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ngurumenarentzat kaltegarria dela? 
Kaltegarriagoa litzateke bertan 
3.000 etxebizitza egitea”. Hala eran-
tzun die Donostiako alkateorde Ne-
kane Arzallusek (EAJ) EH Bilduko 
zinegotzi Markel Ormazabal eta El-

karrekin Podemoseko Marta Huarte eta 
Haizea Garayri urtarrilaren 18an. 2020 
urtearen hondarretan, El Diario Vasco 
egunkariak publikatu zuenetik Udalak 
Martutene auzoan bederatzi hektareako 
surf parkea egin nahi duela, lehen aldia 
da aurrez aurre eztabaida maila politi-
kora iritsi dena. Jende ugarik ez bazuen 
ere serio hartu, Donostiako Udaleko 
Pertsonentzako Zerbitzuen Batzordean 
argi ikusi da gobernu honek asmo irmoa 
duela proiektua burutzeko. Oposizioak 
aurkeztutako interpelazio eta galderei 
esker, proiektuari buruzko informazio 
gehiago jakin ahal izan da. 

“Surfaren aktibitatea bera hobetzen 
lagunduko du. Surflariek bertan entre-
natu ahal izango dute eta ziur gaude 

honi esker gazte asko hasiko dela kirol 
honetan”. Hala defendatu du Arzallus 
alkarteordeak, Goiaren faltan. Bere hi-
tzetan, surfa kirol bezala bultzatzea era-
bakia dute Donostiako Udalak, Eusko 
Jaurlaritzak eta Basque Team Funda-
zioak, eta Surf City Donostia klusterrean 
biltzen diren orotariko eragileek nahi 
dute hirian kirol hau sustatzea –zehazki 
esan gabe kluster horretan dauden era-
gileek babesten duten azpiegitura hori–. 
Turismoa erakartzeko pentsatutako 
proiektua dela aurpegiratu diotenean, 
adierazi du ez dela hala, donostiarrei zu-
zendutako proposamena dela batik bat. 
Hirian, kirol honen bueltan lan egiten 
duten enpresa ugari dagoela eta azken 
batean, surfa bultza nahi dutela: “Urteko 
edozein egunetan surfeatu ahal izango 
dute proiektu honi esker”.

Proiektuari buruzko zenbait tekniko 
ere jakinarazi dituzte batzordean, adi-
bidez, noren jabetzakoa den lursaila. 
Ondorengo kopuruen baturak ez badu 

ere %100 ematen, hauek bertan esan-
dakoak: eremuaren %1,08 Donostia-
ko Udalarena litzateke, jabe pribatue-
na %67,40 eta Eusko Jaurlaritzarena 
%27,55 –Jaurlaritzari atxikitako Visesa 
sozietate publikoarena–. Enpresa pri-
batu batek kudeatuko luke parkea eta 
kontzetsioa bi urte barru egitea aurrei-
kusten dute. Oposizioak jakin nahi du ea 
proiektua esku artean duten eta igerile-
kuaz gain, ea dendatxorik, jatetxerik edo 
halakorik egingo duten galdetu diote, 
edo ea  kalkulatu duten zenbat lanpos-
tu sortuko lituzkeen. Lehen galdera oso 
gainetik pasa du eta lanpostuena ezin 
dela zehatz jakin adierazi du, proiektuak 
definitu arte. Atzean geratu da Ernesto 
Gascok iragarri zuen garaia Antondegin 
bertan olatu artifiziala eraikitzeak 500 
lanposturen sorrera ekarriko zukeela. 
Hala ere, proiekturen bat egon badago 
duela urte batzuetatik, Vocento talde-
ko egunkariak argitaratu zuen albisteak 
fotomuntaia zehatza baitzekarren, eta 

  lander arbelaitZ Mitxelena 

2015ean, munduko surflaririk ezagunenetako 
bat den kelly slater-ek gizakiak sortutako lehen 
olatua aurkeztu zuenetik, olatu artifizialak 
eraikitzen hasi dira –ez polemikarik gabe– batean 
eta bestean. donibane lohizunen herritarrek 
halako proiektu bat atzera bota eta hilabete 
gutxira, donostian bat egin nahi dutela jakinarazi 
du eneko goiaren udal gobernuak. kokapena: 
Martutene langile auzoko Antondegi mendian, 
itsasotik 4 kilometro eskasera, hirian urbanizatu 
gabe geratzen den leku gutxi horietako batean.

Surf park bat 
Donostian?
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atzean ikusten den Txomiñenea auzoan 
azken bi urteetan eginiko lanak egin 
gabe ageri ziren. 

KALTE EKOLOGIKOA 
KRITIKAREN ARDATZ
Proiektuaren aurkako argudio nagusiek 
ingurumena izan dute oinarrian orain 
arte. Albistea publikatu eta egun gutxira, 
proiektuaren aurka mintzatu den lehen 
eragilea Itsas Enara / SEO-Birdlife orni-
tologia elkartea izan da, salatuz surf par-
keak desagertze arriskuan dauden hegaz-
ti ugariren habitata hondatuko lukeela. 
Antondegi mendian 117 hegazti espezie 
daudela gogoratu dute, eta horietako 29 
Eusko Jaurlaritzak duen Mehatxatuta-
ko Espezieen Katalogoan daudela. Ondo-
ren, Eguzki talde ekologistak gaitzetsi du 
proiektua, xake taulan posizioak hartzen 
doazen eragileak bailiran. Hauek hainbat 
arrazoi nagusi azpimarratu dituzte: olatu 
naturalak dituela hiriak, energia xahuke-
ta, gastua, ingurumenaren txikizioa...

Donostiako EH Bilduk eta Elkarrekin 
Podemosek ere ingurumena hartu dute 
kritikarako ardatz nagusi: mendia arti-
fizializatu nahi dutela, errepideak egin 
beharko dituztela bertara heltzeko, ur 
eta energia xahutze handia izango dela 
eta klima larrialdia aldarrikatua due-
la hiriak. Azken puntu honekin lotuta, 
alkateordeak erantzun die ez dagoela 
ingurumenaz kezkatzeko arrazoirik, bai 
Donostiako Udalak, baita Eusko Jaur-
laritzako Ingurumen Sailak ere–Iñaki 
Arriola buru– beharrezko diren txoste-
nak egin eta neurriak hartuko bailituz-
kete, kalterik ez eragiteko fauna eta flo-
rari. Gainera, udaleko saioan hiru aldiz 
errepikatu dute ondorengo argudioa: 
kaltegarriagoa litzateke bertan 3.000 
etxebizitza egitea. 

Egungo gobernuak proiektu hori de-
fendatzen du 2010eko Lurralde antola-
ketarako Plan Orokorrean urbanizaga-
rria dela jaso zutelako. Hala ere, lurralde 
antolaketa egin zenetik hamarkadatik 

gora igaro den honetan, zenbait gauza 
dezente aldatu dira, tartean, klima la-
rrialdi betean dagoela mundua, eta no-
rabide horretan, Udal gobernu honek 
2020ko martxoaren 17an, larrialdi kli-
matikoaren adierazpena publiko egin 
zuen, bere buruari ekintza proposamen 
ugari eginez, tartean, “2010eko Plan 
Orokorrean urbanizagarri gisa sailka-
tutako lurzoru batzuk egikaritzeari uko 
egitea” eta plan berria egitea “irizpide 
klimatikoekin”. 

Mendiaren gainaldeko surf parkearen 
bederatzi hektareez gain, adierazi dute 
Antondegiren oinean dagoen 27 Poli-
gono industriala beste hamar hektarea 
handituko dutela, eta hori bermatuta, 
Antondegi mendiko gainontzeko 74 hek-
tareak ez-urbanizagarri gisa sailkatuko 
lituzketela eta uko egiten diotela bertan 
3.000 etxebizitza egiteari. Mugimendu 
politiko hau nahikoa izango al du Goia 
alkateak klima larrialdia geroz eta se-
rioago hartzen duten herritarren au-

Donostian egoitza duen 
Wavegarden enpresak 

ingalaterrako Bristol hirian 
eraiki berri duen olatu 
artifizialen igerilekua.
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rrean, hamar igerileku olinpiko adinako 
azpiegitura klimaren aldeko ekintza gisa 
saltzeko?

UHIN ARTIfIZIALAREKIN BUELTAKA
Jende asko sorpresan harrapatu badu 
ere, badira zenbait urte baga artifizia-
la eraikitzeko asmoak publikoki aipatu 
izan dituztela hiriko agintariek. 

Historiarako geratu da Odon Elor-
za alkate zen garaian, 2007an, aurkez-
tu zuten olatu artifizialaren proiektua. 
Zurriolako hondartzan bertan, itsaso 
barrenean, 230 metro luzeko, 40 metro 
zabaleko eta Kursaal eraikinaren altue-
rako uhin mekaniko erraldoia egiteko 
asmoa adierazi zuten. Ander Usabiagak 
berreskuratu du sare sozialetan El Dia-
rio Vasco egunkarian Mitxel Ezquiagak 
orduan idatziriko artikulua, non asma-
kizuna aurkezten zuen “Gipuzkoa be-
rritzailearen irudi” gisa. Hura ere ez zen 
turismoa erakartzeko proiektua izango, 
“energia berriztagarriak bultzatzea” zen 
asmoa, nahiz eta turismo zinegotziak 
aurkeztu ideia. Olatuaren proiektua 
inauguratzeko, zer eta energia berrizta-
garriei buruzko nazioarteko jardunal-
diak antolatuko zituztela jakinarazi zu-
ten, hirira etortzeko Al Gore edo Bono 
abeslaria gisako pertsonaia ezagunen 
izenak hasieratik aipatuz. Ez zen sekula 
egin eta proiektuak historiaren zaborte-
gian amaitu zuen.

Hamarkada bat beranduago, 2017an, 
Ernesto Gasco Donostiako alkateordeak 
–gaur egun Espainiako Gobernuko hau-
rren pobreziaren aurkako goi mandata-
ria– adierazi zuen olatu artifiziala egite-
ko asmoa, oraingoan hiriaren periferian: 
Altzan edo Zubietan. 2018an surfari bu-
ruzko nazioarteko jardunaldi batzuetan 
berriz aipatu zuen ideia, baina orain-

goan esan zuen Espainiako militarren 
kuartel berria Martuteneko Antondegin 
egiten ez bazen, bertan egitea proposa-
tuko zutela. Uda sasoian “hondartzetako 
pilaketak saihesten lagunduko” zukeela 
esan zuen, baita 500 lanpostu sortuko 
zituzkeela ere, aurrez aipatu dugunez. 

ZER DIOTE SURfLARIEK?
Donostiako Udaleko batzordean azalpe-
nak ematean, Nekane Arzallusek adie-
razi du hiriko surfaren eragile nagusiak 
biltzen dituen Donostia City Surf klus-
terrak hirian surfa bultzatzea nahi due-
la. Susma daiteke bertan biltzen diren 
eragile batzuek begi onez ikusten dutela 
proiektua, adibidez, hauek egiten dituen 
WaveGarden enpresak; ez da aztia izan 
behar jakiteko hainbat milioi euroko 
proiektua gauzatzeko boleto gehien di-
tuen enpresa dela hau. Hala ere, klus-
terrean orotariko elkarteak daude, izan 
surf eskolak, Groseko Indarra gisako 
surflarien elkartea, arropa dendak, Eus-
kal Herriko Surf Federazioa, hotelak, 
taulak konpontzeko dendak, Gipuzkoa-
ko Piraguismo Federazioa, Fortuna ki-

rol elkartea, Mondragon Unibertsitatea 
eta arropa marka ugari. Galdera da ea 
guztiak dauden Martuteneko naturgune 
honetan halako azpiegitura bat eraiki-
tzearen alde.

Ikusteko dago kokatuko diren orain-
dik posiziorik hartu ez duten eragileak, 
Martutene eta inguruetako auzo elkar-
teak edo Donostiako surflariak beraiek, 
batzuk aipatzearren. Bitartean, nazioar-
tean 50.000 bazkide dituen SurfRider’s 
fundazioak orain hilabete gutxi publiko-
ki adierazi du Fake Wave –Olatu Faltsua– 
deitzen dien azpiegitura hauen aurka 
dagoela, surfari egiten dioten balizko 
ekarpena baino askoz handiagoa delako 
ingurumenean eragiten duten kaltea. 

Azpiegitura berri honen aurkakoak 
Donibane Lohizuneko esperientziari be-
gira daude, orain gutxi geratu baitizkiote 
hanak Udalari, QuickSilverri eta Wave-
gardeni. Zenbait hilabetetan ia 70.000 
sinadura bildu zituzten aurka eta era 
guztietako surflariek adierazi zuten be-
ren izenean ez zutela naturaren aurkako 
halako proiekturik onartuko. Borroka 
sozialek, ordea, tokian tokiko ezauga-
rriak dituzte eta ikusteko dago Gipuz-
koan gai izango diren herri mugimen-
duak eta oposizio politikoa EAJ-PSE-ren 
udalaren norabide neoliberala geratze-
ko. Azken urteetako aurrekariak ikusita 
–hiriaren erdigunea hankaz gora jarri 
duen metroan milioika euro xahutzen 
ari direla, hirian AHTarentzat lurpeko 
geltokia, dozenaka hotel gehiago ireki, 
uhartean 4 milioi euroko eskultura or-
daindu, aldirietan erraustegi bat abian 
jarri, Garbera merkatalgunea bikoiztu, 
ondare arkitektonikoa zaborraren pare 
zaindu, eta abar–, talka iragartzeak ez 
dirudi erokeria. Nola amaituko den? 
Hori ikusteke dago. 
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gaur egun Antondegi gainak duen itxura. 
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ez da aztia izan behar 
jakiteko hainbat milioi 

euroko proiektua 
gauzatzeko boleto 

gehien dituen enpresa 
Wavegarden dela


