi kalitatea hobetuko delako,
beraien esanetan) eta horrekin batera, portuaren eraikitzearen epea
luzatzea kostuei aurre egiteko beharrezkoa den diru guztia lortu ahal
izateko.
 Jaizkibelen inguruan informazioa zabaltzeko jarduera gehiago antolatu
beharko lirateke, biztanleak horrelako leku aberatsa babestearen garrantziaz
kontzientziatzeko. Era berean, halako ekintzek lagunduko lukete jendeak
bere iritzi pertsonala izatera eta osatzera, komunikabideek zabaltzen duten
propagandaren aurrean.
 Eusko Jaurlaritzak onartu ditu EAEn kokatutako beste GKLen kudeaketa
planak, baina kasualitatez oraindik ez dira Jaizkibelgoa eta Txingudikoa
onartu.
 Zenbat balio dute kanpoko portuko sustatzaileek orain artean gauzatu
dituzten azterlanek? Portuko Agintaritza, Diputazioa eta abar, diru kopuru
handia gastatzen ari dira aholkularietan, publizitatean eta abar, portuaren
aldeko argudioen txostenek gabezia asko dituztelako.
 Gaur egun, portuak 6 milioiko merkantzia tona mugitzen ditu, horietatik
gehienak autoak, txatarra eta ikatza delarik, bezero gutxirentzat gainera
(Portuak bakarrik industria gutxirekin du erlazioa eta, gainera, ez omen du
esfortzurik egiten bezero berriak lortzeko).

Bilera gaueko 9:30etan amaitu da.
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