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Xedea 

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren txostena, deskribatzeko, batetik, 

bilaketa, bere zailtasunak eta konplexutasunak,  eta erabilitako planifikazioa eta metodologia; 

eta bestetik, zehaztutako bilaketa-eremuak berrikusteko lanak amaitutakoan, zein egoeratan 

gauden eta lortu den emaitza negatiboa eragin ahal izan duten elementuak zeintzuk diren. 

 

Bilaketaren hasiera 

Lehen fasea, zailtasunak, estadioak 

Desagertutako pertsonen bilaketari lehentasuna eman zitzaion Zaldibarko Verter Recycling 

zabortegia irristatu eta eraitsi zen unetik bertatik, 2020ko otsailaren 6ko arratsaldean. 

 

Lehen orduetan, larrialdiari aurre egiteko, bilaketa ohi bezala egiten hasi zen, ekipamendu 

berezirik gabe, eta tokiko testuinguruan eta unean eskura zegoen informazioaz baliatuta, 

egoerari dagokion moduan. Horretarako mobilizatutako baliabideak eremuan aritu ziren lanean: 

Osakidetza, Gipuzkoako Suhiltzaileak, Bizkaiko Suhiltzaileak, erreskateko helikopteroa, 

Ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitatea: mendi-atala, Ertzainor Unitatea, Gurutze Gorria, 

DYA, Euskadiko Laguntza-Txakurren Taldea, Interbiak, besteak beste. Baliabide horiek guztiak 

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzako Larrialdietan Koordinatuta Esku-

hartzeko Zerbitzuko teknikariek koordinatu zituzten. 

 

 Bilaketaren lehen uneak 
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Orduak aurrera joan ahala, zailtasunak agertzen hasi ziren, hala nola zabortegian amiantoa 

egotea eta haren egonkortasuna arriskuan jartzen zuten pitzadura handiak egotea. Hori dela 

eta, zailtasun horiek erreskatean inplikatutako pertsonen osotasuna arriskuan jar zezaketenez, 

bilaketa-lanak eten behar izan ziren. Lur-irristatzearen tamaina eta konplexutasuna bistaratzen 

hasi ziren. 

Zaldibarko lur-irristatzean, gutxienez 2,5 milioi tona hondakin mobilizatu ziren (1,5 milioi m3). 

Estatuan inoiz gertatu ez den gertaera bat da, eta Europan edo mundu osoan ere ez dago horren 

antzeko erreferentziarik. Nahiko hurbil dagoen estatuko erreferentzia bakarra Bens zabortegiko 

kolapsoa da (1996, Portiño, a Coruña). Bertan, 100.000 tona hondakin mobilizatu ziren, eta 

pertsona bat geratu zen lurperatuta, baina haren gorpua ez zen inoiz berreskuratu. Zaldibarko 

hau, Benseko lur-irristatzea baino 25 aldiz handiagoa izan da eta, gainera, beste milioi erdi bat 

tona gehiago kolapsatzeko arriskua ere bazegoen. 

Horren ondorioz, bilaketa-lana ingeniaritza- eta geoteknia-arloko garapen eta plangintza 

garrantzitsu baten esparruan planteatzen hasi zen, plangintza baldintzatuko zuten zailtasun 

ugariei aurre egiteko: 

 
 Lekuz aldatutako hondakinen bolumenaren dimentsioak. 

 Hondakin motak. Zabortegiko hondakinak heterogeneoak ziren eta, ondorioz, bahetu 

beharreko materialak ere bai. 

Lehentasunezko bilaketa-eremuaren gain-gainetik zeuden pitzadura handiak 
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 Amiantoaren presentzia. 

 Lekuz aldatutako hondakinen ezegonkortasuna, eta hori arrisku handia zen lehen 

asteetan. 

 Langileen segurtasuna lehenestea. 

 Suteak eta herritarrengan duten eragina. 

 Biktimen azken uneetako kokapena ikertzeko zailtasunak. 

 Hondakinak birkokatzea. 

 Zabortegiko ia azpiegitura guztiak suntsituta gertatzea. 

 Obraren konplexutasuna. Bilaketa-lanak eta hondakinen egonkortze-lanak aldi berean 

egin behar izatea. Askotan interesak kontrajarriak ziren. Denbora luzez bilatu da, ahal 

izan den tokian, eta ez nahi zen tokian. 

 Senideentzako arreta. 

 Denbora luzez eta etengabe egin den ahalegin teknikoa eta humanoa. 

 Tamaina handiko operatibo bat antolatu beharra. 

 

 

 

Bilaketa-eremuetako materialen heterogeneotasuna eta ezaugarriak. Zabortegi batean 

bilatzen da 
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Bilaketaren plangintza eta metodologia 

Bilaketa-metodologia planifikatzeko eta definitzeko, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltranen 

azken posizio ezaguna abiapuntuko datua izan da. Inork ez zuen ikusi bi hildakoak non zeuden 

luiziaren aurretik. Hortaz, balizko azken kokapenen gaineko hipotesiekin lan egin da, eta, 

ondorioz, zailagoa da hondakin-oldearen ondoren zein eremutan gera zitezkeen zehaztea.  

Alberto Sololuze: bere kokapenari buruzko ziurtasun gehiago dago, bera, normalean, baskulako 

etxolaren barruan lanean aritzen baitzen. 

Joaquín Beltrán: lankideen lekukotzengatik jakiten da non zegoen kolapsoa baino lehentxeago. 

Ez dakigu azken uneetan lekualdatu ote zen, eta horri gehitu behar zaio mugitzeko aukera 

desberdinak zituen eremu batean zegoela. Horiek guztiak aztertu eta horietan bilaketa egin da. 

Kolapsoaren aurretik bi biktimak non egon zitezkeen zehaztu ondoren, lurraren mugimenduak 

aztertu ziren, gorpuek zein ibilbide jarraitu ahal izan zuten ikusteko. Horretarako, lehen neurri 

gisa, azterketa geoteknikoak egin ziren, eta kartografikoki kokatu ziren ikusgai zeuden 

lekualdatutako elementuak. Ondoren, obraren zuzendaritzarekin bat etorriz, bilaketa-guneak 

zehaztu ziren. 
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Bilaketa-metodologia 

Bilaketa obrarekin integratuta geratu da, eta zabortegia egonkortzeko eta ingurumena bere 

onera ekartzeko planteamenduarekin bat. Une oro, helburua izan da kolapsoa gertatu zenean 

desagertutakoak zeuden lekuetara iristea. Segurtasun geoteknikoa dela eta, gorpuak aurkitzeko 

probabilitate handieneko guneen gainetik zegoen materiala eta bolumena kentzeko lanak egin 

behar izan dira. Bilaketa egiteko, bahetzeko eta arrastelatzeko lehentasunezko eremuen 

gainetik zeuden hondakinen bolumena kendu behar zen. Bestalde, mobilizatutako hondakin 

guztiak behar bezala birkokatu behar izan dira. 

Bilaketa-eremuak. Biktimen eta elementuen hasierako/amaierako kokapena  
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Hondakinak biltegiratzeko behar bezala egokitutako lehen kokapena 2020ko 

martxoaren 31n 

 
 
 

Bilaketa egiteko, Aginte-postu Aurreratu bat zehaztu zen, eta egunero baliabide hauek biltzen 

zituen: 

- Agintean zegoen Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzako 

Larrialdietan Koordinatuta Esku-hartzeko Zerbitzuko teknikaria 

- Ertzaintzaren Brigada Mugikorra 

- Ertzainor Unitatea 

- Moyua kontratako langileak, atzerako hondeamakinako edo arrastelatzeko makinako 

langileak direnak. 

Egunero, planifikatutako bilaketa-eremuaren gainean, eta obra-zuzendaritzarekin adostuta, 

materiala arrastelatzeari ekiten zitzaion, emeki-emeki, eta makinako langileak berak lekuan 

bertan berrikusten zuen. Aldi berean, batzuetan aurrez aurre, eta betiere makinetan edo 

horretarako jarritako tripodeetan instalatutako kameren bidez, Ertzaintzaren Brigada 

Mugikorreko profesionalek arakatzea ikusten eta grabatzen zuten. Grabazio-baliabideak 

bilaketa-eremutik gertu zegoen ibilgailu batean kokatzen ziren. Biktimekin harremana izan 

zezakeen objekturen bat zegoenean, Ertzainor Unitateak esku hartzen zuen aurkikuntzaren 

sendotasuna baliozkotzeko. Azkenik, arrastelatutako eta bahetutako materiala atzerako 

hondeamakinan kargatzen zen, eta berriro monitorizatzen eta grabatzen zen. Egunero 

komunikazio-sare bat ezartzen zen Ertzaintzarekin eta SOS Deiak Larrialdiak Koordinatzeko 

Zentroarekin. 

 
 Kamerak ikusteko furgoneta 
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Jarduketa, esku-hartze eta aurkikuntza esanguratsu guztiak egunero dokumentatu dira, eta 
jasota geratu dira egunero arrastelatutako eta aztertutako materialak, bolumenaren eta 
materiala aurkitu den bilaketa-eremuaren arabera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze bilatzeko lanak praktikan eten-egunik gabe egin dira. 461 

egunetatik, lanak 5 egunetan baino ez dira eten: Gabon gauean, Eguberri egunean, Urtezahar 

gauean, Urteberri egunean eta beste egun batean eguraldi txarragatik. 

15 hilabete hauetan, 700.000 m3 hondakin mobilizatu dira zabortegia egonkortzeko eta 

bilaketa-lanetan segurtasun-baldintzak egon zitezela lortzeko. Hondakinen bolumen 

horretatik, 2021eko maiatzaren 12ra arte, 412.000 m3 arrastelatu eta aztertu dira . 

Ez dugu ezagutzen hondakin moduan 400.000 m3 material baino gehiago mobilizatu, arrastelatu 

eta bahetu diren beste operatiborik (egunean 1.000 m3); are gehiago, desagertutako bi pertsona 

bilatzeko xehetasun- eta zehaztasun-maila hori erabili duen beste horrelako operatiborik ere ez. 

Bilaketa-lanetan, lur-irristatzearen ondorioz desagertu ziren elementu asko aurkitu dira: 

 Desagertutako ibilgailu guztiak (7 ibilgailu). 

 Quad bat. 

 Obra publikoko bi makina 

 Aldagelen modulua. 

 Errefusa-materialeko 3 modulu. 

 Transformadore elektrikoa. 

 Aldagelen eraikinaren hondarrak 

  Bulegoak. 

  Baskularen azpiegiturak. 

 Estazio meteorologikoa. 

 Araztegiaren egiturak. 

 Jantokiko modulua. 

Hilen araberako bahetutako material metatuaren grafikoa 
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 Halaber, bilatzen zenarekin lotutako objektu ugari eta askotarikoak aurkitu dira, baita 

txikiagoak ere: arropa, zabortegiko langileena zein zabortegitik kanpoko herritarrena, 

hainbat agiri, terminal mugikorrak, txanponak eta billeteak. 

Bestalde, lekuz aldatu gabeko beste azpiegitura batzuen hondakinak ere kendu dira: 

 Gurpilak garbitzeko putzua. 

 Baskularen plataforma. 

 Baskularen zimenduak. 

 Bulegoen zimenduak. 

 Lixibiatuen putzua. 

 Lixibiatuen araztegia. 

 Hustubide-kanalak eta kanal perimetralak. 

 Transformadorearen zimenduak. 

 Etab. 

 

2020ko abuztuaren 16a: Alberto Sololuzeren aurkikuntza 

Abuztuaren 16an Alberto Sololuzeren gorpua aurkitzea lortu zen, bilaketa-lan handiari esker 

eta ia erabat ziur zekitelako zein zen haren hasierako kokapena; bai eta haren gorpua, 

ziurrenik,  berak lan egiten zuen baskulako etxolaren egiturak berak babestu zuelako ere. 

Bestalde, lur-irristatzearen ondorengo haren azken kokapenean, araztegiaren plataformaren 

ezpondaren eta haren oinetan dagoen hormigoizko egitura baten artean babestuta geratu zen, 

eta horrek ahalbidetu zuen zabortegiaren mugimendua gorpuaren gainetik gertatzea,  gorpuari 

berari kalterik eragin gabe. 

 

Joaquin Beltranen bila jarraitzen dute 

Alberto Sololuzeren gorpua aurkitzea bultzatzailea izan zen bilaketa-taldeek egiten zituzten 

lanetarako. Aurkikuntza horri esker argi geratu zen planteatutako metodologiak eta sistemak 

erabiliz biktimak aurki zitezkeela, eta, horregatik, operatibitate berarekin jarraitu zen hurrengo 

bederatzi hilabeteetan. 

Aldi berean, bilaketa-eremuak handitu ziren eta bilaketa-lanak eremu gehiagotan egiten hasi 

ziren. Hasiera batean ez zen probabletzat hartu Joaquin Beltran bilaketa-eremu berri horietan 

egotea, baina langile hori lur-irristatzearen aurreko uneetan zabortegiaren goiko aldera edo 

haren azken kokapen ezagunaren hegoaldean zegoen ibarbiderantz joan zitekeelako hipotesia 

kontuan hartuta ekin zioten hor bilatzeari. Hasiera batean ez ziren eremu horiek kontuan hartu, 

lur-irristatzearen norabidearen eta instalazioetatik irteteko erabili ohi den irteeraren aurkako 

noranzkoan zihoazelako. 
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Planifikatutako eremuetan bilaketa amaitzea. Azken laburpena 

Gaur egun, bilaketa-eremutzat hartu ziren eremu guztiak hondakinik gabe geratu dira, eta 

horietan dagoen material guztia bahetu eta aztertu da. Biktimen azken kokapen ezagunetik 

beherako kotan zeuden hondakin guztietan bilaketak eta baheketak egin dira.  Azken fase 

honetan, kota horretatik gora zeuden instalazioetan ere egin dira bilaketa-lanak.  

Egin diren lanak eginda, eta bilaketa zorrotza egin den arren, ezin izan dira Joaquín Beltranen 

gorpuzkiak aurkitu.  

Txostenean, emaitza negatibo hori eragin ahal izan duten elementu batzuk aipatu dira, 

laburbilduz, honako hauek: 

- Lur-irristatzea gertatu zen une zehatzean Joaquin Beltran zehazki non zegoen ziur ez 

jakitea. 

- Azkenekoz ikusia izan zen eremuan, hipotesi probableentzat hartu den horretan, ez 

zegoela hura babestuko zuen egiturarik, Alberto Sololuzeren kasuan ez bezala. 

- Hain zuzen ere, egiaztatu da zabortegiaren hasierako gainezkatzea eremu horretan 

gertatu zela, eta aurkitutako elementuen egoerak erakusten du zenbatekoa izan zen 

puntu horretan garatutako energia; izan ere, areka perimetrala (hormigoizko egitura) 

desagertu zen eta ontziaren isolatzaile gisa erabiltzen ziren poliestirenozko xaflak 

egoera txarrean aurkitu ziren. 

 

 

 

 

 

Poliestirenozko xaflaren egoera, marruskadura mekanikoaren eta energia termikoaren ondorioz 

- Hamabost hilabete hauetan, 70 graduen inguruko tenperaturak egiaztatu dira bilaketa-

eremu horren inguruan, eta lixibiatuak ere aurkitu dira, gorpuzkia deskonposatzen 

lagundu zezaketenak. 

- Lehen deskribatutako prozesu fisikoek zein kimikoek gorpua sakabanatzen eta 

deskonposatzen lagundu ahal izan dute. 

Gure ustez, sakabanatze mugatua eta/edo deskonposizio txikia izan duten gorpuzkiak egon izan 

balira, eremuen zehaztapena nahiz bilaketaren plangintza eta erabilitako metodologia kontuan 

hartuta, Joaquin Beltran aurkitu beharko zatekeen, metodologia bera erabiliz, Alberto Sololuze 

2020ko abuztuaren 16an aurkitu izanak erakusten duen bezala.  

Hala ere, Joaquin Beltranen kasuan, egindako lan guztiak ez ditu espero ziren emaitzak eman, 

goian aipatutako arrazoiengatik izan liteke? Esan eta aitortu dezakeguna da bilaketan ahalegin 

handia egin dela. 

 


