
 

 

LAUDIOKO UDAL-GOBERNUA EZ DA GAI HILTEGIAREN ITXIERA KUDEATZEKO. 

 

Gobernu-taldeak duen jarrera prozesu honetan abeltzaintza-sektorea ukatzen ari zaien zerbitzua 

ahazteko estrategia argia dirudi.  

 

2021/10/12 Laudio. Lamia Arcas eta Álvaro Barrios EH BILDUko eta OMNIAko talde politikoetako 

bozeramaileek, hurrenez hurren, salatu dute gobernu-taldearen lana fiskalizatzeko oposizioaren 

tresna behin eta berriz gutxiesten dela. Haien esanetan “ez dugu amore emango eta ez dugu 

utziko ahanzturan erortzen kasu honek dakartzan zalantza tekniko eta politiko guztiak argitu 

gabe”. 

Ander Añibarro alkateak, 2021eko urriko osoko bilkuran, oposizioak berriz ere interpelatu 

ondoren, publikoki adierazi zuen batzorde monografiko bat deituko zuela, hiltegia irekitzea legez 

ezinezkoa zela adierazi egin zituen adierazpen publikoei erantzunik ez emateko. Adierazpen 

horietatik hiru astera oraindik ez da eperik finkatu hitzemandako bilerarako.  

Erantzuteko dauden beste gai askoren artean, gutxi eztabaidatu den ingeniaritza-proiektua dago, 

bere balio ekonomiko handiagatik aitzakia gisa balio izan duena. Dokumentu horrek gobernu-

taldeari balio izan zion obren exekuzioa luzatzeko, eta hiltegia behin betiko ez irekitzea 

erabakitzeko hainbat bileratan erabili den berbera da. Ingeniaritza-proiektua erreformatzeko 

eskaera egin zen Laudioko udal-hiltegiak isuritako uraren konposiziorako eskatutako parametroak 

betetzeko beharrezkoak diren arazketa-instalazioak zehazteko. 

Proiektuak ezartzen duenez, “araztu aurretik isuri-balio batzuk abiapuntu hartuta, ikus dezakegu 

araztegiaren lehen fasea ezartzean (homogeneizazioa eta S.B.R.) kolektorerako ordenantzak 

eskatutako isuri-parametroak bete beharko lirateke”. Hau da, obren lehen fasea gauzatuta, 

isurien ordenantza beteko litzateke, eta gabezia tekniko horiek – Osasunaren eta teknikaren 

aldetik eskatu zirenak – beteta geratuko lirateke. Hala ere, tratatutako uraren kalitatea ahalik eta 

onena izan dadin, eta udal saneamendu-sarera isurtzeaz gain, ur hori berrerabiltzeko aukera 

eman dezan, mintzen bidezko iragazketa-teknologia aurreratua (MBR) erabiltzea proposatzen da. 

Sistema hori bigarren eta hirugarren fase batean instalatuko litzateke, eta fase horiek dira 

hasierako proiektua garestitzen dutenak. Fase horiek gobernu-taldeak agintzen ditu, eta ezein 

ordenantzek edo erakunde publikok ez dio eskatzen. 

Lehen sektoreak berehalako irtenbideak behar ditu, eta oposizioak blokean bermatzen du 

kaltetutako pertsonen interesak ordezkatuta egongo direla gobernu-taldearen lidergo faltaren 

aurrean. 


