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Abstract

Uren kudeaketarekin zerikusia duten
klima-aldaketatik eratorritako arriskuek
lau hirigintza-erronkari aurre egiteko
beharra bizkortzen dute. Hirietako ibaiespazioak herritarren gozamenerako
integratzea,
hiriak
iragazkortzea
eta hezeguneak eta ibaiertzak urgoraldietan uholde-arriskuak kudeatzeko
baliatzea dira garatu beharko liratekeen
gidalerroetako batzuk.

The risks in terms of water management
derived from climate change accelerate
the need to face four urban challenges.
Integrating urban river spaces for citizen
enjoyment, making cities more permeable
and taking advantage of wetlands and
ri erbanks to manage ood risks are some
of the guidelines that should be developed.
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Klima-aldaketaren ondoriozko lehorte- eta uholde-arrisku
gero eta handiagoei aurre egiteko (ikus XII. legegintzaldian
Diputatuen Kongresuak onartutako urari eta klimaaldaketari buruzko irizpena) hirigintzak uren kudeaketan
dituen erronka nagusiak, honako hauek dira:
1- Uraren hiri-zikloa saneamendu egokiarekin ixtea.
2- Prezipitazio handien aurrean euriaren drainatzeari
irtenbidea aurkitzea.
3- Lehorte-zikloetan hornidura bermatzen laguntzea.
4-Ur-goraldiei aurrea hartzea eta ibaiak hirietan integratzea.
Uraren hiri-zikloa saneamendu egokiarekin ixtea
Hiri- eta industria-itzulkinak onbideratzea legezko
betebeharra da Europan, eta berariaz arautzen da Hondakin
Uren Zuzentarauan eta haren transposizioan (91/271/
EEE Zuzentaraua, 11/95 Errege Lege Dekretua eta
509/1996 Errege Dekretua) eta, oro har, Uraren Esparru
Zuzentarauan. Hala ere, fronte horretako ahaleginak ez
dira gobernantza-marko egoki batean egiten. Inbertsioak
premiaz egiteak, udalen finantza-anorexizazioarekin batera,
ustezko austeritate-politiken ondorioz, hauek ekarri
ditu: zerbitzu horien pribatizazioa erraztu du (gaur egun,
herritarren % 60k ditu bere zerbitzuak pribatizatuta), uraren
hiri-zikloa zatikatzea ekarri du eta baita udalak baztertzea
ere, eraginkortasunik eza eraginez eta kostuak garestituz.
Kasu askotan, araztegien eraginkortasuna hausten duten
industria-isurketak baimentzen dira hiri-sareetara. Bestalde,
landa-eremuetan, saneamendua negozio soiltzat hartzen

denez, teknologia intentsiboak aplikatzen dira teknologia
estentsiboen ordez, kontuan hartuta teknologia estentsibo
horiek askoz merkeagoak direla eta udalek kudea ditzaketela.
Gaur egun, bi arau-hauste prozedura daude Espainiaren
aurka, Hondakin Uren Zuzentaraua ez betetzeagatik: bata,
15.000 biztanle baliokide baino gehiagoko pilaketei buruzkoa,
zehapena ekarri duena, eta bestea, 2.000 biztanle baliokide
baino gehiago dituzten nukleoei buruzkoa, epaiketa aurreko
fasean dagoena.
Baina agian erronkarik handiena gaur egun, hiri handietako
euri-drainatzean dago.
Prezipitazio handien drainatzea
Araztegirik ez genuenean, euri handiak isurketa diluituagoak
eragiten zituen. Gaur egun, euri horiek araztegien
edukiera gainditzen dute, espero diren hiri-itzulkinen
arabera dimentsionatuta daudelako araztegiak. Hortaz,
dagozkien gainezkabideetan zuzeneko isurketak eragiten
dituzte, indarrean dagoen legeriaren aurka (91/271/EEE
Zuzentarauaren 3.2 artikulua, 2000/60/EE Zuzentarauaren
4. eta 11. artikuluak).
Gure hiri gehienetan, Frantzian izan ezik, estolderia-sareak
bateratuak dira (etxeko itzulerak eta euri-urak biltzen
dituzte). Isurketa zuzenak saihesteko, lehenengo eta behin
ekaitz-tankeak eraiki ziren, urak biltzeko eta ondoren
tratatzeko. Hala ere, Gruyere Hiri estrategia honekin,
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inbertsio izugarriekin, drainatzearen zati txiki bat tratatzea
ozta-ozta lortzen da.
Bestalde, hiri handiek milaka kilometro karratu iragazgaitzen
dituzte, eta horrek drainatze azkarra eragiten du estolderian
zehar: ur-goraldien puntak sortzen ditu eta ibaian behera
uholde-arriskuak barreiatzen ditu.
Indarrean dauden klima-aldaketaren perspektibetan, erronka
bikoitzari egin behar zaio aurre: pixkanaka sare bereizleak
zabaltzea, euri-emariak etxeko itzulkinekin nahastu gabe
drainatzeko, eta hiri-iragazkortasunerako estrategiak
sustatzea, betiere substratu geologikoak horretarako aukera
ematen badu. Ekaitz-tankeak osagarriak izan daitezke.
Uholde-arriskua duten plazak diseinatzea edo hiriinguruneetan hezeguneak (naturalak edo artifizialak)
erabiltzea, geruza aldakorreko uholde-arriskua duten
parkeak adibidez, lagungarri izan daitezke euri-drainatze
horiek kudeatzeko.
Gainera, gailu eta estrategia batzuk diseinatu behar dira,
ibilgailu motordunetatik datozen karga oso toxikoak
dituzten lehen jariatze-urak bereizteko eta tratatzeko,
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Hornidura bermatzea lehorte-zikloetan
Lehorte-estrategiak diseinatzean, aurrezteko, ihesak
murrizteko eta sareen eraginkortasuna hobetzeko
planak eskaini ohi dira, eta hori positiboa da. Hala ere,
hiri-hazkundeak aurrezpen horiek irensten baditu, gure
ahultasuna areagotuko dugu hurrengo lehortearen aurrean.
Hirigintza-planek zuhurtasun-printzipioa zorrotz aplikatu
behar dute, eta hazkundea murriztu, klima-aldaketaren
egoeretan espero den ur-erabilgarritasunaren arabera.
Munduko hiri askotan, aurrezpena txandakako ur-mozketa
sistematikoetan oinarritzen da, barrutiz barruti. Ihesak
%50etik gora egon daitezkeen sareetan, sareko dozenaka
kilometro presiorik gabe uzteak, izan ere, emari handiak
aurrezten ditu, baina ihesetan intrusio kutsagarriaren
ondoriozko edangarritasuna sakrifikatzearen kontura.
Lehorte-estrategietan
akuiferoak
eta
hezeguneak
integratzeak hiri-erresilientzia areagotu dezake lehortezikloen aurrean; izan ere, ziklo hidriko kontinentalaren
funtsezko pieza inertzialak diren moduan, hirientzat ere izan
daitezke, bai kuantitatiboki, bai kualitatiboki.
Uholdeak prebenitzea eta ibaiak hirietan integratzea

Hiri baten iragazkortasunak, substratu geologiko egokiak,
hirigintza-plangintza eta drainatze- eta infiltraziodiseinuak izateaz gain, herritarren parte-hartzea sustatuko
duten gobernantza-estrategiak eskatzen ditu. Adibidez,
iragazgaiztutako azalerarekiko proportzionalak diren tarifa
espezifikoak sustatzen badira, euri-uren drainatze-kostuak
erabilitako uraren gainean kargatu beharrean, errentagarri
bihurtuko da, adibidez, asfaltatu beharrean aparkaleku
iragazkorrak diseinatzea.
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Denbora luzez, ibaiak aire zabaleko estoldak izan ziren,
eta ibaiertzak zabortegiak. Horren ondorioz, hiri-ibilguak
espazio osasungaitz eta arriskutsutzat hartu ziren urgoraldietan. Horregatik, hiri askotan ibaiak estali ziren,
hala nola Huerva Zaragozan, edo desbideratu egin ziren,
Turia Valentzian bezala. Gaur egun, erronka da hiri-ibilguak
berreskuratzea, paseatzeko eta herri eta hiriei nortasuna
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ematen dieten ibai horiekin elkartzeko espazio pribilegiatu
gisa.
Erronka da hiri-ertz horietaz gozatzea eta segurtasuna
bateragarri egitea, goraldia dagoenean. Ibaiak estali edo
mehartu beharrean, gaur egun uholde-arriskua duten
parkeak eta hondartzak diseinatzen dira, berriz ere udan
jendea bainatzeko aukera ematen dutenak.
Bestalde, ibai-espazioen plangintza bereziki garrantzitsua da
hirietatik ibaian gora. Ur-goraldiak kudeatzeko estrategiak
ez dira igarotzen ibilguak dikeekin estutzetik, baizik eta
ibai-espazioa handitzetik eta ibaiekin berriro negoziatzetik,
ur-goraldiaren puntak bigundu daitezen. Logikoa denez,
hirigune finkatuetan, ibai-espazioa zabaltzea bideragarria ez
denean, beharrezkoak diren defentsak erabili behar dira.
Azkenik, hirigintza-planek uholde-arriskua duten lurretan
bizitegi- edo industria-hedapenak saihestu behar dituzte.
Onartezina da gaur egun Espainiar Estatuan hiru milioi
pertsona urpean gera daitezkeen eremuetan bizitzea, 500
urteko errepikatze-denbora aintzat hartuta (Diputatuen
Kongresuan agerraldia, Francisco Javier Sánchez jaunaren
Uraren eta Klima Aldaketaren Azpibatzordearen aurrean,
Uraren Zuzendaritza Nagusia, 2018ko maiatza).
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