
Egun gutxi barru, EAJk, PSEk eta PPk Juan Karlos Alduntzin Gipuzkoako Ingurumen
diputatuaren aurkako zentsura mozioa onartuko dute. Honen aurrean, Euskal Herria
Bildu koalizioa osatzen dugunok gure desadostasuna ageri nahi dugu, Gipuzkoan
abian den aldaketa politiko eta soziala gelditzea bilatzen duelako. 

EAJk, PSEk eta PPk, orain dela oso aste gutxi arte, Gipuzkoa geldirik zegoela zioen,
baina hondakinekin dugun arazoa behingoz konpontzeko gai den plan integrala
mahai gainean jarri denean, orduan zarataka eta espantuka hasi dira.

Zer proposatzen du bada plan horrek, bere aurkezpenak horrelako ezinegona sor-
tarazleko oposizioan? Hitz gutxitan laburbilduz, konponbidea dugu esku artean, eta,
gainera, 200 miloi euro gutxiago kostatuko da, erdia alajaina, eta Europako ebaz-
penetan oinarritzen da, hau da, birziklatzean, eta ez hondakinen errausketan. Horixe
da gakoa: EAJk, PSEk eta PPk errauste plantak ez zeukala alternatibarik esan digute
behin eta berriz azkenaldian. Baina plan berri honek erakutsi du baietz, badagoela
beste aukera ekologikoagoa eta eramangarriagoa. Gainera, Europako Parlamentuak,
jakina den bezala, 2020 baino lehenago birziklatu daiteken guztia birziklatu behar
dela adierazi du, eta ezingo dira erraustu ez eta isuri. Beraz, Zubietako errauskailua
iragana da. 

Argi dago errauste plantaren eraikuntzaren atzetik beste interes ekonomiko eta po-
litiko batzuk daudela eta EAJ, PSE eta PP gipuzkoarren interesak alde batera uzten
ari direla. Gaur zentsura mozioa da, baina argi dago hau ez dela ekimen isolatua.
EAJ, PSE eta PP hirukotearen asmoak argi daude: Gipuzkoan abian den aldaketa
politiko eta soziala gelditzea eta ezkerreko soberanista eta independentisten olatua
geldiaraztea. Aitzitik, Euskal Herrian bizi dugun aro politiko berria osasuntsu dago
Gipuzkoan, eta gure kaleetan bakera eta demokraziara doan bidean aurrerapausoak
ematen ari gara etengabe. 

Bukatzeko, egoera honek herritarren artetik erantzun bat merezi du. Euskal Herria
Bilduk Gipuzkoar guztiei dei egiten die hurrengo egunean, uztailak 7 larunbata,
arratsaldeko 17:30etan Donostiako Boulebard-etik “Birziklatzeari zentsurarik ez;
Gipuzkoa aldatzen ari gara” lelopean egingo  den manifestazioan parte hartzeko. 
Eskerrik asko. 

BIRZIKLATZEARI ZENTSURARIK EZ
GIPUZKOA ALDATZEN ARI GARA 


