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Euskara sustatzeagatik salaturiko udalei
babes juridikoa emango die Jaurlaritzak
DONOSTIA b Eusko Jaurlaritzako Herri Erakundeak Koordinatzeko

Batzordeak bilera bat egin zuen atzo, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuta. Azken erakunde horrek ontzat jo du emaitza: «Helburuak lortu ditugu; Eusko Jaurlaritza elkarlanean ariko da euskararen alde lan egiteagatik Espainiako
Gobernuaren helegitea jaso duten udalerrietako abokatuekin batera».

Ur Alguero –ezkerretik bigarrena, mahaian– eta bertze hainbat udal ordezkari, atzo, Iruñean. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

Baso lanentzako laguntzak
emateko eskatu diote
udalek UPNren gobernuari
Nafarroako 60 toki erakundek murrizketak salatu dituzte b Gobernuak
dio Landa Garapenerako Programa onartu eta gero banatuko dituela
Edurne Elizondo Iruñea

Zuhaitzak landatu, bideak garbitu eta markatu, basoak prestatu
suteei aurrea hartzeko. Horiek
dira Nafarroako tokiko entitateek
egin behar izaten dituzten baso
lanetako hainbat. Aurten, ordea,
airean dituzte eginbehar horiek,
Nafarroako Gobernuak ez baitie
euro bakar bat ere eman udalei
lan horietarako. Horixe salatu
dute, jendaurrean. Hirurogei
udalerrik eta kontzejuk bat egin
dute, eta manifestu bat sinatu
dute, Nafarroako Gobernuari
baso lanak egiteko diru laguntzak
emateko exijitzeko.
Urteotan diru laguntzetan
izandako murrizketak salatu dituzte udalek. 2008. urtean, adibidez, lau milioi euro banatu zituen
Landa Garapen, Ingurumen eta
Toki Administrazio Departamentuak baso lanak egiteko. 2013an,
berriz, 1,8 milioi euro eman zuten. «Iaz emandako diru hori,
gainera, aurreko urteetan egindako inbertsioak ordaintzeko
izan zen batez ere», argitu du
Aresoko alkate Ur Alguerok.
Eta aurten, deus ere ez. Diru laguntzak banatzeko deialdia ere ez
du egin Nafarroako Gobernuak,

oraindik ere. Horregatik bat egin
dute herrialde osoko hirurogei
udal eta kontzejuk, egoera hori
salatzeko.
Nafarroako Gobernuak eman
die erantzuna: «Nafarroako
Landa Garapenerako Programa
onartu eta gero eginen dugu baso
lanentzako diru laguntzen deialdia», azaldu du. Asmoa da urte
bukaeran onartzea plan hori. Sei
urterako plana izanen da, eta
haren eskutik eginen dute diru
laguntzak banatzeko deialdia,
gobernuak zehaztu duenez.
Banatu beharreko diru kopuruari buruz ez du deus erran oraingoz.
Gobernuak azaldu du Nafarroako mendien %60 toki erakundeenak direla; %30, jabe pribatuenak; eta %10, azkenik, Nafarroako Gobernuarenak. «Jabeen
ardura da mendiak egoera onean
egotea. Basoa ustiatuz lortutako
diruaren %20 basoa zaintzeko
erabili behar da», zehaztu du.

Basoen egoerak, okerrera
Nafarroa osoko udalek badute eskubidea baso lanak egiteko laguntzak jasotzeko deialdietan
parte hartzeko. Gobernuak, hala
ere, 150 herrik osatutako zerren-

da du, babes berezia dutenekin,
eta horiek lehentasuna dute laguntzak jasotzeko orduan.
«Denak gelditu gara orain dirurik gabe. Behar diren lanak egiten ez badira, gure mendi eta basoen egoerak okerrera eginen du.
Eta horrek ingurumenari eta gure
eskualdeen garapen sozioekonomikoari ere eginen die kalte», nabarmendu du Alguerok. Laguntzarik gabe, zaila ikusten dute lanak egiteko aukerarik edukitzea.
Basoen eta mendien egoerak
okerrera egin ez dezan, beharrezkoa da sastrakak kentzea, zuhaitzak landatzea eta bideak garbitzea eta markatzea, bertzeak bertze. Horixe erran dute udalek. Lan
horiek suteei aurrea hartzeko ere
«funtsezkoak» direla erantsi
dute. Hil honetan bertan Uxuen
izandakoa ekarri dute gogora,
adibidez.
Horretaz gain, basoko lanek
lanpostuak ere sortzen dituztela
nabarmendu dute Nafarroako
Gobernuari diru laguntza eskatzeko manifestua sinatu duten
udalek eta kontzejuek. «Basogintza jarduera garrantzitsua da gure
herrialdean. Hori ere kontuan
hartu behar da», azaldu du Aresoko alkateak.

Insausti eta Intxaurrandieta, atzoko ekitaldian. JON URBE / ARGAZKI PRESS

Ekoguneko baratze ekologikoetan
erabiliko dute Gipuzkoako konposta
DONOSTIA b Ekoguneko zuzendari Mikel Insaustik eta Gipuzkoako

Hondakinen Kudeaketako presidente Ainhoa Intxaurrandietak hitzarmen bat sinatu dute. Haren bidez, Ekoguneko baratze ekologikoetan erabiliko da, aurrerantzean, Gipuzkoako materia organikoarekin
egindako konposta. Ekoguneko baratze parkean Gipuzkoako zazpi
udalerrik parte hartzen dute.

27
ERREPIDE ISTRIPUETAN HILDAKOAK
Urteko lehen zazpi hilabeteetan, Hego Euskal Herrian 27 pertsona hil dira
auto istripuetan, iaz baino bost gutxiago. Espainiako Trafiko Zuzendaritza Nagusiak eman du datua. 27 pertsona horietatik, erdiak baino gehiago (18) Nafarroako errepideetan gertatu diren istripuetan hil dira.

Jaizkibel konpainiak salatu du udalak
«bazterketaren alde» egin duela
HONDARRIBIA b Jaizkibel konpainia mistoak salatu egin du Hondarri-

biko Udalak (Gipuzkoa) joan den astean onartutako mozioa. EAJk aurkeztu zuen, eta, alderdi horrekin, PPk eta H1ek egin zuten haren alde.
Jaizkibel konpainiari alardearen ordutegia aldatzeko eskatu diote mozioan, bertzeak bertze. «Bazterketaren alde egin dute, elkarrizketa eta
berdintasuna babestu ordez», erran dute Jaizkibel konpainiakoek.

Garraiorako txartel bakarra ezartzeko
lehen urratsa egin dute Bilboko tranbian
BILBO b Barik txartela ez ezik, Bat eta Mugi ere erabil daitezke Bilboko

tranbiako bidaiak ordaintzeko atzoz geroztik. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan garraiorako txartel bakarra sortzeko «lehen pausoa» dela
nabarmendu du Antonio Aiz Eusko Jaurlaritzako Garraio sailburuordeak. Gasteizko tranbia ere sartuko da sistema horretan aurten. Donostiako autobusek ez dute zehaztu noiz hasiko diren.

