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G. PIKABEA
Arranguraetaezine-

gona sortuak ditu La-
purdi aldean Sudmine
sozietateak egin nahi
duen urre-meatzeak.
Sara, Senpere, Ainhoa,
Kanbo, Ezpeleta, Hal-
tsu, Itsasu,Jatsu,Larre-
soro, Uztaritze eta Zu-
raide inguruko126km2-

ko eremuan galdegina
du zundaketak egin eta
urrea bilatzeko baime-
na, eta aurkako mugi-
mendua sortua bada
ere, Frantziako Ekono-
miaMinisterioakdubai-
mena eman ala ez era-
bakitzeko azken hitza.
Hasmentan,apirilerako
jakinaraztekoazuenbe-
reerabakia,bainaazke-

nean, gibeleratu egin
dute.

Kontua ez da orain-
goa. 2012an Arnaud
MontebourgFrantziako
orduko Ekonomia Mi-
nistroak Meatzeen Ko-
dea aldatu eta berriz
urreaustiatzeabaimen-
du zuen. 2014ko azaro
hondarrean Lapurdiko
aipatu eremuan urrea
bilatzekobaimenesklu-
siboaeskatuzuenSud-
minek, baina 2015eko
udan jakin zuten he-
rritarrek eta hautetsiek,
Pirinio Atlantikoetako
Prefetakproiektuarekin
hunkituak izanen lirate-
keen Herriko Kontsei-
luei gaiaren inguruko
ikusmoldeagaldetuzie-

nean. Prefeturak txos-
tena igorri zuen hamai-
ka Herriko Kontseilue-
tara, baina ez zien he-
rritarrei erakustekobai-
menik eman. Herriko
Kontseiluguztiakaurka
agertu ziren, eta herri-
tarrakmugitzen hasi zi-
ren. Orduan sortu zen
proiektu honen kontra-

ko Stop Mines EH he-
rritarkolektiboa.Herriz-
herri bilerak egin ziren,
protestak...SarakoHe-
rriko Kontseiluak, erra-
terako, aho batez adie-
razi zuen kontrako ja-
rrera, tokiko ekonomia,
ingurumena eta turis-
moaren gainean ondo-
rio kaltegarriak izanen
l i tuzkee la er ranez.
DREAL Akitania maila-
ko Ingurumen,Lurralde
Antolaketa eta Etxebi-
zitzadelakoegitura,or-
dea, alde agertu zen.

Horretan gelditu zen
afera.Aurtenberrizhau-
tsak harrotu diren arte.
Inongo abisurik eman
gabe, Frantziako Go-
bernuakkontsultapubli-

koa ireki zuen Interne-
ten. 500 orriko txoste-
na argitaratu zuen, eta
herritarrei bide elektro-
nikoz bakarrik proiek-
tuaren inguruko iritzia
emateko aukera eman
zien urtarrilaren 30etik
otsailaren 17ra.

«Nehor abisatu ga-
be ireki zuten inkesta
publikoa».Halaxesala-
tuduJoanaUrbistondo
Sarako laborarietahau-
tetsiak.Kasualitatez ja-
kin zuten inkesta hori
bazela: «Bretainiako
kolektibobatek inguru-
menarendefentsanarit-
zendenCADEtaldekoei
abisatuzieten»,dioMix-
el Gerendiain Sarako
hautetsiak. Horren on-

GIZARTEA � URREA USTIATZEKO PROIEKTUA

Paristik etorriko den azken
erabakiaren esperoan
Sudmine sozietateak Lapurdiko hamaika herritan urrea ustiatzeko baimena
galdegina du

INTERNETETIK HARTUTAKO ARGAZKIA

Frantziako Aude departamenduan dagoen Salsigneko urre-meatzea. Azken urteetan itxia dago.

Ekonomian eta tokiko jardueran eragin
positiboa izanen duela dio Sudmine
enpresak, baina hamaika herrietan,
tartean dira Sara eta Senpere, kontrako

mugimendua sortu da. Hamaika He-
rriko Kontseiluek kontra direla adierazi
dute, baita Lurralde Elkargoko lehen-
dakaria den Jean Rene Etxegaraik ere.

Laborariek ere kalteak baizik ez
dizkiote ikusten proiektuari. Baina
Frantziako Ekonomia Ministerioak du
azken hitza.

KONTRAKO MUGIMENDUA

Proiektuak hunkituko
lituzkeen hamaika
herrietako Herriko
Kontseiluek proiek-
tuaren kontra direla
adierazi dute, baita
Lurralde Elkargoko
presidenteak ere.
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dotiketorri zenStopMi-
nesEHelkarteakdeitu-
ta otsailaren 11n Ezpe-
letako karriketan egin-
dakomanifestaldia.Ka-
sik mila lagun bildu zi-
ren. Jean-Rene Etxe-
garai Lurralde Elkargo-
kopresidenteaeremin-
tzatu izandaetaproiek-
tuarenkontraagertuda.
Inkesta publikoaren
epea bukatua da baina
ez da geroztik berririk.

GEHIAGOREN BELDUR
210.000 euroko au-

rrekontua duten lanak
egin nahi ditu Sudmi-
nek. Hiru urterako bai-
mena galdegina du eta
lau fasetan banatuta
eginenomen lituzke: le-
henbizikoesplorazioeta
bilatze lanak,etaeman-
korra izanez gero gara-
tuko lukeproiektua.Ho-
rrekin, ordea, mesfida-
ti da Urbistondo: «hori
da beraiek erraten du-
tena,bainabehinustia-
tzekobaimenabadute-
larik, gero ez dute be-
rriz bertze baimen bat
eskatu beharrik». Ge-
hiago ere azaldu digu:
«beraien txostenean
erratenzuten lehenikbi-
garren mailako urrea
miatzen hasten direla,
baina ez dutela bazter-
tzen perimetroa zabal-
tzea».Garbi dioSarako
laborariak: «nahiz eta
baimena126km2koere-
muan galdegin, hortik
kanpo urrea baldin ba-
dute,eremuazabaltzen
ahal dute, bertze bai-
menik galdegin gabe».
Deigarria den datu bat
ere azaldu digu: «hiru-

lau gramourre atzema-
teko tona bat lur mugi-
tu behar dute, eta hala
ere, errentagarria da.
Eremuak eta eremuak
zulatzen dituzte».

Urreabainogehiago
izanen denaren beldur
erebadira: «urremiake-
ta izanen dela erraten
dute, baina azkenean,
atzematen duten guzia
ustiatzekobaimenada:
urrea, uranioa... Zerna-
hi izaten ahal da».

Duela 2.000 urte
meatzeak izan ziren
Euskal Herrian. Sudmi-
nerenarabera,2001ean
eta 2005ean lurrean
egindako ikerketa eta
azterketa geomorfolo-
gikoen arabera, berai-
ekorainustiatunahidu-
ten eremuan, garai ba-
tean 44 urre-meatze
zeuden. Lur komunak
eta pribatuak dira: «ja-
beei baimenaeskatuko
dietelaerratendute,bai-
na lehen aldian ezetz
erraten baduzu, espro-
piatueginendute». Ge-
rendianek azaldu digu-
nez,«legeakdio lur-aza-
la bakarrik dela jabea-
rena,etaazpiandagoe-
na estatuarena dela.
Estatuakustiatzekobai-
menaematenbadu,zuk
ez duzu deus ere egi-
ten ahal».

Loiret eskualdeko
enpresa da Sudmine.

Urbistondok erran di-
gunez, «junior sozieta-
teakdeitzendira,enpre-

sa ttiki batzuk dira, aur-
pegia ematen dutenak,
bainagibeleanmultina-
zionalak dituzte». Has-
tapenean «geologoak
zirela zabaldu zela» ere
gaineratuduGerendia-
nek. Sudminek txoste-
na aurkeztu zuenean,
ingurumen mailako in-
paktuen gaineko azter-
keta ere egina zuela ja-
kinarazi zuen: «baina
azterketa hori egin du-

enenpresaketaSudmi-
nek nagusi bera dute.
Kuriosoadaberakepai-
tukoduelabere lanaeta
lanaren ondorioa», dio
Urbistondok.

«HEMEN EKONOMIA
JADANIK BADUGU»

Proiektuak inguru-
menean eragin «ttikia»
izanendueladioSudmi-
nek, eta, aldiz, lanpos-
tua sortuko dituela eta
ekonomian eta tokiko
jardunean eragin posi-
tiboa izanenduela.Bai-
naezdira iritziberekoak
denak.Gerendianen iru-
diko, «diru-iturria ikus-
tendute,bainadenaxe-
hatua uzten dute. Ha-
lako kasuak izan diren

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Mixel Gerendiain eta Joana Urbistondo Sarako hautetsiak. Urbistondo laboraria ere bada.

«Sudmine bezalako
enpresak junior
deitzen dira, enpresa
ttiki batzuk dira,
baina gibelean
multinazionalak
dituzte».

Joana URBISTONDO
Sarako laboraria eta hautetsia

«Halako kasuak izan
diren bertze tokietan
ikusi dugu nolako
ondorioak utzi
dituzten. Beldurgarria
da».

Mixel GERENDIAIN
Sarako hautetsia

«Enpresak urrea
ustiatzeko lehen
baimena baduelarik,
gero ez du berriz
bertze baimenik
eskatu beharrik
izanen perimetroa
zabaldu nahi badu».

Joana URBISTONDO
Sarako laboraria eta hautetsia
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bertze tokietan ikusidu-
gu nolako ondorioak
utzidituzten.Beldurga-
rria da. Guk ez dugu
horrelakoriknahi,ezhe-
men eta ez nihun ere».

Nahiz eta enpresak
ekonomiarentzako ona
izanendelaerran,Urbis-
tondokezduhorrenbe-
harrik ikusten: «hemen
ekonomia jadanikbadu-
gu.Lurhorietan laboran-
tzasektore indartsuada
eta laborariokkalitatea-
ren aldeko hautua egi-
na dugu». Lur horietan
hiru sor-maka eta hain-
bat produktu ekoizten
direla oroitarazi digu:
«lurhauetan IratiOssau
gasna ekoizten da, Ez-
peletakopiperrak, Itsa-
sukogerezi beltza, Kin-
toa zerriak... Kalitateko
produktuakdira etahe-
mengo laborari gehie-
nakhorretatik bizi gara.
Horrekegunerokoanbi-
zi-kalitateaekartzendu,
ingurumenmailanhain-
batgauzaerrespetatzen
ditugulako.Guk indarra
egiten dugu eta kon-
tsumitzaileakhoriesker-
tzendu, tokikoaetaona
jatea».Horregatik,urre-
meatzearen proiektuak
ez duela ondorio onik
ekarrikoustedu: «hala-
ko proiektuarekin labo-
rantzamota hau galdu-
ko da, eta horrekin de-
na, turismoa ere bai».

Kanboko ur terma-
lak ere kaltetuak izanen
direladioteUrbistondok
eta Gerendianek eta
horrekin batera, Errobi
inguruko beharrak hor-
nitzeko ura urrea ustia-
tu nahi duten eremutik

hartua dela nabarmen-
dudute:«Baionara igor-
tzen den ura inguru ho-
netatik hartua da. Eta

horidenazer? Denagal-
du behar dugu?». Ge-
hiago ere kontatu digu
Urbistondok: «alde ba-

tetik, laborariok indarra
egiten dugu kutsadura
mugatzeko, eta bertze
alde batetik, horrelako

proiektu batek batzuen
interespribatuentzatde-
nen interesa zapaltzen
du.Horiezindaonartu».

� URREA BILATU NAHI DUTEN EREMUA

«Lur hauetan hiru
sor-marka ekoizten
dira. Kalitateko pro-
duktuak dira eta
hemengo laborari
gehienak horretatik
bizi gara».

Joana URBISTONDO
Sarako laboraria eta hautetsia

Sarako Herriko Kontseilua hasieratik egon da
urrea ustiatzeko proiektuaren kontra, eta Pirinio
Atlantikoetako prefetak iritzia galdegin izan die-
nean, bai 2015ean eta bai 2017an ere, hala adie-
razi izan diote, aurka direla. Arrazoi ekologikoak,
ekonomikoaketa turistikoakaipatzendituztepre-
fetari igorritako txostenean:

ARRAZOI EKOLOGIKOAK
NNaattuurraa 22000000 deitzen den Europako Babestu -

tako  Tokien sarearen barne, Sarako hiru eremu
sartuak daude: Larrungo mendigunea eta Erro-
bi erreka habitat, flora eta faunagatik eta Lizarie-
tako gaina he gaz tiengatik. Horrez gain, Sarako
bortz tokitan jaio tzen da Erro bi eremuko ur beha -
rrak asetzeko erabil tzen den uurraa. Bertzalde, Sa-
ra LLaappuurr ddii  kkoossttaallddeekkoo UUrreenn AAnnttoollaakkuunnttzzaa eettaa
KKuuddeeaakkeettaarraakkoo  EEsskkeemmaa NNaagguussiiaann (SAGE) dago ,
eta uren kalitatea hobetzea, naturguneak babes -
tua eta uholde arriskuak saihestea dira, bertzeak 
bertze, helburuak. Proiektuak uki tu ko lukeen ere-
muan daude Kanboko ur termalak ere. Sarako
Herriko Kontsei luaren irudiko, halako proiektu
batek teknika inbasiboak eta uraren kutsa dura
haundia ekarriko luke, «gure inguruan nagusi den
ingurumen ikuspegiaren kontra doazenak».

ALDERDI EKONOMIKOA
Proiektua garatu nahi den eremuan, hhiirruu ssoorr--

mmaarr kkaa ekoizten dituzte: Ossau Irati ardi gasna-
ko sor-ma ka, Kintoa zerriaren sor-marka edo
Ezpeletako  pipe rrak. Bertzelako produktuak ere
ekoizten dituzte: Itsa suko gereziak, adibidez. SSaa--
rraann berean, 5500 bbaatt llaabboorraarrii dira, eta ingurume-
na errespetatuz laboran tza  ekologikoa egiten du-
te. Aldi berean, 30 bat kkoommeerrttzziioo eta bertze ho -
rrenbertze aarrttiissaauu badira. Sarako Herriko Kon -
tseiluaren hitzetan, «proiektuak  laborantza in -
guruak hondatuko ditu, eta aldi berean, tokiko
ekonomia aberatsaren iturri diren produktuen  ja-
sangarritasuna kaltetuko du». 

ALDERDI TURISTIKOA
Euskal turismoarentzat erakargarri haundia da

Sara. Datuak dira lekuko: Departamentuko tokirik 
bisitatuena da LLaarrrruunnggoo mmeennddiigguunneeaa eta lleezzeeaakk 
hiru garren tokirik bisitatuenak dira. 2.461
lagunenda ko  lotarako lekua eskaintzen dute Sa-
ran: oporretarako 346 ohe, hiru kanpin, lau ho-
tel, landetxeak, bigarren etxeak... Horregatik
guztiagatik, «proiektua  Sararentzat eta Euskal
Herriaren irudiaren tzat, biziki txarra» izanen de-
la uste du Herriko Kontsei luak.

Sarako Herriko Kontseiluaren ikusmoldea

«Proiektua Sararentzat eta Euskal Herriaren
 irudiarentzat biziki txarra da»




