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PASAIAKO KANPO KAIARI BURUZKO AGENDA 21EN HERRITARREN 

FOROAREN BIGARREN BILERA 
 
 

 

Bilera antolatu duen 
organoa: 

Hondarribiko Udala 
 

Deialdia egin duena: Hondarribiko Udaleko Ingurumena eta Agenda 21 
departamentua 

 

Data, tokia eta ordua: 

2011ko otsailak 17 
Hondarribiko Udaleko Udalbatza Aretoa 
19:00 

 

Harremanetarako pertsonak: 
 

Ingurumena eta Agenda 21 departamentua: 

- Naroa Susperregi 
Idazkaritza Teknikoa (Izadi 21): 

- Edurne Simón 

Telefonoak: 943 111 242 (Naroa Susperregi) 

943 492 215 (Izadi 21) 

Helbide elektronikoa 
 

ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 
info@izadi21.net (Izadi 21) 

Gai-zerrenda: 
 

1. Ongi etorria  
2. “Nuevo puerto de Pasajes” izeneko hitzaldia  
3. Egungo merkatal portuen eginkizunari eta Pasaiako 

portuaren erronkei buruzko hitzaldia  
4. “Presente y Futuro” izeneko hitzaldia  
5. Bertaratutakoen galdera eta erantzunak  

 
 
PARTE HARTU DUTE: 
 

- Fernando Merino (SECOT)  
- Marian Lizancos 
- Nerea Zapirain 
- Ixabel Olazábal (Hondarribiko Udala) 
- J.M. Arrieta 
- J.R. Urtizberea 
- David Candinano (APP)  
- Joseba Etxeberria  
- Juan Sastre 
- W. Gisbert 
- Eduardo Basterretxea  
- Miguel Tobar 
- Kattalin Noelia 
- Jon Arrizabalaga (KLINK)  
- M.A. Alkorta 
- J.C. Sunsundegi 
- Larrun Sastre Castillo  
- Ibimba Lete 
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- Kepa Bugue 
- Iñaki Azkarate Perez  
- Hodei Revuelta  
- Anais Bermudez  
- Beñat Oronoz  
- Oier Arratibel  
- Jesús Valencia  
- Carlos Fernandez (PUERTO DEL CANTÁBRICO, S.L.) 
- Jose Angel Torres (S.C.ARANZADI)  
- José Manuel Cortizo (CUARTO MUNDO) 
- Maite Peláez Arregi (Hondarribiko Udala)  
- Javier Belza  
- Enara Marcos Ipiña (E.I.B.E)  
- Asun Yarzabal 
- Antton Garmendia (Sociedad Vasen, Medicina del Trabajo) 
- Itziar Irizar 
- Jose Ramón Emparan  
- A. Eloy Garcia Terrones  
- Leire Beteta 
- Angel Alkain (OLAGARRO) 
- Mikel Mariskal 

 
 

1. Ongi etorria  
 
Ion Elizaldek (Ingurumena eta Agenda 21eko zinegotzia eta Alkateordea) ongi 
etorria eman die Pasaiako kanpo kaiaren inguruan Hondarribiko Udalak 
antolatutako 2. jardunaldira bertaratu diren herritarrei. Ondoren, Ionek beraien 
partaidetza eskertu die jardunaldi honetako hitzaldietako adituei eta bide batez, 
aipatu hizlariak aurkeztu ditu: 
 

 Koro Otegi (Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera) 
 Cesar Salvador (Gipuzkoako Foru Aldundia) 
 Ion Luque (Pasaiako Portu Agintaritza) 

 
 
2.  “Nuevo puerto de Pasajes” izeneko hitzaldia  
 
Koro Otegik azaldu du Gipuzkoako Ganberak Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
enpresa guztiak ordezkatzen dituela. Hori dela eta, Pasaiako portuaren jarduna ere 
Gipuzkoako Ganberaren helburuetan eta egitekoan aintzat hartua izan da.    

 
Pasaiako portuaren egoera ekonomikoa txarra da 80 hamarkadaz geroztik eta 
egoera hori faktore ezberdinek eragin izan dute:  

 
- Faktore horietako batek azpiegitura honetan lan egiten duten enpresetan 

eragiten duten espazio eta luzera mugekin zerikusia du. 
- Azken urteetan gertatu den kontainerren trafikoaren handitzea ere 

azpimarratu beharreko beste faktoreetako bat da.  
- Europar Batasunak itsasoko garraioa babesten du, besteak beste, errepide 

bidezko garraioan oinarritzen den trafikoa murrizten laguntzen duelako.  
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Enpresen ezinegona eta azpiegituraren egungo bokale, sakonera, luzera eta tokiari 
dagozkion mugak direla eta, portuaren etorkizuneko aukerak eta alternatibak 
aztertzeko lanari ekin zion Gipuzkoako Ganberak. Hauek dira aztertutako aukera 
ezberdinak:  

o 1. aukera: Merkatal portua eraitsi edo desegitea 
o 2. aukera: Merkatal portuaren egungo ahultasuna onartzea  

o 3. aukera: Portu berri bat eraikitzea (kanpo kaia)  
 
Gipuzkoako Ganberak pentsatzen du Pasaiako portuak beste merkatal portu 
batzuekiko lotura bikaina duela eta egungo garraio-nodoekiko lotura ona duela. 
Aldez aurretik zerrendatutako alternatibak Gipuzkoako beste enpresekin, Gipuzkako 
Foru Aldundiarekin eta Pasaiako Portu Agintaritzarekin eztabaidatuak izan ziren. 
Koro Otegik aipatu duenaren arabera, egungo portuaren muga teknikoak gainditzea 
eta badian bizi diren biztanleen bizi kalitatea hobetzea funtsezkoa da. Era berean, 
egungo portuaren hobekuntza sustatzea beharrezkotzat jotzen du Ganberak, 
lurralde osoaren hobekuntzarekin batera.  
 

Bestalde, kanpo kaiaren eraikuntzari lotutako bideragarritasun teknikoa, 
ekonomikoa, ingurumenekoa eta esparru juridikoa aztertze aldera, Gipuzkoako 
Ganberak, 1999 urteaz geroztik,  ikerketa ezberdinak egitea sustatu izan du. Ildo 
honetan, idatzitako azken ikerketa Ingurumen Iraunkortasun Txostena izan da 
(2010-10-08). Aipatu txostenak honako aukerak baloratzen ditu:  
 

o 0 aukera: Portuak gaur egun duen itxura eta bere jarduna mantenduko 
litzateke.   

o 1. aukera: Beste merkatal portu batzuekin elkarlana sustatzea.   
o 2. aukera: Portuak gaur egun duen itxura mantentzea eta jarduera 

logistikoko eremu bat bultzatzea.  

o 3. aukera: 172 hektarea hartuko lituzkeen kanpo kaia eraikitzea (aipatu 
behar da Ingurumen Iraunkortasun Txostenak aukera hau zalantzan jartzen 
duela, sortzen dituen ingurumen inpaktu larriengatik). 

o 4. aukera: 100 hektarea hartuko lituzkeen kanpo kaia eraikitzea, 
optimizatutako itxura izango lukeena.   

 
Gipuzkoako Ganberak kanpo kaia eraikitzea aurreikusten duen proiektuaren aldeko 
jarrera du, beti ere, 4. aukerak proposatzen dituen ezaugarriekin.  
 
 
3. Egungo merkatal portuen eginkizunari eta Pasaiako portuaren 

erronkei buruzko hitzaldia  
 
Lehenik eta behin, Cesar Salvadorrek merkatal portuek betetzen duten funtzioak 
zeintzuk diren azaldu du:  hazkuntza ekonomikoari lotuta orain arte eraiki diren 
azpiegitura kopuruak, gure lurraldean azpiegitura berriak eraiki aurretik benetako 
beharrak zorroztasun handiagoarekin aztertzea eragin du. Aldi berean, krisi 
ekonomikoko egoeran murgilduta gaudela kontuan hartuz, sosegu gehiagoko 
garaian gaude eta ondorioz, zenbait azpiegitura eraikitzeko beharra seriotasun 
handiagoarekin baloratzen da. Hori dela eta, Cesar Salvadorren hitzetan, 
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lurraldearen ikuspuntutik Pasaiako portuak duen funtzioa zein den planteatzeko 
ordua iritsi da:  
 

- Izaera industriala duen lurraldean bizi gara 
- Gure lurraldearen kokapen geografikoaren ikuspuntutik, aukera 

logistikoa dugu eskuartean  
- Pasaiako portua eta bere inguruak Euskal-Hiriaren eremuan barneratua 

daudenez, masa kritikoa behar dugu baina beti ere, gehiegizko 
espezializaziorik sutatu gabe (adibideak: Bilbo=ekonomia, Gasteiz= 
Herri-Administrazioa, Gipuzkoa=Kultura eta Turismoa). Aipatu 
espezializazioan ez erortzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoak Euro 
Hiriarekin duen lotura bermatu beharko luke eta horrekin batera, EAEn 
duen pisu espezifikoa handitu beharko luke.  

 
Orain arte aipatutako funtzioak aintzat hartuz, Pasaiako portuaren egungo 
errealitatea aztertzeari ekin zion Gipuzkoako Foru Aldundiak:   
 

o Portuak ez du lerro erregularrik eta gure industriek ezin dute itsasoko eskala 
erregularretara iritsi Europa mailan lehiatu ahal izateko.  

o Errepide bidezko trafikoak, egunetik egunera, muga gehiago izango ditu 
(errepide sarearen kolapsoa, etab.). 

o Aukera logistikoa, iberiar trenbidearen zabalkundea eta Abiadura Handiko 
sarea martxan jartzearekin batera, Pasaiako portuak egoera berrira egokitu 
beharko du eta gaur egun estrategikoa den kokapen geografikoa 
mantentzeko, beharrezko aldaketak gauzatu beharko ditu.  

 
Ildo honetan, Cesar Salvadorrek adierazi du egungo portua Euro Hiriaren zonaldean 
kokatutako balio handiko espazioak alferrik galtzen ari dela, Pasaia metropoli-
eremu horren erdi-erdian kokatzen baita.  Kontuan hartu behar da Pasaia Bigarren 
Ingurabidearen ekialdera kokatzen dela eta aldiriko trenbide sareak Donostiako 
erdigunea igarotzen duela. Portuak gaur egun pairatzen dituen arazoei aurre 
egiteko, beharrezkoa gertatzen da errepide gehiagoren eraikuntzan oinarritzen ez 
den irtenbide sorta bat abiaraztea, etorkizuneko garraioa ez omen delako errepide 
bidezko joan-etorrietan oinarritutako. Hori horrela, garraio bidezko trafikoa 
Bigarren Ingurabidera lekualdatuko duen plataforma logistikoa sortzeko aukera 
sortu da. Aipatu plataformak etorkizunean kanpoko kaiak izango lituzkeen sarrera-
irteerekin izango luke lotura eta horrez gain, trenbide azpiegiturek Irunen 
okupatzen dituzten eremuak libre uzteko aukera sortuko litzateke.  
 
Cesar Salvadorren aburuz, Pasaiako portuak gaur egun duen itsasoko merkataritza 
jarduera mugatua da eta horregatik, arazoak sor daitezke itsasontziak portura ez 
etortzea eta besteko merkatal portuetara (luzerari dagozkion mugarik ez duten 
portuetara) joatea erabakitzen duen ontziteriarekin. Era berean, hizlariaren 
hitzetan, Pasaiako zentral termikoaren arazoa ere hor dago (energia iturria: ikatza). 
Etorkizunera begira, eraikitzea aurreikusten den energia sortzeko azpiegiturak 
edozein motatako energia iturri erabiltzeko aukera izan beharko luke.  
 
Portuaren birgaitze prozesuari dagokionez, Cesar Salvadorren ustez, birgaitze-
jarduera bakoitza fase ezberdinetan gauzatzea ahalbidetu beharko litzateke eta 
fasekako prozesu hori lurreko loturetan eta etorkizuneko intermodalitate-
plataforman oinarritu beharko litzateke (La Herrerako zonaldea erabilera edo 
zerbitzu publikotik bereiziz, eremu berriak zabalduz, garapen ekonomiko eta 
egoitza garapenekin lotura duten hirigintza jarduerak gauzatuz, etab. –era honetan, 
itsas frontera iritsiko litzateke birgaitze-jarduera sorta hori eta oreka puntu bat 
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lortuko genuke-). Birgaitze prozesuaren helburuak erdiesteko, beharrezkoa 
litzateke aldez aurretik dagokion baimenak eskuartean izatea eta ondoren birgaitze 
ekintzak faseka burutzea, beti ere, egoera ekonomikoak baimentzen duenean (hau 
da, finantzazio ekonomikoa lortutakoan). Guzti horrek esparru logistikoan, 
energiaren arloan, eta bestelako esparru estrategikoetan lehiakor izaten jarraitzeko 
bidean kokatutako luke Pasaiako portua.  
 
 
4. “Presente y Futuro” izeneko hitzaldia  
 
Jon Luquik, Pasaiako Portu Agintaritzaren Plangintza eta Kudeaketa Sistemen 
Arloko burua denak, “Presente y Futuro” izeneko hitzaldia eman du. Jonek adierazi 
duen moduan, Portu Agintaritzak 1999 urteaz geroztik Pasaiako portuaren egungo 
egoera eta etorkizunari buruzko ikerketa ugari gauzatu ditu, 2004 urtean Jaizkibel 
Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) moduan izendatua izan zen arte (BGL). 
Hizlariak aipatutakoaren arabera, ikerketa eta azterketa ugari egingo beharko dira 
etorkizunean ere eta Jaizkibelgo BGLaren aldagaiak (Babes Bereziko Eremu moduan 
izendatu behar dena) kanpo kaiaren proiektuan eragiten du bete-betean. Pasaiako 
portuaren potentziala handitzeko asmoz, 2006 urteaz geroztik, portuaren 
azpiegiturari bultzada handigoa ematen hasi zitzaion arlo publikotik. Bultzada 
publiko horretatik sortu zen Jaizkibia sozietatea (sozietate hori Estatuak, Eusko 
Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostia, Errenteria, Hondarribia, Irun, 
Lezo, Oiartzun eta Pasaiako Udalek osatzen dute).  

 
Estatu mailan interes orokorreko 28 portu daude. Pasaiako Portu Agintaritzak 
Estatuarena den lurzorua kudeatzen du, nahiz eta 4 udalerritan kokatuta dauden 
azpiegitura honen lurrak (Donostia, Pasaia, Lezo y Errenteria).   

 
Jon Luquik adierazi duenaren arabera, Pasaiako Portu Agintaritzak beharrezkotzat 
jotzen du badia biziberritzeko jarduerak abiaraztea eta baita portuak duen balioa 
sustatzea ere. Hori lortzeko, Portu Agintaritzak 2009 eta 2010 urteetan zehar bere 
Plan Estrategikoa idatzi zuen. Hurrengo pausoa portuaren Azpiegituren Plan 
Zuzentzailea onartzea izan zen, Ingurumen Eraginaren Ebaluazioaren prozeduraren 
menpe dagoena. Jonek azpimarratu du Portu Agintaritza plan bat lantzen ari dela 
(gaur egun izapidetzen ari den plana, hain zuzen ere) eta oraindik ez dagoela 
kanpo kaiaren inguruko proiekturik. Ingurumen Ministerioak Ingurumen 
Iraunkortasun Txostenean aintzat hartu beharreko irizpideak zeintzuk ziren finkatu 
zuen. Aipatu Txostena konplexua da eta Portuko Agintaritzak 2010eko irailean 
onartu zuen. Ondoren, 2010eko urrian, Txostena jendaurrean jarri zen eta 
alegazioak aurkezteko epea lehengo urteko abenduan amaitu zen. Une honetan, 
Portu Agintaritza Ingurumen Memoriaren idazketan murgilduta dago, Ingurumen 
Iraunkortasuneko Txostenaren harira aurkeztu ziren alegazioak aintzat hartu eta 
jasotzen dituen txosten osagarri batekin batera. Jon Luquik adierazitakoa kontuan 
hartuz, orain artean ez zegoen ingurumen arloko ebaluazio prozeduraren izapidetze 
fasea pasa duten portuen planik. Ingurumen Memoria onartutakoan, kanpo kaiaren 
ingurumen izapidetze faseari eman beharko zaio hasiera. 

 
Jon Luquiren esanetan, badiaren birgaitze prozesuak askotariko jarduerak 
barneratzen ditu baina indarrean dagoen legediak ezarritako izapideak aintzat 
hartzea funtsezkoa gertatzen da. Horrekin batera, ez da ahaztu behar arlo honetan 
eskumena eta zer esana duten Administrazio Publikoak ugariak direla.  
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5. Bertaratutakoen galdera eta erantzunak 
 
 
Jarraian zerrendatzen dira Herritarren Foroko bilerara bertaratutako herritarrek 
planteatutako galderak eta hizlariek emandako erantzunak:  
 

 Cesar Salvadorren aurkezpenean kontzeptu ezberdinen nahasketa gertatu 
da (Eurohiria, Plataforma Intermodala, etab.) eta badirudi portuaren 
etorkizunari lotutako planak izaera probintzialista duela, lurralde ikuspegia 
aipatu dokumentuan ez baita kontuan hartzen.  Horrekin batera, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko ordezkariak emandako azalpenetan errepide bidezko 
garraioaren (kolapso egoera), Abiadura Handiko Trenaren eta bestelako 
kontzeptuen inguruko baieztapenetan kontraesanak antzeman dira.   

 
Cesar Salvadorrek hainbat irizpide elkarren artean bateratzeko 

beharra dagoela erantzun du eta kanpo kaiari buruzko planak ez duela 
ikuspegi “probintzialista”, Gipuzkoako Lurralde Historikoko interesak aintzat 
hartzen dituen ikuspegi integrala baizik. Aldundiko ordezkariak adierazi du 
Abiadura Handiko sareak ahalmen mugatua duela eta muga horiek 
gainditzeko modua edo giltzarria ohiko trenbide sarea salgaiak garraiatzeko 
erabiltzea izango litzatekeela (beraz, Abiadura Handiko Trena soilik 
bidaiarientzat izango litzateke eta ez salgaiak garraiatzeko).  

 
 
 Lurraldeko azpiegituren gaian ere ortodoxia ekonomikoa aplikatuko beharko 

litzateke. Pasaiako badiaren lehengoratzea eta kanpo kaiaren eraikuntza 
elkarrekiko mendekotasun egoeran aurkitzen ez diren jarduerak dira (hau 
da, badia lehengoratzeko ez da beharrezkoa kanpo kaia eraikitzea).  Horrez 
gain, Pasaiako kanpo kaiaren sustatzaileek azpiegiturara honen eraikuntzari 
lotutako zenbateko edo kopuru zehatza islatzen duen galdu-irabazien kontua 
aurkeztu beharko lukete.   

 
Cesar Salvadorrek adierazi du Eurohiria kontzeptu bezala suspertzen 

hasi dela. Abiadura Handiarekin zerikusia duten ikerketei dagokionez, 
Espainiar Estatuak Abiadura Handiko Trenaren aldeko apustua egiten baldin 
badu, Aldundiko ordezkariaren aburuz, Euskal Autonomia Erkidegoak ez luke 
beste bide bat jarraitu beharko. Pasaiako badiaren biziberritzeari 
erreparatuz, Cesar Salbadorrek esan du, gaur egun kanpo kaiaren 
eraikuntza eta badiaren lehengoratzea dagoeneko ez direla bat bestearen 
menpe dauden jarduera bezala jotzen (hau da, bi kontzeptuak modu argian 
bereizten direla).  Horrekin batera, Cesarrek gehitu du Pasaiako portuak, 
Melillakoarekin batera, galerak dituela eta osatu gabe dagoen azpiegitura 
bat izateaz gain, defizitarioa dela (unitate-balio altua duten trafikorik gabeko 
portua da, azpiegiturak ez du salgai egokirik hartzen, etab.).   

 
 

 Portuaren benetako ahalmena zein den kontuan hartuz, azpiegitura hau gaur 
egun gutxiegi erabiltzen da eta hortaz, ez da beharrezkoa kanpo kaia 
eraikitzea. Honi lotuta, Portu Agintaritzak eta Foru Aldundiak defendatzen 
duten alternatiba eta ematen dituzten argudioak “probintzialak” dira eta 
kontuan hartu behar dugu legedi autonomikoaren menpe gaudela ere. 
Horrez gain, hitza hartu duen hizlariak azpimarratu du Bilboko portua ere 
gutxiegi erabilita dagoela (bere ahalmena aintzat hartuz, soilik %30a 
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erabiltzen da). Gaur egun ez dago kanpo kaia eraikitzeko haina eskaririk eta 
gainera, etorkizuneko egoera zein izango den jakitea ezinezkoa da. Hori 
kontuan hartuz, azpiegitura berriaren sustatzaileek lurraldeko interesak 
defendatu ordez lobbyen interesak defendatzen ari direla dirudiela aipatu du 
herritarrak. Era berean, gipuzkoar gizartearen interesak behar bezala 
defendatzen ez direla gaineratu du.  

 
Cesar Salvadorrek erantzun du bere azalpenean aipatu duen fasekako 

jarduera sorta aurrera eramateko, iturri pribatuetatik datorren dirua 
eskuartean izatea itxaron beharko luketela entitate sustatzaileek. Horrekin 
batera, inbertsio pribatua sustatu eta hobetu beharko litzateke, proiektua 
bultzatzen duten erakundeek aipatu jarduerei aurre egiteko ahalmen 
nahikorik ez dutelako.  

 
 Jon Luquik gaineratu du kanpo dartsenaren kostua 750.000 eurokoa 
litzatekeela.   
 

 Pasaiako portura sartzen diren itsasontziak Bilboko portura joaten diren 
itsasontziak baina txikiagoak dira eta Bilboko portuak ez du utziko Pasaiako 
portura bere salgaien zati bat lekualdatzen. Bestalde, itsaso bidezko 
autobideak erabiliz errepideetatik kamioiak ateratzea lortu ahal izango 
denentz ez da batere argi geratu.   

 
Cesar Salvadorrek erantzun du itsasoko trafikoan aldaketak 

aurreikusten direla eta plataforma logistikoa eraikitzea sustatzearekin 
batera, itsasoko autopistak nahiz trenbide sarea sustatzea izango 
litzatekeela aukeretatik egokiena. Izan ere, neurri horiek martxan jarriz 
gero, kanpo merkataritzaren lehiakortasuna handituko litzateke.  

 
 

 Zergatik ez dira 2004 urteaz geroztik portuan eta badian ere dauden 
kutsadura arazoak konpontzeko neurriak martxan jarri?  

 
Jon Luquik adierazi du Portu Agintaritzak aurten 550.000€ gastatuko 

dituela kutsadurari aurre egiteko neurrietan eta baita salgaien karga eta 
deskargaren ureztatze sistemaren hobekuntzan ere. Era berean, 
Iraunkortasun Memorian barneratuta dauden neurri zuzentzaileak 2011 
urtean zehar abiaraziko dira.   
 

 Bertaratutako herritar batek Radio Irun irratian Gipuzkoako Ganberako 
ordezkari bati egindako elkarrizketaren zati bat laburbildu du. Ondoren, 
herritar horrek defendatu du portuan gaur egun erabili gabe dauden eremuei 
funtzio bat esleitu beharko litzaiekeela, berriz ere horiek erabiltzeko aukera 
egon dadin.  

 
 Gaurko foroan parte hartu duten hizlariek etorkizuneko aurreikuspenei 

buruzko nahiz kanpo kaia eraikitzearen inguruko datu eta zenbateko 
zehatzik aurkeztu ez dutenez, nola liteke halako azpiegitura bat eraikitzeko 
asmoa oraindik ere bere horretan mantentzea? Datu fidagarri eta errealik 
eduki gabe halako azpiegitura baten eraikuntza bultzatzea arrisku eta 
larritasun handiko apustutzat jo du aurreko galdera planteatu duen 
herritarrak. Gainera, halako erabaki batek lurraldearen etorkizuna kolokan 
jartzea eragin dezake.   
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Cesar Salvadorrek uste du azpiegitura berriaren proiektu fasean 
planteatu eta aztertu beharko litzatekeela lurraldearen etorkizuna kolokan 
jartzearen ustezko egoera hori. Cesarren hitzetan, aurki baloratu ahal izango 
da hizlariaren aurkezpenean azaldutako lehen faseko jardueren 
bideragarritasun ekonomikoa.     

 
 Forora bertaratutako beste herritar batek aipatu du kanpo kaiaren proiektu-

fasearen unea iristerako gaur egungo portuaren eremu guztiak dagoeneko 
beteta egongo direla eta horrek eragingo luke, bere ustetan, kanpo dartsena 
eraikitzea derrigorrezkoa gertatzea.    

 
 Portuko instalazioen birmoldaketaren bidez gaur egungo portuaren 

zentzuzko eraldaketa sustatu beharko litzateke (hori izan beharko litzateke 
baloratu eta aztertu beharko litzatekeen aukeretako bat). Proposamena 
planteatu duen herritarren hitzetan, instituzioek defendatzen duten 
alternatiba (kanpo dartsena eraikitzea) oso ahula da, aipatu alternatiba 
defendatzeko erabiltzeko diren datuak oso erlatiboak direlako.  

 
 

Cesar Salvadorrek erantzun du kanpo kaiaren eta bestelako birgaitze 
aukeren bideragarritasunaz eztabaidatzeko foro egokia Lurraldearen 
Zatikako Plana izan beharko litzatekeela. 

 
 
 
Bilera gaueko 9:45etan amaitu da.  
 


