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IRUDIA:
GEOALCALIREN POTASA
MEATEGIA BERREGITEA

Aldizkari honen bidez, hiriko Udaletik Mina Muga izeneko
Egitasmoaren administrazio-martxari buruzko argibidea
eman nahi dugu.
Egitasmoak meategira sartzeko bi arrapala aurreikusten
ditu, Undues de Lerda udalerrian egonen direnak; eta
bihurtze-instalazioa, urmaelak, bulegoak, tailerrak…, hitz
batez, behar den industrialdea, Zangozakoan kokatuko
dena. Instalazioak gure hiriko azaleraren halako lau direlakoan daude (230 hektarea).

KRONOLOGIA

Enpresa Udalarekin jarri zen harremanetan lehenbiziko aldiz 2013ko maiatzaren 8an, Geoalcaliren arduradunak alkateari proiektua azaldu ziola. Hasiera-hasieratik informazioa Nafarroako Gobernuaren Industria Zuzendaritza
Orokorraren arduradunekin partekatu zen.

2015eko azaroaren udalbatzarrean 1 zinegotzi gehienek, 11tik 13k, meatzeproiektuaren inguruko herri-galdaketa egiteari uko egin zioten. Talde guztien
arrazoiak zehatz-mehatz irakur daitezke udalaren web-orriko Batzar-agirien
atalean.

Egitasmoaren handitasuna dela eta, Udalbatzari eta hiritarrei zuzenean zertan
zetzan azalduko ziela eskatu zitzaion enpresari. Baita zer zen gure herriarentzat eta nola egin behar zen ere. Horrela, proiektuaren teknikari arduradunekin bilera bat egin zen urte hartako urriaren 16an Kultur Etxean (aurretik
bertako telebista katean eta hainbat kartelekin iragarrita).

2016ko ekainaren udalbatzarrean,2 auzokoei argibidea ematekotan, honako
hiru mozioak onartu ziren: arestian aipatu den atala udaleko web-orrian
sortzea; eskuartean duzun informazio-aldizkaria egitea; eta zenbait mahaiinguru antolatzea berariazko gaiak jorratzeko: diseinua eta meatze-instalaziora sartzeko bide publikoen ondorioak, Esako urtegiaren gertutasuna,
ur-gazitasuna, sismikotasuna eta garapen sozioekonomikoaren eredua eta
eragina eskualdeko bizimoduan. Horretarako, Udaletik Geoalcaliri zein Nafarroako Gobernuari mahai-inguru horietan parte hartzeko eskatu egin diegu.
Espero dugu egutegi bat zehaztea lehenbailehen.

2014an barrena Udalak 6 bilera egin zituen egitasmoari buruz gu eguneratzeko eta bertan gure kezkak, oztopoak eta iradokizunak azaldu ahal izan genituen garrantzitsuak zirelakoan.

LEGEALDIA

2015-2019

LEGEALDIA

2011-2015

Politika mailan, jada 2014an, Alkateak eta Nafarroako Lehendakari Andreak solas egin eta proiektuaren gaineko irizpideak ezarri zituzten. Gobernu berriarekin berdin-berdin egin da zenbaitetan, bai Lehendakari andrearekin bai kontseilariekin.
2015ean Geolcali enpresarekin bildu eta gero, egitasmoa hiritarrei berriz
erakusteko beharra adierazi genuen. Horregatik, 2015eko otsailaren 18an
jendearentzako hitzaldi bat burutu zen Kultur Etxean.
2015eko ekainaren 16an, Industria, Energia eta Turismo Ministerioa, eta
Aragoiko Gobernua eta Nafarroako Foru Erkidegoaren artean bakoitzaren eginkizunak agintzeko hitzarmena sinatu zen. Hitzarmen honen bitartez, Nafarroak eta Aragoik esku eman zioten Ministeriorari ustiatzeko emakidaren administrazio-izapidea egiteko.
Urte horretan zehar jarraitu genuen enpresarekin harremanetan (9 bilera).
Abuztuan “No a las minas de potasa” plataforma aurkaria hartu genuen.
Industria, Energia eta Turismo Ministeriotik Ingurumen-eraginaren Azterketa (IEA) 2015eko ekainaren 30ean udal honetara behin iritsita, alderdi
bakoitzeko kide bat eta udaleko teknikariak -idazkaria eta arkitektoa-, Nafarroako Gobernuaren Industria, Ingurumen, Meategi eta Sustapen departamentuetako arduradunekin bildu ginen hainbatetan, informazioa partekatu eta alde bakoitzak onesten ditugun arrazoibideak aurkeztu ahal izateko.
2015eko abuztuaren 20an, aho batez Udalbatzak 8 arrazoibideko agiri bat
egin zuen, udalaren web-orriko meatzeari buruzko sortu atalean ikus daitekeelarik (sanguesa.es/mina-muga), eta aurrerago hizkera erraz batez azalduko ditugunak aise uler daitezen.

UDALBATZARRETAKO ADOSTASUNEN LABURPENA
2015EKO AZAROKO UDALBATZARRA
1

Herri-galdejetari buruzko mozioa

EH BILDUK PROPOSATUTA
Meategia ezartzearen gaineko erreferendum
bat egitea proposatzen da.

2016KO EKAINEKO UDALBATZARRA
2

Hiritarrei argibidea emateko moziak
EH BILDUK PROPOSATUTA
Udaleko web-orrian atal bat sortzea,
informazio-aldizkari bat sortzea eta
mahai-inguruak antolatzea proposatzen da.

ALDEKO BOTOAK:
2 (EH Bildu)
KONTRAKO BOTOAK:
6 (APS) eta 5 (AISS)

ALDEKO BOTOAK:
2 (EH Bildu) eta 3 (AISS)
ABSTENZIOAK:
5 (APS)
Gainerako zinegotziak (3)
ez ziren saiora joan.

XEHETASUN GEHIAGO WWW.SANGUESA.ES ORRIKO ‘UDAL BATZAR-AGIRIAK’ ATALEAN
BERTAKO GOBERNU-BATZORDEAREN ADOSTASUNEN LABURPENA (aho batez)
2013 URTEA

Lursaila pasatu eta okupatzeko baimen 1.
Hondeatze-lanen hondakinak botatzeko baimen 1.
Azterketa geologikoaren obra txikiak egiteko 2 baimen.

2015 URTEA

Mea-bilaketak egiteko 3 obra-baimen.
Zundaketa eta ikertze-lanetarako 11 baimen.
Geofisika elektrikoko azterketarako baimen 1.
Laginak biltegiratzeko 2 baimen.
Ikertze-lanetarako 8 baimen.

2016 URTEA

Nafarroako Gobernuarekin eginiko azken lan-bilera pasa den uztailak 5 izan
zen, Garapen Ekonomikorako Lehendakariordea, Landa Garapen, Ingurumen eta Toki-administrazioarako Kontseilaria, Ingurumen eta Meategien
Zuzendari Orokorrak eta Alkatea esku hartuaz. Bertan adostu zen besteak
beste, Garapen Ekonomikorako Lehendakariordaren Departamentuak Legeesparru baten ibilbide-orria presta zezala. Gainera, Zangozako Udalak Nafarroako Gobernuari zenbait eskakizun egin zizkion:

INGURUMEN-ERAGINAREN
AZTERKETA

Bistakoa da meatzea helduko balitz oso inpaktu eta bilakaera handia izanen
litzatekeela, ingurune eta paisaia mailan nahiz gizartean.
Hori dela eta, “Mina Muga” delako proiektuaren Ingurumen-eraginaren Azterketa (IEA) aztertu eta gero, Zangozako Udaletik 8 arrazoibide aurkeztu
genituen 2015eko abuztuaren 20an Industria, Energia eta Turismo Ministerioraren aurrean, kezkatzen gaituzten hurrengo bost kontuengatik:

1.

Eskualdeko azterketa sozioekonomikoa egitea.

1.

2.

Industrialdea handiagotzea ahalbidetu ahal duten desjabetzeei aurre emateko aurrekontu-sailen bat sortzea.

Ura, akuiferoei kalteak, gerta litekeen gazitzea eta sortzen diren azpiproduktu eta hondakinen tratamendua.

2.

3.

Gizarte inpaktua eta eskualdean garatuko den eredu ekonomikoa.

A-21i lotzeko errepidearen gaiari ekitea, batez ere ZangozaLedea tartean errei bakar batean estutzen delako. Konponbidea aurkitu behar zaio “botila-lepo” horri.

3.

Lur azaleko azpiegiturak: sarbideak, linea elektrikoak, tratamendua egiteko instalazioa, uhal garraiatzaileak… eta inpaktua.

4.

Instalazioan sartzeko aukeratu errepidea olgeta eta aisiarako baratzeetatik igarotzen da. Arretaz ikasi beharko da eta
inguru horri segurtasun osoa bermatu.

4.

Meategia ustiatzeko eredua eta sor litzakeen kalteak: sismikotasun induzitua, zarata, hautsa eta abar.

5.

Egitasmoaren berariazko prestakuntza beharrezkoari buruzko
zehaztasun eza, Zangoza eta bere eskualdeko auzokideak
meatzean eta tratamendu-instalazioan lan egitera sartu ahal
izateko ustiapena hasterakoan: behar diren lanpostuak eta
hauek betetzeko beharrezkoa den prestakuntza/esperientzia
eta prestakuntza plana.

2016 urte honetan zehar, hiritarrek parte hartu duten prozesu bat ospatu da,
Nafarroako Gobernuak Geoalcaliri iradoki ondoren (enpresak ordaindu egin
du). Dédalo Projects enpresak gauzatu du eta joan den ekainak 8 Udal Entzunaretoan aurkeztu zuen. Prozesu horretatik 13 gomendio egin dira, gehienak
Geoalcaliri zuzenduak eta beste batzuk administrazioei. Agiria oso-osorik
dago ikusgai udaleko web-orrian ere.
Enpresarekin azken bileran, abuztuaren 12an, gomendioak betetzeko konpromisoa hartu zuten. Gaur egun, egitasmoa analizatu eta aztertzen ari dira
Madrilgo Ingurumen eta Meategien Ministerioetako teknikariak, baita
Aragoi eta Nafarroako Gobernuetakoak ere.
Beraz, Madrilgo erantzunaren zain gaude, ea dioten proiektuak baldintzak
guztiak betetzen dituen ala ez. Betetzen baditu IEA emanen zaio (Ingurumen-eraginaren Adierazpena). Une horretatik aurrera enpresa behar diren

MEATZE-INSTALAZIOA
BERREGITEA

GURE
ALEGAZIOAK
1

3

Gatz arrunta ekoizteko instalazioaren ezarpena hasiera-hasieratik
proiektatu behar da.
Saltzea lortzen ez den urtzaldiko gatzerako egiazko alternatiba bat eskatzen dugu, egitasmoak ez duelako bere azken erabilera zehazten.

USTIAPENEREDUA

Bai dekantazio eta lurrunketarako urmaelek bai hondakinak biltzeko
tokiek guztiz irazgaiztuta egon behar dute, erabil daitezkeen teknika
hoberenen bitartez ihesak eta dikeen pitzadurak saihes daitezen.

Sismikotasun induzitua, zarata, hautsa eta abar. Lehergailuak erabiltzeak kezkatzen gaitu. Beste alternatiba batzuk bilatzeko eskatzen dugu.

2

AZPIEGITURAK ETA
BEREN ERAGINA
KAMIOIEN ZIRKULAZIOA:
Zirkulazioa nabarmenki areagotuko da. Potasa garraiatzeaz gain, era
independente batean aztertzeko eskatzen dugu: azpiproduktuak (urtzaldiko gatza), langileak, hornitzaileak eta abar.
INSTALAZIOKO SARBIDEAK:
Instalazioan sartzeko proposatutako hiru aukeretatik, empresak Xabierko errepidea tarte batez erabiltzen duenaren alde egin du. Sarbideak
Done Jakue bidea eta Erronkariarren Abelbidea bi aldiz gurutzatuko
lituzke. Baratzeetatik igaroko litzateke, lurzati hauekin sarbide eta bidegurutze anitz izanik eta ondorioz, arrisku handi bat izanen luke.
Udaletik ikusten dugu alternatiba hauek Zangoza-Ledea (NA-127) tartean aurreko eginkizunak beharko lituzketela eta konponbiderik onena tunel bat eraikitzea izanen litzatekeela, Industrialdeko biribilgunetik A-21 Autobideko irteeraraino hain zuzen ere. Uste dugu aukerarik
egokiena dela autobiderako sarbide zuzen bat emanen liokeena, Esa eta
Ledearen artean, honek ez baitu hainbeste eragiten eta segurtasun baldintza hobeak baititu. Trazadura berriko bide baten bidez ez zen inongo
herrigunetik pasako, ezta Xabiertik ere.
LINEA ELEKTRIKOA:
Bide berriaren paraleloan lurperatzeko eskatzen dugu.
ERAIKITZEKO INSTALAZIOAK:
Prozesatze-instalazioaren azalera handiagatik (230 Hektarea), ingurumen-eraginak aztertzen duen azterketa batekin instalazio horiek definitu eta zehazteko eskatzen dugu.

AKUIFEROAK, GAZITZEA,
HONDAKINAK ETA TRATAMENDUA

“Zero isurketaz” hitz egiten da baina badirudi ez dela benetakoa. Alde
hau sendotasunez argitu behar da.

4

GIZARTE INPAKTUA ETA
EREDU EKONOMIKOA

Zer nolako eragina izanen duen eskualdean jakin beharra dugu.

5

ENPLEGUA ETA
PRESTAKUNTZA

Proiektuaren lanpostuak, beharrezkoa den prestakuntza/esperientzia
eta prestakuntza plana zehaztu behar dira.

6

BERMEA
ETA ABALAK

Egitasmoan aurreikusita dauden berme eta abalez gain, proposatzen
dugu Udalak beste abal eta fidantzak eska ditzan elementu publikoak
birjartzeko.

7

SEGIMENDUA
ETA EGIAZTAPENA

Eraginiko udalerrietako ordezkariek eta Nafarroa eta Aragoiko gobernuek osatzen duten Administrazioarteko erakunde bat sortu behar da,
ingurune-gaietan eskuduna.

8

NEURRI
GEHIGARRIAK

Instalazioak ezartzeak bideen trazaketetan aldaketak dakartza. Baita
ubideetan, ibilguetan eta abarretan ere. Horrexegatik, obrak egitea zehazten denean, Udalak gai hauekin erlazionaturik dauden neurri gehigarriak proposatu ahalko ditu.
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IE:
ME:
ALE:
LLE:
S:
BMI:

Meatze-ahoak
1. Biltegia
Prozesaketarako instalazioa
2. Biltegia
Urtzaldiko gatz-gunea
Gatzuna erregulatzeko urmaela
Lurrunketarako urmaelak
Gatz-andela
Ur gezako urmaelak
Eraikin nagusia (bulegoak)
Eraikin osagarriak
Instalazioaren erdialdea
Meatze-ahoaren erdialdea
Aireko linea elektrikoa
Lurpeko linea eletrikoa
Sarbideak
Barrualdeko meategiaren ingurua
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