
 
 
 

Zumarragako Bildu, Urola Garaiko airearen kalitatea hobetzeko 

ekintza planaren inguruan 

 

 

-.Aurrerago egingo ditugun azterketa sakonagoak alde batera utzita, Eusko Jaurlaritzako 

ingurugiro teknikariek aurkeztu berri diguten Ekintza Planari ongietorria eman nahi diogu. 

Aspaldi martxan behar lukeen zerbait da. 

 

-Historia pixka bat eginda, gogoratu nahi dugu Izazpi auzoko neurgailuak jasotako lehen datu 

negatiboak 2007. urtekoak direla eta hortik aurrera, datuak urtero txarrak izan direla. 

Batzuetan legeak baimendutakoaren gainetik eta beste batzuetan muga horretan ozta ozta 

sartu direnak. (Ikus grafikoa) 

 

 
 

-Datu hauek, zumarratarrek hainbat urtetan kalitate txarreko airea arnastu izan dugula 

erakusten dute, eta egoera hori horrenbeste luzatzeak gure osasunean izan ditzakeen arriskuak 

biderkatu dituela. Orain aurkeztu den bezalako plan bat aurkezteko bost urte itxaron behar 

izana sekulako arduragabekeria iruditzen zaigu. 

 

-Ez dugu ahaztu behar, plan hau 2009. urteko datu txarren ondorioa dela, legeak (Europear 

zuzentarauak) bi urtetara egin behar direla dioen arren. 

 

-EJ-ak argitaratutako oharrean eta prentsan agertutako zenbait albistek hobekuntzarako 

joera bat izan dela nabarmendu duten arren, halako gai batean benetako konponbideak hartu 

behar direla iruditzen zaigu. Gogoratu beharra dago, 2010. urteko datuak, legeak baimentzen 

duenaren barruan sartzen diren arren, txarrak izaten jarraitu zutela. Gainera, ohar horrek 2011. 

urteko datu berriagoei erreferentziarik ez egiteak asko arritzen gaitu, batez ere datu hauek 

berriz ere legeak baimendutakoak baino okerragoak direnean. 



 

-Planari dagokionean, azterketa sakonago bat egin baina lehenago, funtsezkoak iruditzen 

zaizkigun zenbait alor aurreratu nahi genituzke.  

 

1) Planak ohiko ikuspuntu bat du oinarrian eta honen arabera, trafikoaren, obren eta 

industriaren ardurak berberak dira. Faktore guztiek euren eragina dutela ukatu gabe, 

Zumarragako kasuan indarra industrian jarri behar dela uste dugu eta  zehatzago esanda, 

Arcelorren. Eta ez guk diogulako, hor daude bere garaian EJ-ak enpresari zabaldutako 

expedienteak edota sortzen diren isurtzeak direla eta produkzioa geratu behar izan den 

kasuak. 

 

 

2) Izazpiko datu jasotzailearen datuak osatzen dituzten unitate ibilkorrekin eta 

CSICrekin egindako zenbait kanpaina aipatzen dira, baita INMA proiektuaren barruan 

egindakoak ere. Planaren osagarri gisa, PM10 partikulen osagaiak aztertzen dituen 

analisi bat ere agertzen da, hau da, partikula horiek zerez osatuta dauden azaltzen duen 

azterketa. Hala ere, gaur arte PM10aren osagaien inguruko inolako daturik publiko egin 

ez dela salatu nahi dugu. 

 

 

Dena dela, orain, planak halako azterketa bat izatea oso positiboa iruditzen zaigu. 

Benetako interesaz aztertuko ditugu datu horiek. 

 

3) Planaren diagnostikoaren alorrean, isurtze hauek arnasteak osasunean izan 

ditzakeen ondorien inguruko erreferentziaren bat botatzen dugu faltan. Ez gara EJ-ako 

teknikoei lekzioak emateko inor, baina badira, bertako izaerarik izan ez arren, 

erreferentzia bezala erabil litezkeen zenbait azterketa zientifiko. Batez ere, gaiaren 

inguruan Ingurugiro Sailak Osakidetzari eskatutako azterketa botatzen dugu faltan, 

inoiz ez baita publiko egin. 

 

 

Plan honen aurkezpenarekin, luzeegi jo duen arazo honen konponketara bidean etapa berri 

bat zabaltzen dela uste dugu. Etapa honetan, denok, bakoitza bere egoera eta arduren arabera, 

arduratsu eta kritikoak izan behar genuke, irtenbide posibleak aurkeztuz. Pozez hartu dugu 

Ekintza Plan honen aurkezpena eta era beran, Urretxuko eta Legazpiko udalak ere inplikatzen 

dituen bailara mailako izaera eman izana oso positibotzat jotzen dugu. Hartu beharreko neurri 

asko elkarlanean hartu beharrekoak izango dira. 

 

Herritarrak gai honen inguruan nolabait inplikatu beharra ere ikusten dugu. Jakin badakigu 

asko direla gai honen inguruan benetan arduratutako herritarrak daudela. 

 

Gure aldetik, gure blogean publiko egiten dugu EJ-ak aurkeztutako dokumentazioa, bai 

diagnostikoa eta baita hartu beharreko neurriak ere, hala nahi dutenek, hauek aztertu eta 

egokiak ikusten dituzten ekarpenak egin ditzaten, bakoitzak bere Udalean edo gure bidez. 

 

Herritarrek jartzen dugun interesaren eta arduraren arabera jarriko dituzte agintariek 

Planak aurreikusten dituzten helburuak lortzeko neurriak eta horregatik benetan 

animatzen zaituztegu zuen ekarpenak egitera. 

 

Gu, Zumarragako Bilduren aldetik, analisi sakonago bat egin eta gure ekarpenak egiteko 

konpromezua hartzen dugu. 


