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Eskaera hau, Jean Clottes aurreistorialari 
frantziarrak egindako txostenaren gomendapenetan 
oinarritzen da, Kultur Saila beraren enlcarguz buru

berau paisaia natural gisa gl 
Ahoarekiko babes erradioa 
SOOera be rehala zabaltzea g 
Clottes adituaren txostenak 
Elkartearen edota PraileitzE 
berretsi izan duten bezala. 

Jalcina denez, haitzulo. 
iaren gainelco magalean har 
daude Uraren Eusleal Ajent 
debelcuaren ondorioz, Mutl 
daleO salalcetarí erantzunez. 
uan Zeleta enpresale ez zue 
Legeak íbaiarekiko ezartzer 
babesa. Ondorioz, aipatu el 
debekuaz gain, zigor eleono 
zítzaion enpresari, nah.iz et 
honek geroago. 

Inondik ere, katramila 
dena da harrobíaren intere: 
egun eralcundeen apostu bi 
doien beharretarako harrol 
estrategilcoa. Hasi AHT-an 
Superportua edota Donost 
obra hauelc aurrera doazen 
eslcaria bilcoiztu egínga Off 

datozen urteotan. Zeleta e. 
esaterako, mendi hegalarel 
ondorioz hilero bi miliai e 
omen duela. Bina galera gi 
lehenago aípaturilco /(asta 
ustiagai ez zegoen mendi 1 

artean bere produkzíorake 
atera kontua1c. 

Eta bada bestelakorik 
kontserbadorearen aurrea 
ere aztertu 'len, PP a1derd 
Elcimenaren arabera, Sasi< 
ekoizpenari halalco "perm 
eskeinilco litzaioke, horrel 
babes neurrien ondorioz I 
keen galera ekonomikaa T 

Hainbat urtetan enpresak 
eta gero, galera ekonomil' 
da orain, azken batean ha 
horretan defendatzelco. 1\ 
asun gabe ere ondasun n; 
sikoalc aberasteko eremu; 
ustiatu dituen enpresari. 

b
"orde dute. Non dira bad 

LAS lIBREN? 
Urtea hasi berritan ere Prailehaitzeko aferak 
badakar zeresana. Azken hilabeteotan, arkeologo, 
historiaurrelari zein ekologisten erronka haitzu
loaren hegala salbatzearen aldekoa izan da, eta era 
berean azaldua da Arartekoa bera ere. Jakina denez, 
oraindaino kobazulo barnea eta ahoa dira babes
turiko tarteak eta harrobia irentsi ez duen mendi 
hegal guztia babestea exijitzen da, horrela ondarea 
bere osotasunean errespeta dadin. Berriki, eskaera 
honelcin bat egin du }aurlaritzaren Kultura eta 
Hezkuntza Batzordearen gehiengoak, erregutuz 
Kultur Sailari haitzuloalc duen babes eremua heda 
dezala behingoz, hortarako babes dekretua aldatuz. 
PSE, EA, EB, Aralar, EHAK eta PP alderdiek sinatu 
dute aipaturiko eskaria, ezinezlco luzamendutan 
dabilen PNYri zuzendua. 

tua, non adierazten den Praileaitzelco haitzuloaren 
aberastasuna barruko espaziora mugatzeaz harata~ 

go, inguruko paisaia fisilco eta kulturala ere bere 
horretan gorde behar Jitzatelceela, testuingurua 
bere osotasunean ulertu eta preziatzeko. Behin eta 
berriz idatzi izan da Prailehaitz haitzuloak duen 
ondare historiko eta lculturalaren garrantziaz. 
18.000 urtez gorako pintura multzoaz gain, aitatu 
beharrelcoalc dira lurpean aurkítutako zíntzililcario 
eta harribitxíak, garai haietan lelcu honek izan zuen 
erritualetaralco usadíoaren adierazie. Txaman baten 
santutegia izan 'lela iraIcurri izan dugu. BerebízU<o 
balioaz jabetuta, haínbat eragilelc manifestu bat 
argitaratu zuten iaz Prailehaitzen babestu beharraz 
jabetuz, 360tik gora jaIcitunen atxikímendua jaso 
zuelarik. Hala ere, Jaurlaritzak bere horretan eutsi 
dio, ezinean eta gizarte presiopean azkenetara jo 
arte. Elcain eta Altxerri haitzuloen ondoan, 
Gipuzkoan pinturak dituen hirugarren haitzuloa 
litzateke Prailehaitz 1. Eta euskal zein europar histo
riaurrea hobeto ulertzeko gíltzarría Iitzateelako, 
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aurreistorialari 
ren gomendapenetan 
raren enkarguz buru
~itzeko haitzuloaren 
'a mugatzeaz ha rata
kulturala ere bere 
ela, testuingurua 
·ezützeko. Behin eta 
z haitzuloak duen 
'en garrantziaz. 
ultzoaz gain, aitatu 
itutako zíntzílíkario 
leku honek izan zuen 
erazle. Txaman baten 
an dugu. Berebiziko 
lek manifestu bat 
,en babestu beharraz 
atxikimendua jaso 
bere horretan eutsi 

pean azkenetara jo 
oen ondoan, 
:ugarren haitzuloa 
:al zein europar histo
:arria litzateelako, 

berau paisaia natural gisa gordetzea erregutzen da. 
Ahoarekiko babes erradioa egungo 50 mtatik 
SOOera berehala zabaltzea gomendatzen du Jen 
Clottes adituaren txostenak, Aranzadi Zientzi 
Elkartearen edota Praileitzen Lagunak elkarteak 
berretsi izan duten bezala. 

Jakina denez, haítzuloa inguratzen duen iba
iaren gaineko magalean harrobi-Ianak galerazita 
daude Uraren Euskal Ajentziak luzaturiko 
debekuaren ondorioz, Mutriku Natur Taldeak egin
dako salaketari erantzunez. Agerian geratu zen ord
uan Zeleta enpresak ez zuela errespetatzen Kosta 
Legeak ibaiarekiko ezartzen duen esparruaren 
babesa. Ondorioz, aipatu eremuko ustiapenaren 
debekuaz gain, zigor ekonomikoa ere ezarri 
zitzaion enpresari, nahiz eta errekurtsoa aurkeztu 
honek geroago. 

Inondik ere, katramila honetan agerian geratu 
dena da harrobiaren interes ekonomikoa, eta gaur 
egun erakundeen apostu bíhurtutako obra erral
doien beharretarako harrobiok hartu duten balio 
estrategikoa. Hasi AHT-aren obrak, Pasaiako 
Superportua edota Donostiako 2.en ingurubidea, 
obra hauek aurrera doazen heinean, hare eta harri 
eskaria bikoiztu egingo omen da Gipuzkoan 
datozen urteotan. Zeleta enpresak jakinarazi du, 
esaterako, mendi hegalaren ustiaketa debekuaren 
ondorioz hilero bi milioi euroko galera jasaten 
omen duela. Bina galera gísa adierazten du 
lehenago aipaturíko Kosta Legearen arabera inoiz 
ustiagai ez zegoen mendi eremua bera ere, eta orain 
artean bere produkziorako probestu duena. Hortik 
atera kontuak. 

Eta bada bestelakorik, PNV alderdiaren jarrera 
kontserbadorearen aurrean, bestelako proposamena 
ere aztertu zen, PP alderdiaren ekimenez. 
Ekimenaren arabera, Sasiolako Zeleta harrobiaren 
ekoizpenari halako "permuta" edo ordaina 
eskeiniko litzaioke, horrela Praileaitz haitzuloaren 
babes neurrien ondorioz enpresak jasan izan deza
keen galera ekonomikoa nolabait konpentsatuz. 
Hainbat urtetan enpresak nahi dituenak eta bí egin 
eta gero, galera ekonomikoaren aitzakia erabili nahi 
da orain, azken batean harrobiaren jarduera bere 
horre tan defendatzeko. Norí eta baimen eta zilegít
asun gabe ere ondasun naturalak norbere polt
sikoak aberasteko eremuz kanpoko harkaitzak ere 
ustiatu dituen enpresari. Jakin bazekiten eta isilean 
gorde dute. Non dira bada mozkin extra horien 

kontuak? Galera ekonomikoaren aítzakia honek 
"pelotazo" kiratsa du, ematen du eta hutsaren truke 
lízentzia berri bat eskuratu nahi dela, horrek arazo 
guztiak konponduko balítu bezala. 

Aípatu beharrekoa da 2006an pinturak aurkitu 
zirenean, Debako Udaletxeak permutaren bidea 
proposatu ziola Eusko Jaurlarítzari, írtenbíde gisa 
ordare historiko eta naturalari kalterík eragin gabe, 
ínteres ekonomikoak ez oztopotzearren harrobiaren 
jarduera udalaren lurraldearen barneko beste koka
gunera batera tokiz aldatzeko aukera eskeíniz, betí 
ere legeak aginduko balle erakundeei enpresak 
Sasiolan daraman ustiaketa indemnízazioz edota 
permutaz konpensatzeko obligazioa. Horretarako, 
babes neurriek Zeleta-Amenabar enpresari eragin
dako galera ekonomíkoa konpentsatu behar ote 
litzatekeen argítzeko txosten bat eskatuko da. 

Orain badirudi begi onez jotzen dutela per
mutaren aukera hau alderdi nagusiek. Jaurlaritzako 
bileraren aurretik ere, permutaren aukera hau 
aztertua izan da nonbait bai Industria, Kultura zein 
Ingurugiro Sailen baitan, nola Foru Aldundian, hala 
Debako Udaletxetik. Gauzak honela, txosten berrí 
bat abiaraziko litzateke, etorkizunari begira harro
biari alternatíba bat eskeintzeko. Irtenbide honen 
xedea omen lítzateke galera ekonornikorik ekarriko 
ez lukeen eta ondare kulturalaren kalterik gabeko 
irtenbide bato Gauza jakina da gaur egungo hare eta 
harri eskaera ez dela asetzen EAEn martxan diren 
harrobien ustiapenetik, are gehiago gainean ditu
gun obra erraldoiek eragingo duten premia kontu
tan hartuta. 
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Korapiloak estu darrai. Oraindik ez da adierazi 
pausurilc eman ote den alternatiba honekilco, harrobi 
berri bat sortu edota lehendik abian den bati gehitulco 
ote Iitzaiolceen Sasiolakoaren ustiaketa. Jakina da 
adibidez Zeleta enpresa berak eskatuak dituela 
aspalditik bertan behera lagatako Mutrikuko Olatz 
bailarako harrobiaren ingururnen-inpaktu txostena eta 
ustiapen lizentzia bertatik harria ateratzen hasteko. 

Era berean, Debako Udaletxeak dagoeneko 
antzemana omen du alternatiba gisa eskeingarria 
litzatekeen eremu berria, Lastur inguruan hain 
zuzen ere. Baina "pelotazoa" bedeinlcatu eta SasioJa
Prailehaitzeko ustelkeria Lasturra eramanez 
lcenduko ote dute gainetik arazoa? Partehartze pub
Iikoa eta herri-kontsulta behin eta berriro aipatzen 
diren honetan, izango al du herriak erabalda 
hartzerakoan zeresanile Nolanahi ere, ba ote luke 
Udaletxeak edo Jaurlaritzak horrelako erabalci bat 
isilean hartzeko zilegitasunik? Galdera asko, bata 
bestearen atzetilc. Alternatiba gisa Lastur aipatzen 
denean ez dakigu ordea, harrobi berri batetaz edota 
lehendik bertan diren Uharteko harrobien probetx
ua haundiagotzeaz ari diren. Kontutan izan behar 
da, bai Sasiolako Zeleta harrobia, bai eta garai 
batean Altuna eta Soarteren Lasturko harrobi biek 
jabe berbera dutela gaur egun, Amenabar taldea 

hain zuzen ere. Ez dugu aukera bat edo bestearen 
informaziorik. Gure ustez, harrobi berri bat irelc
itzeko asmoak ez luke aurrera egingo gaur egun, 
horrela, lehengo harrobi ustialcetatik konpentsatuko 
ote denaren susmoa datorkigu. Era honetan ez 
litzateke lizentzia berria seguraski, lehengoaren 
egokitzapena baizik. Eta izugarrikeria isil samarrean 
pasako litzateke, danbatekoen hotsa eta kamioien 
joan-etorria ezik. Lehendik ere asko zabartu da 
Lasturko harrobien jarioa, garai batean harri
blokeak ateratzen ziren ia soilik, orain ordea 
gehiena leherketaz apurtutako puskas eta xehetu
tako harritxintxorra daroaz, hori da eta porlang
intzak eskatzen duena, eta Urkulu mendia gero eta 
azkarrago doa mehetzen. Lehen egunean 20ren bat 
kamioi ateratzen baziren, Amenabarrek hartu 
zuenetik badira 90 bertatik ateratzen direnak. 
Sasiolako ekoizpena bertara ekarriko balitz, 
esplotazioa bikoiztu egingo litzateke. 

Ondare-natural eta antropologikoa dira 
Lasturko bailarak dituen aberastasun nagusiak. 
Beharrezkoa da inguru eder horren oreka ondo 
zaintzea eustea etorkizunera begira lasturtarren 
nortasuna babesteko. Batzuren diru-goseak ez 
dezala guztiona den ingurua suntsitu. Defenda 
ditzagun geure bazterrak. 

erredakzioa 
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HARROBIA~ 

ERREZILD~ 
Sarri, norbere herriko ara.¡ 

garri izan ohi da antzeko 

herrik nolako jarrera er 

Parlan gehiagoren prel 

akuntzaren gehitzeaz eza 

eta, hainbat herritan piztL 

besteak baino eredugarri, 

dugu Errezilgo kasua. Iza¡ 

ru itxitako Estra Aintza 

berriz martxan jartzeko ~ 

hiru urte Cantera de Zl 

udalarL Ordutik, harrobla 

kontra ekimen ugari egin 

beste, Errezilgo harrobia 

zuten, Udalean aiegazic 

sinadurak ere biidu ditL 

532 herritarretatik 300e 

zuten harrobiaren aurka. 

ritar taldeak antolatzen ]2 

izan zutenetik, eta Erre: 

zuten. Plataforma hone 

Udalak ez ziola ezer gé 

biaren aurka jasotako : 

eskatu zuten edo, hor 

zuzenduriko herri galdE 

taidearen jarrera babest 
Alderdiaren ustez, ~ 

eztabaidatzeak ez zue 
giak ez zuelako auker, 

berean, herrian harrobi 

guztiak biltzeko Akerr 

zen, Eta jardunaldiak a 

rabia izan duten hal' 
esperientzia ezagutara 
noia antolatu ziren: 
Baztango herritarren 

Esan bezala. jendau 
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