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TXIKIRA JOKATZEKO 
ORDUA

EGILEA I JON TORNER ZABALA

AZALA I JOSEBA LARRATXE JOSEVISKY

Zer inpaktu du kirolak ingurumenean? 
Jasangarria al da? Galderak harritu 
egingo du zenbait jende, itxuraz gauza 
gutxik egin dezaketelako kirolak baino 

kalte txikiagoa. Dena den, giza jarduera orok 
bezala, are gehiago masa fenomenoa bihurtua 
den heinean, eragina du medioan. Ez dago hori 
saihesterik. Inpaktua ebaluatu eta ahal bezain 
txikiena izateko neurriak har daitezke, ordea.

Jasangarritasunaz hitz egitean, azaleratzen 
dira gure kontraesanak, praktikatzea edo kon-
tsumitzea gustuko dugun jardueraren eta pla-
netari komeni zaionaren artean. Kirolak, edo-
zein manifestazio kulturalek bezala, balio baitu 
giza espeziearen eskaera artifizialak asetzeko. 
Guk zer behar dugun, horren arabera eboluzio-
natuko du batera edo bestera. Norentzat erai-
kitzen dira instalazioak, antolatzen dira Joko 
Olinpikoak edo Munduko Futbol Txapelketa? 
Galderak zuzenean interpelatzen gaitu.

Jarraitzen badugu baliabideak ustiatzen gaur 

egungo erritmoan, hondamendi klimatikora 
goaz ezinbestean, ohartarazi du NBEko Klima 
Aldaketari Buruzko Gobernu Arteko Taldeak 
(IPCC). Ez da aktore nagusia, baina kirolak ere 
badu erantzukizunik. Energia gehiegi xahutzen 
duten estadio zaharkituak, elur artifiziala balia-
tzera beharturik dauden eski estazioak, golf eta 
futbol zelai berde-berdeak nahikoa euri egiten 
ez duen lekuetan, milioika ikusleren etengabeko 
joan-etorriak, zaborra, kutsadura akustikoa... 
Kirolaren sektorea kontziente da berari ere ba-
dagokiola aztarna ekologikoa leuntzea.

Mundu zabaleko hainbat esperientzia jaso 
ostean, Euskal Herrira begira jarri gara errepor-
tajean. Zegama-Aizkorri mendi maratoiko ingu-
rumen arduradun Ramon Malkorrak gaur arte 
emandako urratsez eta aurrera begirakoez hitz 
egin digu. Kurkudi eta Antondegi mendietako 
proiektuek sortutako ezinegona ere jaso dugu. 
Kiroldegi handi bat eraiki nahi dute Leioan, eta 
olatu artifizialeko surf parkea Donostian.
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Garatu nahi duenak ezinbes-
tean behar du hazi. Eliteko 
kirolak ere bere egin du man-

datu hori. Geroz eta ekitaldi gehia-
go burutu, ahal bezain urrutien eta 
zenbat eta instalazio ederragoetan, 
are hobeto. Ez dirudi, baina, eredu 
horri luzaroan eusterik izango due-
nik, ikuskizuna finantzatzen dute-
nak tematurik dauden arren. Etor-
kizun hurbilaz hitz egitean, kirol 
ekitaldien antolaketara bideratzen 
den dirutza publikoaz gain, berotegi 
efektua eragiten duten gas emisioak 
behar dira aipatu, baita natura gu-
neen suntsiketa eta industrializa-
zioa ere, edo hiriaren bestelakotze 
basatia, fenomeno beraren aurpe-
gi diferenteak guztiak, jendearen 
kontzientziak astintzen dituztenak 
gero eta gehiago. Funtsean, kapita-
lismoak kirolean ere eragiten baitu, 
eta horrek bihurtzen du krisi klima-
tikoaren eta baliabideen ustiaketa 
sistematikoaren konplize, Víctor 
Gonzalez Clota historialari eta ka-
zetari kataluniarrak dioen moduan 

(Creixer, un perill per l’esport que 
necessitem. Fosbury).

“Festaren kapitalismoa” termi-
noa erabiltzen du AEBetako kirola-
ri eta ikerlari Jules Boykoffek, Joko 
Olinpikoak deskribatzeko. Haren 
hitzetan, Jokoek ez dute beti izan 
gaur egun beste oihartzun edo era-
ginik; telebista etxe guztietara sar-
tzearekin eta Gerra Hotzaren tes-
tuinguruan hartu zuten bihurgunea: 
“Supremazia globalarentzako pro-
kuraziozko gudu zelai bihurtu zen 
kirola”, dio. Nazioarteko Olinpiar 
Batzordeko (NOB) presidente Juan 
Antonio Samaranchek, ikuspegi 
kapitalista bereari txertatuz, gaur 
egun ezagutzen dugun eredu edo di-
mentsioranzko bidea abiarazi zuen 
1984ko Los Angeleseko Jokoetan. 
Orduan hasi ziren enpresa priba-
tuak hitzordua diruztatzen, institu-
zio publikoek sekulako inbertsioak 
egiten zituzten bitartean. Festak 
ezinbestekoa baitu estatua, nahiz 
eta kontu publikoen zuloa handitu 
besterik ez duen egiten sarri.

Nature aldizkariak txosten ma-
mitsua plazaratu zuen 2021eko 
apirilean, azken hiru hamarkadetan 
antolatutako Joko Olinpikoen in-
paktuaz. Ebaluazioa egiteko, "Joko 
Olinpiko jasangarriak" kontzeptua-
ren definizioa zehaztu zuten: aztar-
na ekologiko mugatua utzi behar 
dute, justizia soziala bultzatu eta 
eraginkortasun ekonomikoa eraku-
tsi. Ikerlariek ondorioztatu dutenez, 
kontrakoa pentsa zitekeen arren, 
1992az geroztik Jokoen jasanga-
rritasuna murriztuz joan da, bai 
dimentsio ekonomikoari, bai eko-
logikoari baita sozialari dagokionez 
ere. Hiru faktorek eragin dute bere-
ziki beheranzko joera hori: udako 
zein neguko Jokoek tamaina geroz 
eta handiagoa izatea eta, hortaz, 
energia eta baliabide gehiago kon-
tsumitzea; epe ertainera begira az-
piegituren bideragarritasun ekono-
mikoa oso baxua izatea, erakusten 
duten bezala abandonatuak dauden 
estadio eta pista olinpikoek; eta he-
rritarrengan duten inpaktu sozial 
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JENDE PILAKETA. Joko Olinpikoen, futbol txapelketa handien eta oro har kirol ekitaldi gehienen kezka-iturri nagusietakoa ikusleen 
desplazamenduak dira. Karbono emisioak gutxitzeko zaleen joan-etorriak murriztu behar direla agerikoa da, adituen hitzetan.
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latza, gentrifikazio prozesuen eta 
masifikazio turistikoaren ondorioz.

Hori horrela, ikerlarien hitzetan 
ezinbestekoa da epe motzera begira 
Jokoen antolaketan hainbat neurri 
hartzea: tamaina txikitzea –diru sa-
rrerak murriztuko liratekeen arren–, 
Jokoak hartuko dituzten hiriak erre-
pikatzen joatea jada eraikita dau-
den instalazioak aprobetxatzeko, 
eta jasangarritasunaren inguruko 
konpromiso zorrotz eta ez-negozia-
garriak betetzea.

GOLFA, NORENTZAKO?
2000. urtean Sydney-en egindako Jo-
koen atarian, Samaranchek bandera 
“berdea” haizatu zuen harro-harro, 
kirol erakunde handienak aurreran-
tzean jasangarritasuna ipar-orratz 
izango zuela aldarrikatuz. Errealita-
teak, baina, bestelakoa erakutsi du 
urteotan. Edizio hartan bertan, an-
tolatzaileek onartu zutenez, ozono 
geruza kaltetzen duten produktu 
kimiko mordoa baliatu zuten hoz-
te-sistemetan. Lau urte geroago, 
Atenasen, xahututako energiaren 
%1 baino gutxiago izan zen berriz-
tagarria, eta hainbat hezegune sun-
tsitu ziren arraun-probak egin ahal 
izateko. 2012an, Londresen, atletek 

paparrera eramandako domina dis-
tiratsuak Bingham Canyon meatze-
enpresak fabrikatu zituen, AEB eta 
Mongoliako erreka eta ur putzuak 
kutsatu izanaz akusatua.

2016an, Rio de Janeiron, Mara-
pendiko natura erreserbaren alboan 
eraikitako golf zelaiak polemika 
handia eta protestak eragin zituen, 
ingurumena zartatu zuten beste 
hainbat proiekturekin batera. Ordu-
ko hartan, Marcello Mello biologoak, 
hainbat herritar, surflari eta ekolo-
gista biltzen zuen Golfe para quem? 
(Golfa norentzako?) mugimendua-
ren fundatzaileetako batek, deitora-
tu egin zuen alkateak lurra enpre-
sa eraikitzaileei “entregatu” izana. 
Golf zelaiak 22,5 milioi dolarreko 
aurrekontua zuen, baina erakunde 
publikoek ez zuten zentimorik jarri. 
Trukean, konpainia pribatuek luxuz-
ko apartamentuak eraiki zituzten 
bertan, haien igerileku, aparkaleku 
eta terraza erraldoiekin. Ingurume-
nari egindako kalteaz gain, gizarte 
desoreka handiko hirian aberatsen-
tzako azpiegiturak eraikitzea gogor 
kritikatua izan zen.

Hurrengo edizioan,  Tokion, 
harmailetako eserlekuak egiteko 
Indonesiako baso tropikal bateko 
ehunka arbola moztu ziren, zer eta 
ostean pandemia dela-eta harmai-
letan publikorik ez esertzeko. Eta 
2024an Parisen egitekoak diren 
Olinpiar Jokoei begira jada, Auber-

IKERLARIEN HITZETAN 
EZINBESTEKOA DA 

EPE MOTZERA BEGIRA 
JOKOEN ANTOLAKETAN 

HAINBAT NEURRI 
HARTZEA: TAMAINA 
TXIKITZEA, JOKOAK 
HARTUKO DITUZTEN 

HIRIAK ERREPIKATZEN 
JOATEA ETA 

JASANGARRITASUNAREN 
INGURUKO 

KONPROMISO 
EZ-NEGOZIAGARRIAK 

BETETZEA

H
EU

N
G

SO
O

N
 /

 P
IX

A
BA

Y

GOLFA NORENTZAKO? 
2016ko Joko Olinpikoen aitzakian golf 

zelaia eraiki zuten Rio de Janeiron. “Golfe 
para quem?” kolektiboak salatu zuen elite 

baten mesedetan ari zirela agintariak.
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villiers udalerriko baratze kolek-
tiboan erresistentzia-ekintzak ari 
dira burutzen herritarrak. 1935 
urteaz geroztik landutako lurrak 
hormigoitu eta 2024an egingo di-
ren Jokoetarako igerileku bihurtzea 
eragozteko, horiek okupatu edo ma-
kinak blokatu dituzte JAD Jardins 
à défendre (Defendatu beharreko 
baratzeak) mugimenduko kideek. 
“Leku hau magikoa da, geroz eta ur-
banizatuagoa den gune baten erdian 
dagoen bitxiontzia”, diote ekintzai-
leek. “Agintarien logikari segi, zer 
geldituko zaigu hemendik hamar, 
hogei urtera? Gune berdeen beharra 
dugu, batez ere Paris batean”. Behin 
betikoa ez bada ere, garaipena erdie-
tsi zuten iragan otsailean, epaileek 
ebatzi baitute proiektuak ez duela 
PLU hirigintza plana errespetatzen. 
Lau hilabete ditu Plaine Commune 
elkargoak hura moldatzeko, eta oso 
litekeena da aurreikusita zeuden 
instalazioetako batzuk bederen az-
kenean ez eraikitzea.

JADek bezala, Saccage 2024 ko-
lektiboak hainbat protesta burutu 
du Frantziako hiriburuan. “Jokoak 
aitzakia dira, erreminta bat, auzo 
popularretan mutazioak egiteko, 
bazter utzita haien historia, eraketa 
eta idiosinkrasia”, salatu dute, eta 
ohartarazi instalazio olinpikoak 
eraiki nahi dituzten Aubervillier-
seko eremuan metro karratuaren 
prezioak izugarri egin duela gora. 
Nabarmentzekoa da  hasiera batean 
bost hiri zirela 2024ko Jokoak jaso-
tzeko hautagaiak, baina Budapest 
eta Hamburgok alde batera egin zu-
tela herritarren protestek behartu-
ta, eta Erromak ere bide beretik jo 
zuela Virginia Raggi alkateak uko 
egin ziolako “hormigoiaren Jokoak” 
babesteari.

“FANTASIA PERBERTSOA”
Kirolaren eta klima aldaketaren ar-
teko loturaz mintzatzean, bi ekitaldi 
handiren eragina aipatzen da batez 
ere: Joko Olinpikoak eta Munduko 

Futbol Txapelketa. Jokoen kasuan 
3,4 milioi tona CO2 isuri daitezke 
atmosferara, eta FIFAren txapelke-
ta gorenak irauten duen bitartean 
2,75 tona, Cardiffeko Unibertsi-
tateak (Gales) emandako datuen 
arabera. Konparazio gisa, 500.000 
autok urtean isurtzen dute 2,3 bat 
milioi tona CO2, 2021eko Tokioko 
Joko Olinpikoetan aireratutakoa be-
zainbeste. Sarri presaka eraikitzen 
diren estadioek uzten duten arras-
toaz gain, aintzat hartu behar dira, 
besteak beste, atleta, ikusle eta aba-
rren desplazamenduak; hondakin 
pilaketa; eta energia, elikagai eta ur 
kontsumoa. 

Erregai fosilen –petrolioa, ikatza 
eta gas naturala– hain menpeko den 
ekonomia batean, Joko Olinpikoak 
aurkeztu nahi izatea neutraltasun 
klimatikoaren adibide gisa –antola-
tzaileek hainbatetan haizatu duten 
moduan–, “fantasia perbertsoa” da, 
eta eredu ekologikoki predatzai-
lea betikotzen duen greenwashing 
praktikaren erakusgarri,  Marc 
Cerdà i Domenech itsas zientzie-
tan doktoreak, Anna Pérez Catalá 

politika klimatikoetan adituak eta 
Olga Margalef geologoak diotenez 
(Poden ser sostenibles uns Jocs Olím-
pics d’Hivern al Pirineu?, El Critic-en 
webgunean).

Txinak, 2022ko Neguko Joko 
Olinpikoen antolatzaileak, iragarri 
zuen “karbonoan neutroak” izango 
zirela, alegia, kirol-ekitaldiari lo-
tutako CO2 emisioak murriztu eta 
konpentsatuko zituztela. Energia 
berriztagarriak erabiliko zituzten, 
ikusle kopurua mugatu edota mila-
ka arbola landatu, 1,1 tona CO2 sor-
tzeko helburuarekin. Nahikoa al da, 
ordea? Aipatu hiru adituen hitzetan, 
ez, batetik, azpiegiturak eraikitzeak 
eragindako eta hegazkinez burutu-
tako joan-etorrien emisio guztiak ez 
direlako kontuan hartzen; eta bes-
tetik, arbolak landatzeak ez duelako 
epe luzera karbonoaren metatzea 
bermatzen, erre egin daitezkeelako, 
edo moztuak izan.

Hiri batetik bestera, Joko Olin-
piko batetik bestera, fenomeno 
berdinak errepikatzen dira: natura 
guneen suntsiketa, hiriaren beste-
lakotze basatia eta nola ez, sekulako 
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BARATZEAK DEFENDATU. Parisen, Aubervilliers udalerriko baratze kolektiboan 
erresistentzia-ekintzak ari dira burutzen herritarrak, 2024ko Olinpiar Jokoei begira bertan 
eraiki nahi dituzten instalazioak direla-eta. 
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dirutza publikoa bideratzea hauen 
antolaketara. Izan arrazoi baten-
gatik ala besteagatik, 2024rako 
hautagaiak ziren hiri batzuek egin 
bezala, aurtengo Neguko Olinpiar 
Jokoen kasuan ere alde batera ge-
ratzea erabaki zuten Saint-Moritz, 
Munich, Stockholm, Krakovia, Lviv 
eta Oslok. Kontuan hartzeko mo-
duko tendentzia da: baliteke, krisi 
klimatikoa edo sozio-ekonomikoa 
dela eta, hiriek Olinpiar Jokoetarik 
urrun egon nahi izatea geroz eta sa-
rriago. 

%100 ELUR ARTIFIZIALA
Berotze globala dela, edo prezipita-
zio gutxiago egitea, kirol batzuek al-
daketa handiak jasango dituzte urte 
gutxiren buruan, ez badira desager-
tuko, gerta daitekeen bezala neguko 
zenbait modalitaterekin, adituek 
ohartarazi dutenez. Datuak horren 
erakusgarri. Current Issues in Tou-
rism Journal-ek plazaratutako txos-
tenaren arabera, gas emisioek gaur 
egungo erritmoan jarraitzen badu-
te, Neguko Joko Olinpikoak jaso di-
tuzten 21 hirietatik, 2080rako ba-
karrak eskainiko du berme nahikoa, 
Sapporok (Japonia). Aldiz, emisioak 

murriztuz gero Parisko Akordioak 
zehaztu bezala, bederatzi hiri izan-
go lirateke “fidagarriak”.

1980az geroztik baliatu da elur 
artifiziala Neguko Joko Olinpikoe-
tan, baina 2022an aurrenekoz, eski 

pista guztiak egin dituzte hamaika 
kanoiek ponpatu duten hauts zuria-
rekin. Izan, Txinako zonalderik leho-
rrenetakoan baitaude Yanqing eta 
Zhangjiakou mendikateak. Ez du elur 
askorik egiten, ez behintzat eskian 
aritzeko adina, baina Txinaren hau-
tagaitza hobetsi zuen, edo hobetsi 
behar izan zuen, COI Nazioarteko 
Olinpiar Batzordeak, besteak bes-
te proiektuak “ingurumen estandar 
guztiak” errespetatzen zituelako.

Jokoak hasi baino lehen, anto-
latzaileek adierazi zuten 186.000 
metro kubo ur beharko zirela eski 
pistak egiteko. Aldiz, hainbat adituk 
–Carmen de Jong Estrasburgoko Uni-
bertsitateko Hidrologia irakasleak 
tartean– ohartarazi zuten litro ko-
purua bost bider handiagoa ere izan 
zitekeela, aipatu mendietan Alpeetan 
baino bi edo hiru bider ur gehiago 
behar delako, baldintza klimatikoak 
direla-eta. Halaber, elur artifiziala 
fabrikatzeko ur hori guztia kilometro 
ugarira dauden ur-biltegietatik era-
man behar da. Hiriburua, non balia-
bide hidrikoak txikiagoak diren Txi-
nako beste zonalde batzuetan baino, 
hegoaldetik ponpatzen den uraren 
menpekoa da geroz eta gehiago.

HASIERA BATEAN BOST HIRI 
ZIREN 2024KO JOKOAK 

JASOTZEKO HAUTAGAIAK, 
BAINA BUDAPEST ETA 

HAMBURGOK ALDE BATERA 
EGIN ZUTEN HERRITARREN 

PROTESTEK BEHARTUTA, 
ETA ERROMAK ERE 

BIDE BERETIK JO ZUEN 
VIRGINIA RAGGI ALKATEAK 

UKO EGIN ZIOLAKO 
“HORMIGOIAREN JOKOAK” 

BABESTEARI

ALPEETAN, Neguko Joko Olinpikoak hartu dituzten hirien artean, berotegi 
efektuko gasen emisioak murriztuta ere mende erdirako soilik Albertville –itsaso-
mailatik 2.100 metrora– izango litzateke Jokoak jasotzeko kokagune “fidagarria”, 
Waterlooko Unibertsitateak egindako ikerketaren arabera. 
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Aipatu bi mendikateak Songshan 
natura-erreserban daude. Hidro-
logoak azaldu duenez, Joko Olinpi-
koen aitzakian 1.100 hektarea deu-
seztatu dira (eremu osoaren %25 
inguru), eski pistak, errepideak, 
heliportuak edota aparkalekuak 
egiteko. Halaber, bertan bizi ziren 
zientoka laborari eta haien familiak 
etxe-orratz handietara lekualdatu 
zituzten.

Eski estazio bat bideragarria 
izateko, 100 egunez 30 zentime-
tro elur izan behar du gutxienez. 
Ez da harritzekoa, hortaz, gehienek 
elur artifizialaren aldeko apustua 
egitea. Txinako paraje idorretako 
mendikateetan soilik ez, Alpeetako 
edota Pirinioetako tontor eta eski 
estazioetan ere elur gero eta gu-
txiago botako du urteen joan-eto-
rrian, eta gehienak bideraezinak 
izango direla dio hainbat ikerketak, 
baita elur artifiziala baliatuta ere, 
zeina sortzera bideratzen den eski 
estazioek kontsumitutako energia-
ren erdia baino gehiago.

Klima Aldaketaren Pirinioetako 
Behatokiaren (OPCC) arabera, elur 

artifizialik gabe mendilerroko esta-
zioen %63k itxi egin beharko luke 
hemendik urte batzuetara, eta hura 
baliatuta ere, hirutik baten patua de-
sagertzea da, hegoaldera eman edo 
garaiera baxuenean dauden horie-
na bereziki. Espainiako Estatuan, sei 
eski estazio handienen (Pirinioeta-
ko bosten eta Sierra Nevadakoaren) 
pisten %52 elur artifiziala sortzeko 
kanoiekin hornituak daude, Ballena 
Blanca elkarteak plazaratutako txos-
tenean jasoa dagoenez.

NOREN IZENEAN?
Kritikoek diote naturak eskaintzen 
ez duena artifizialki sortzea ez dela 
aterabidea, ur eta energia ugari 
xahutzen delako. Ezinbestekoa da, 
ordea, negozioa bizirik mantendu 
eta eskiatzaileek euren zaletasuna-
ri eusteko.

Benetako elurrak bezala, artifi-
zialak ere funtsezkoa du ura. Batez 
beste, eski pista bateko hektarea 
bat 30 zentimetro elur artifizialez 
estaltzeko milioi bat litro ur behar 
da, Technoalpin fabrikatzailearen 
kalkuluei men egiten badiegu. Sek-

toreko ordezkarien hitzetan, elu-
rra desegitean lurpean eraikitako 
ur-andeletan gorde daiteke, ostean 
berriro erabiltzeko; gainerakoan, 
dena den, ur hori lurrak xurgatuko 
du eta erreketara itzuliko da, beraz 
ez du inpaktu handirik izango. Al-
diz, Suitzako Elur eta Elur-jausien 
Ikerketarako Institutuaren arabe-
ra, kanoietako ura presio handiz 
barreiatzen denez, kontsumituta-
koaren %20 eta %40 artean galdu 
egiten da, lurruntze edo sublima-
zioagatik.

Horrez gain, kontuan hartu behar 
da ura kanoietaraino eramateko 
hodiak jarri behar direla lurrean, 
eta indusketa lanek higadurak sor-
tu eta uraren bideari eta bailareta-
ko iturri hidrikoei eragiten diete-
la, Neuchâtel-eko Unibertsitateko 
klimatologo Martine Rebetez-ek 
azaldu duenez. Halaber, tenperatu-
rak altuak direnean, elurra urtu ez 
dadin gehigarri kimikoak baliatzen 
dira, zeintzuk kaltegarriak diren 
flora eta faunarentzat.

Rosa María Fraguell geografoa ira-
kaslea da Gironako Unibertsitatean. 

KANOIKADAK
Eski estazioek 
kontsumitutako 
energiaren parte 
geroz eta handiagoa 
bideratzen da elur 
artifiziala sortzera.
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Harentzat, elurra artifizialki sortzea 
“konponbide faltsua” da, ingurume-
narentzat eragin “perbertsoa” duena. 
“Zuhurrena litzateke ausardiaz joka-
tu eta funtzionatzen ez duena ixtea”, 
dio, zerrendatzen dituen bitartean 
erakunde publikoek erreskatatu di-
tuzten instalazioak –eski alpinoko 
hamar estazioetatik zazpi Generali-
tatearen esku daude–, bideragarrik 
ez direla demostratzeko. Horietako 
batzuk birmoldatu egin beharko lira-
tekeela uste du, turismoa dibertsifi-
katu eta mendi-estazio bihurtuta adi-
bidez, zenbait instalazio jada egiten 
ari diren bezala.

PIRINIOAK, BARTZELONAREN 
JOLAS-PARKE
Honezkero jabetuko zineten kon-
tsultatu ditugun iturri asko katalu-
niarrak direla. Izan ere, azkenaldian 
gaiaz luze eztabaidatu dute han, 
2030eko Neguko Joko Olinpikoak 
jasotzeko Aragoirekin aurkeztuta-
ko hautagaitza bateratuaren harira. 
Proiektuak porrot egin du, kirol di-
ziplina bakoitza zein kokagunetan 
egin beharko litzatekeen eraginda-
ko ika-miken eta batez ere bi go-
bernuen arteko harreman politiko 
gaiztoen ondorioz. Kataluniako Ge-
neralitateak adierazi du hautagaitza 
propioa aurkeztuko duela hil hone-
tan ez bada hurrengoan, baina Es-
painiako Olinpiar Batzordea 2034ra 
begira dago jada, ea ordurako alde 
guztiak ados jartzen diren “interes 
kolektiboaren izenean”, erakundeko 
presidente Alejandro Blancok de-
sio duenez. Hautagaitzak ez baitu 
hondoa jo hura hauspotu duten po-
litikari eta enpresariek ikusi dute-
lako ezin zaiola etekinik atera, are 
gutxiago elur faltak edota Pirinioe-
tan eraiki beharreko instalazioen 
ingurumen-inpaktuak kikildu egin 
dituelako. Lotura handiagoa du pas-
telaren banaketarekin, zatirik han-
diena nork irentsiko.

Apirilaren erdialdean, artean 
hautagaitza bateratuaren aferak 

zein norabide hartuko zuen oso 
argi ez zegoenean, Stop Jocs Olim-
pics plataformako kide Pau Lo-
zanorekin elkarrizketa egin zuen 
ARGIAko kolaboratzaile Lukas Ba-
randiaranek. “Pirinioek etorkizun 
hobea merezi dute Bartzelonaren 
jolas-parkea izatea baino”, zioen 
goiburuko esaldiak. Lozano kexu 
zen, mendikateko herriek beha-
rrezkoa dutelako hainbat inbertsio 
egitea, azpiegiturak hobetu, erre-
pide eta trenbide sare duina eratu, 

etxebizitzaren arazoa konpondu, 
eskolak eta osasun-zentroak erai-
ki edota abeltzaintza berpizteko. 
Alegia, bertan bizi eta lan egiteko 
aukera bermatzeko. Aldiz, promo-
toreak Jokoak ari omen dira balia-
tzen “xantaia” bezala, egingo balira 
Pirinioek haien beharrak aseko li-
tuzketela-eta, aditzera emanez bes-
telakoan diru-mugimendu handirik 
ez dela sumatuko parajeotan.

Turismoak gainerako sektoreak 
jan dituela dio Lozanok: “Urtaro-
kako fluxuekin udan eta neguan 
hau bete egiten da, baina ondoren 
hustu ere bai. Pirinioetan, bigarren 
etxebizitzak dira erdia baino gehia-
go”, kexu da. Eskaintza urte guztira 
zabaldu beharko litzatekeela uste 
du, eta eredu jasangarriago baten 
alde egin, bertako enpresak erdigu-
nean jarrita.

“BEHARREZKOA AL DA 
ESKIATZEA?”
Elur faltaz galdetuta, “zientziarekiko 
eta ebidentziarekiko gutxieste edo 
axolagabetasun puntua” dagoela 
erantzun digu. Stop JJOO plataformak 
Kataluniako Parlamentuan izanda-
ko bilera batean entzundakoa du go-
goan: “Junts per Catalunyako kide ba-
tek esan zuen elurra amaituko bada, 
itzelezko agurra eman beharko ge-
niokeela, berandu baino lehen. Ter-
mino ekonomikoetan ulertzen dute 
afera. Zerbaitek irabaziak emango di-
tuela aurreikusten badute, haien us-
tez merezi du egitea”. Elurra ardatz 
duen negozio eredua 2040rako agor-
tuko bada, beste bide batzuk lantzen 
hasteko tenorea heldu dela dio Loza-
nok, “progresiboki eta transbertsal-
ki”, erabakiak hartu beharrean soilik 
inbertsioen ikuspegitik. 

Araceli Segarra mendizale eta 
eskiatzaile katalanak urteak dara-
matza klima aldaketaren eraginaz 
ohartarazten. Fosbury aldizkaria-
ren 39. zenbakian gaiari buruz gal-
detu diote, baita Stop JJOO plata-
formari babesa emateko arrazoiez 
ere. “Gaur gaurkoz Pirinioak ez dira 
leku egokia Neguko Joko Olinpikoak 
egiteko. Eskiatzeko badago nahikoa 
elur, baina ez Joko duin batzuk ber-
matzeko adina, eta beharrezkoa da 
hura artifizialki sortzea. Niretzat, 
jarduera ludiko bati buruz hitz egi-
ten badugu, planteamendua absur-
doa da. Ez badago elurrik, beharrez-
koa al da eskiatzea?”. Bere nahia 
asetzeko gizakiak elurra fabrika-

KLIMA ALDAKETAREN 
PIRINIOETAKO 

BEHATOKIAREN ARABERA, 
ELUR ARTIFIZIALIK 

GABE MENDILERROKO 
ESTAZIOEN %63K 

ITXI EGIN BEHARKO 
LUKE HEMENDIK URTE 

BATZUETARA, ETA 
HURA BALIATUTA ERE, 
HIRUTIK BATEN PATUA 

DESAGERTZEA DA
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tzea “naturaren kontrakoa da hein 
batean”, Segarraren hitzetan. “Mun-
dua amaituko da eskiatzeari uzten 
badiogu? Ez litzateke komenigarria-
goa jarduerak birpentsatzea?”.

Mendizalea kritiko agertu da 
eraiki beharko liratekeen azpiegi-
turak direla-eta. Ikusleentzako har-
mailak ditu hizpide, baita zonaldeak 
ez dauzkan beste baliabide batzuk 
ere, jauzietarako arrapalak kasu. 
“Gurean ez dago jauzi-tradiziorik, 
ezta elur nahikorik ere. Cortina 
d’Ampezzoko tranpolinak abando-
naturik daude, eta hemen baino elur 
gehiago daukate. Ingurumena ku-
tsatu eta paisaia zikintzen duen alfe-
rrikako gastua da”. Fondoko eskiaz 
ere mintzo da: “Arauek diote ezin 
dela lehiaketarik egin 1.800 metro-
tik gora, eta hemen ezin da deus 
bermatu kota horretatik behera”.

“Eskaladarekin ere gauza bera 
gertatzen da”, Segarraren iritziz. 
“Alpeetako pareta batzuk ezin dira 
igo jada, eskalada-bideen hasiera 
puntura iristea ahalbidetzen duten 
glaziarrak desagertu egin direlako, 
edo irmotasuna galdu dutelako. Leku 
batzuetan izotza desagertzeak era-
gin du harri koskorrak erortzea, eta 
bideak arriskutsu bihurtu dira”.

GLAZIARRAK ZARTATZEN
Uztailaren 2an hamaika mendizale 
hil ziren Dolomitetan, Marmolada 
glaziarraren zati bat apurtu eta jau-
sitako elur, izotz eta harri piloak ha-
rrapatuta. Klima aldaketaz bolo-bolo 
hitz egiten hasi ginen hedabideak, 
zientzialariek emandako datuak ar-
datz. Aste hartan, 3.300 metrotik go-
ragoko mendietan ere tenperatura 
10 gradutik gorakoa izan zen tarte-
ka. CNR ikerketa zerbitzuak azaldu 
zuen ziurrenik muturreko beroaga-
tik izotz kopuru handia urtu eta ur 
hori pilatuko zela glaziarraren oine-
tan, bloketzarra apurtuz.

Marmolada, Dolomitetako glazia-
rrik handiena izanik ere, 25-30 ur-
tean desagertu litekeela uste du CNR 
erakundeak, baita arinago ere ten-
peraturek gorantz egiten jarraitzen 
badute. Alpeetan, Seracco Whymper, 
Gran Croux eta bereziki Mont Blanc 
mendiko Planpincieux glaziarren 
egoeraz ere ohartarazi dute adituek. 

Euskal Herrian ez daukagu gla-
ziarrik –Gaintzakoa salbu–, ezta eski 
estazio handirik ere, eta bote-pron-
toan ez zaigu burura etorriko ingu-
rumena zartatzen duen kirol ekitaldi 
edo instalaziorik, baina, gure txikian, 
badaukagu zeresanik.

Aldaketa 
gainean 
dugu jada
2019an Japonia astindu zuen 
tifoi batek errugbi partidak 
bertan behera uztea eragin 
zuen, 2020ko suteek behartu 
zuten Australiako Irekia te-
nis txapelketa geratzea, To-
kioko Joko Olinpikoetan at-
leta batzuek txapelketa utzi 
zuten sufritutako bero kol-
peengatik, aurtengo neguan 
Qatar-en jokatuko den Mun-
duko Futbol Txapelketako 
estadioak 20-24 gradutara 
mantentzeko airea garbitu 
eta hoztuko duen teknologia 
baliatuko dute, itsasoak ur-
tean bizpahiru metro jaten 
dizkio Eskoziako Montrose 
golf zelaiari, adituek diote 
2050erako Ingalaterrako 
futbol ligako lau estadiota-
tik batek uholdeak sufrituko 
dituela urtero. Klima aldake-
tak ekar dezakeenaren lagin 
bat besterik ez da.

STOP JOCS OLIMPICS plataformak salatu du Pirinioak bihurtu nahi dituztela 
Bartzelonaren jolas-parke. 2030eko Neguko Joko Olinpikoen hautagaitzak porrot egin du, 
baina agintariak ez daude etsitzeko.
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Gipuzkoako Mendizale Fede-
razioak, Mendi lasterketei 
buruzko ingurumen txostena 

plazaratu zuen 2016an. Orotara 56 
lasterketa egin ziren Gipuzkoan, eta 
haietako bost in situ aztertu zituzten, 
ikusteko ea babestutako eremuetatik 
igarotzen ziren, eta neurtzeko jaso 
gabe geratzen zen zabor kopurua, 
lurraren higadura, seinalizazio mo-
duak eta kutsadura akustikoa. Oro 
har emaitzak onak ziren, nahiz eta 
txostenak aipatzen zuen bazegoela 
zer hobetua seinalizazioan –plastiko 
gehitxo erabiltzen zen–, hondakin 
bilketan –anoa postuetan bereziki– 
edota lurraren higadurari dagokio-
nez –karrera batzuetan bide berriak 
ireki ziren–. Txostenak aipatzen 
zuen 10.000 korrikalarik hartu zu-
tela parte Gipuzkoan egindako las-
terketetan, zeintzuen artean badiren 
lau oinarri bereziki sendoa dutenak: 
Zumaia Flysch Trail, Talaia Bidea, 
Ehunmilak-G2H-MariMurumendi hi-
rukoa eta Zegama-Aizkorri.

Hain justu, Zegama-Aizkorri 
mendi maratoiko Ingurumen ar-
duradun Ramon Malkorrarekin 
solastu gara, milaka ikusle biltzen 
duen probaren inpaktuaz hitz egi-
teko. 2002an egin zen lasterketa-
ren aurreneko edizioa, eta lehen 
urte horietan lurrean geratzen zen 
zabor kopuruak bultzatu zituen 
antolatzaileak Ingurumen taldea 
osatzera. “Kleenex ugari topatzen 
genuen, fruta eta pipa azalak... Bai, 

horiek organikoak dira, baina ga-
rai batekoa ez zen normala. Men-
dira goazenean deus ere ez dugu 
utzi behar han, ezta platano azal 
bat ere”. Urteekin, anoa postuetan 
zabor ontziak jarri dituzte –horiek 
baliatzen ez dituzten atletak kan-
poratuak izan daitezke–, ikusleak 
kontzientziatzeko kanpainak egin, 
lasterketa hasi aurretik eta ostean 
ibilbide osoa errepasatu, plastiko 
gutxiago erabiltzen saiatu –bande-
ratxo berrerabilgarriak edo olana 
mikroperforatuko publizitate-eus-
karriak baliatuta– eta abar. “Aurten, 

bildu den jendetzarekin, beldur gi-
nen inpaktua nahi baino handiagoa 
izango ote zen, baina ez da hainbes-
terako izan”, esan digu Malkorrak. 
Zorionez ez du euririk egin, eta lu-
rrazalak ez du sobera sufritu. “In-
gurumen taldea osatzen dugun 20 
boluntarioek gure lana amaituta, 
bazirudien han ez zela lasterketa-
rik egin. Kontrara, ingurua garbiago 
utzi genuen aurretik zegoena baino, 
bezperan plastikoak eta kartutxoak 
jasotzen aritu ginelako”.

Zerbait nabarmentzekotan, ibilbi-
de inguruan aurkitutako kleenex ko-

Inpaktua are gehiago 
murrizteko lanean

MENDI LASTERKETAK

RAMON MALKORRA Zegama-Aizkorri mendi maratoiko ingurumen arduraduna. Hogei bat 
laguneko boluntario-taldea aritzen da parajeak ahalik eta garbien uzteko lanean. 
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purua aipa genezake. “Jendeak ohitu 
behar du egin beharrak egin ostean 
papera poltsatxo batean gorde eta 
etxera bueltatzera”, dio Malkorrak, 
eta gaineratu du ibilbideko zonal-
dearen arabera, bertan pilatzen den 
jendeak desberdin jokatzen duela. 
“Aratz inguruan, Aizkorrin, Urbian, 
Andraitzen... hor apenas aurkitu 
dugu ezer. Jende mendizaleagoa 
biltzen da Sancti Espiritun baino, 
eta nabari da”. Ia bertaraino autoan 
hurbildu daitekeelako-edo, beste 
gisa bateko ikusleek betetzen dituz-
te San Adriango aterpe zaharraren 
inguruko maldak. “Dena den, oroko-
rrean, geroz eta kontzienteago gara. 
Jende ugarik darama motxilan zabor 
poltsa eskegita...”

Plastikoa murrizteko konpromi-
soari heldu diote, halaber, Ehun-
milak, Goierriko Bi Handiak eta 
Marimurumendi lasterketen antola-
tzaileek, Ekoehunmilak egitasmoari 
lotuta. Edalontzirik ez da egon anoa 
guneetan –korrikalari bakoitzak be-
rea eraman du–, 1,5 litroko ur boti-
len ordez bost litroko bidoiak jarri 

dituzte, eta jatekoak ontzi biodegra-
dagarri eta berrerabilgarrietan ba-
natu dituzte. Bestalde, korrikalari 
bakoitzari poltsa bana eman diote, 
hondakinak jaso eta hurrengo anoa 
gunean bota zitzan. Horiez gain, dei 

egin dute autobus zerbitzu bere-
zia erabiltzeko, autoen joan-etorria 
murriztea helburu.

AUTOBUSEZ EDO TRENEZ
Zegama-Aizkorri antolatzen duen 
Amezti mendi taldea ere kezka-
tzen du mugikortasunaren gaiak. 
Kontziente dira auto pribatuen era-
bilera murriztu beharra dagoela, 
eta horretan dabiltza, garraio pu-
blikoaren aldeko urratsak ematen. 
Aurrera begira hainbat ekimen 
daukate buruan: autobus zerbitzua 
zabaltzea, autoan doazenek kanon 
bat ordaintzea eta diru hori balia-
tzea ingurumen proiektuetarako, 
jendeak autoa partekatzea, edota 
Renfek duela hainbat urte itxitako 
Zegamako tren geltokia zabaltzea 
mendizaleak hortik igo daitezen 
Otzaurtera.

Inpaktu akustikoaz galdetuta, 
bestalde, Malkorrak azaldu digu 
megafoniak soilik jartzen dituztela 
herri-gunean. “Jendeak buila egiten 
du, eta bakarren batzuek eramaten 
dituzte bozina modukoak-eta; zer-

2022ko uztaila

“HIGADURA HANDIENA 
URBIAN GERTATUKO DA 

AGIAN, JENDE ASKO 
IGOTZEN DELAKO 

BELARDITIK, BAINA 
ASTEBETEREN BUELTAN 

LEHENERATZEN DA, 
GANADUAREN JARDUNA 

MEDIO”

RAMON MALKORRA
Zegama-Aizkorriko ingurumen 

arduraduna

JENDETZA biltzen da Zegama-Aizkorriko ibilbideko zati batzuetan, Sancti Spiritun adibidez. Ingurumenean izan dezakeen inpaktua, ordea, 
puntuala dela esan digu Malkorrak, azkar xamar itzultzen delako guztia lehengora.

TOÑO MIRANDA
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bait puntuala da ordea. Animaliak 
beldurtu egiten dira, baina denbo-
ra gutxiren buruan dena lehengo-
ra bueltatzen da”. Fauna aipatuta, 
esan digu urte sasoi horretan –
maiatzaren amaiera aldera– hegaz-
tiak ez direla habiak egiten ari, eta 
zentzu horretan lasterketak ez due-
la eraginik. Florak ere ez du sobera 
sufritzen, bideak jada trinkoturik 
daudelako. “Higadura handiena Ur-
bian gertatuko da agian, jende asko 
igotzen delako belarditik, baina as-
tebeteren bueltan leheneratzen da, 
ganaduaren jarduna medio”, dio 
Zegama-Aizkorriko Ingurumen ar-

duradunak. Gainerakoan, lehendik 
zeuden bideetatik igarotzen dira 
korrikalariak, eta hein batean haie-
tako batzuk berreskuratzeko balio 
izan du probak, ikazkinek baliatzen 
zituzten xendrak kasu. Tontorre-
tik gertu dagoen harkaitz-gune ba-
tean, bestalde, metalezko pasabi-
dea jarri dute lur-jausi batek bidea 
kaltetu zuelako, baina Malkorrak 
dio litekeena dela lasterketaren 
ondorio ez izatea, bestela ere ero-
riko zela, duela bi urte naturaren 
eraginez jausi zen lur zatia bezala, 
zeinak ibilbidearen parte bat bota 
zuen. Eremua egonkortu bitartean, 

beste bide bat zabaldu dute antola-
tzaileek.

Elkarrizketaren hondarrean Mar-
moladan gertatutako elur-jausiaz 
aritu gara. Kontatu digunez, Alpee-
tan ez ezik Pirinioetan ere nabari 
da 30-40 urtean elurrak nabarmen 
egin duela atzerantz, Anetoko gla-
ziarra eta Tena bailarako elurtegiak 
lekuko. “Pena ematen du, guk eragin 
dugu neurri batean”.

Aizkorriko tontorretik Euskal He-
rriko bi mendi apalagotara egingo 
dugu bidea orain, Kurkudi eta Anton-
degira, natur guneotan eraiki nahi 
dituzten kirol-instalazioen harira.

Leioan, Kurkudi mendian, moja 
domingotarren komentu zaha-
rra dagoen eremuan, kirol-gu-

ne handi bat eraiki nahi dute. 12.000 
metro karratu hartuko lituzkeen ins-
talazioaz mintzo zen El Correo egun-
karia pasa den ekainaren 25ean, pro-
motoreak aurkeztutako lehenbiziko 
zirriborroaren gaineko artikuluan. 
2019ko urriaren 31n, Leioako Udalak 
–EAJ eta PSE-EEren aldeko botoekin– 
erabaki zuen Hirigintza Antolamen-
durako Plan Orokorraren (HAPO) 
moldaketa puntual bat egitea, zeinak 
eragin zuen lursail hark zeukan ba-
besa –ezin zitekeen urbanizatu– gal-
tzea. Herritar multzo bat erabakiaren 
kontra agertu zen, eta SOS Kurkudi 
plataforma osatu zuten, proiektua-
ren aurkako alegazioak aurkeztea-
rekin bat. Kolektiboak salatu duenez 
“mega-gimnasio pribatuak Domini-

cas-Atucha SL-Metropolitan hirukoa-
ri baino ez lioke mesede egingo”, eta 
ondorio kaltegarriak izango lituzke 
paisaian, ingurugiroan eta trafikoan.

Proiektuaren gaineko kezka pu-
blikoki agertu du, halaber, Juan Igna-
cio Pérez Iglesias biologo eta EHUko 
Fisiologiako katedradunak. 2022ko 
maiatzean bi artikulu mamitsu pla-
zaratu zituen blogean (Kurkudi 
como paradigma I eta II). Zenbait pa-
sarte euskaratu dugu.

KURKUDI PARADIGMA 
BEZALA I
“Moja domingotarrek 2017an uda-
lari eskatu zioten hego-hegaletik 
jaisten den lursailaren kalifikazioa 
aldatzeko, promotore batek kirol-
ekipamendu handi bat eraiki ahal 
izan zezan. Eremua babes bereziko 
lurzoru urbanizaezin gisa kalifikatu-

ta zegoen, “paisaiaren edo ingurume-
naren aldetik duen garrantziagatik 
eta interesagatik”. Nire ustez, izae-
ra hori dela eta, interes publikoko 
arrazoi oso pisutsuak eman beharko 
lirateke kalifikazioa aldatzea onartu 
eta hiri-lurzoru bihurtzeko. Hiri An-
tolamenduko Plan Orokorrak berak 
jasotzen duenez, aipatu lurzoru-ka-
tegoriaren helburu nagusia da espa-
zioak babestea eraikinen narriadura 
eta inbasioaren aurrean, haien jato-
rrizko egoerari eutsiz.

Ongi ulertu badut, udalak azaldu 
du leku horretan jada badagoenez 
eraikin bat, eta, beraz, oso antropi-
zatuta dagoen zonaldea denez gero, 
birkalifikazioak ez duela inguru-
menean kalterik eragingo. Jakina 
abandonatutako erakin bat dagoela 
bertan, baina baimendu den birka-
lifikazioak askoz ere zabalagoa den 

Mini-efektu askoren makro-efektua

KIROLDEGIA KURKUDIN
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eremuari eragiten dio, zeina, gogora 
dezagun, babes bereziko lurzoru ur-
banizaezin gisa aitortua den, duela 
20 urtetik. Galdetu beharko litzateke, 
ea zergatik esleitu zitzaion orduan 
izaera hori. Bide batez, bere ingu-
rumen kalitate eta balioa etengabe 
handitu dira igaro diren bi hamarka-
detan, hain zuzen ere, gizakien esku-
hartzeetatik salbu mantendu delako.

Batzuek diote huskeria dela, hain 
eragin urria duen zerbaitengatik ez 
dagoela zertan eragotzi  kirol-eki-
pamenduen eskaintza handitzea. Ez 
da txikikeria, ordea. Ingurumen-era-
soa dakar berarekin, azken hamar-
kadetan landa- eta basa-eremuak 
etengabe galdu dituen ingurunean. 
Paisaiaren gainean ez ezik, biodiber-
tsitatean ere eragin kaltegarria izan-
go du. Txikia dela esan dezake inork. 
Litekeena da; edonola ere, etengabe 
egiten diren milaka ingurumen era-
so txikietan bat gehiago izango da.

Benetan larria dena zera da, nor-
maltzat hartzea kirol-ekipamendu 
handi bat instalatzea norberaren au-
toan besterik sar ezin daitekeen ere-
mu batean. Inguruko trafikoa handi-
tu egingo da, eta, ondorioz, erregai 
fosil gehiago kontsumituko da, eta 
kutsadura atmosferiko (berotegi-
efektuko gasak) eta akustiko gehia-

go sortu. Zerikusia du, jakina, susta-
tzaileek buruan duten erabiltzaileen 
profil sozioekonomikoarekin.

Txikikeria irudi dezake. Izan ere, 
zenbatekoa izan daiteke gimnasiora 
joan-etorria egingo luketen ehunka 
autok isuritako CO2 kopurua? Leioa-
ko bizilagunok gure autoak erabiliz 
gastatzen dugunarekin alderatuz 
gero, mini-efektua izango luke. Bai-
na, horrelako mini-efektu askok ma-
kro-efektua sortzen dute”.

KURKUDI PARADIGMA 
BEZALA II
“Alkateari igorritako mezua.
Ez duzu kalifikazio aldaketa justifi-
katzen duen argudio ekologikorik 
ematen. Iradokitzen duzunez,  due-
la 20 urte, agian, gehiegizko inguru-
men-ardurarekin jardun zuten. Nire 
ustez, lurzoru batek babes berezia 
duenean, babes hori kentzeko bir-
kalifikatu egin nahi bada, agintariek 
azaldu behar dute zein ondasun ba-
bestuko den, zeinagatik beste on-
dasun bat sakrifikatuko baita. Edo, 
bestela, babesak zentzurik ez due-
la justifikatzen duten ingurumen-
txostenak aurkeztu behar dira.

Jarduera ekonomikoak ekarriko 
lituzkeen irabaziez (...) Klasiko bat 
da. Ingurumen auziak albo batera 

utzi nahi direnean, sortuko diren 
lanpostuak aipatzen dira. Bide batez, 
sor litezkeen 100 lanpostu horiek 
berdin-berdin sortuko lirateke gim-
nasioa beste leku batean eraikiko 
balitz ere. Kurkudik ez du, berez, lan-
postu gehiago ekartzen.

Egunean 7.000 auto igarotzeaz –
bizilagunek nabarmendu duten be-
zala– diozu ez liratekeela hainbeste 
izango. Ados, zuk badiozu, horrela 
izango da. Baina milaka izango dira, 
hori ziur. Milaka ibilgailu erregai fo-
silak gastatzen, milaka ibilgailu at-
mosferara berotegi efektuko gasak 
isurtzen. La Vanguardiak maiatza-
ren 12an publikatu duenez, Espai-
niako Estatuan jada xahutu ditugu 
batez-beste planeta bere popula-
zioarentzat urtebetean sortzeko gai 
den baliabide naturalak. Ez diot da-
tuari erabateko sinesgarritasuna 
ematen, baina zerbaiten adierazga-
rri da. Zuretzat, balizko 100 lanpos-
tuek justifikatzen dute.

Udalak azpimarratu du enpresa 
pribatu baten proiektua izanik, ez 
dela bera izan gimnasioa egiteko 
lekua aukeratu duena, baizik eta es-
kaera hori egin diotela. Noski ezetz, 
baina udalari dagokio proiektua 
bideratzea, birkalifikazio eskaera 
onartu edo ukatuta”.

KURKUDI mendiaren ikuspegia. Atzealdean 
ageri da moja domingotarren komentua, 
kiroldegia eraiki nahi duten eremuan. 
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2015ean aurkeztu zuen Kelly 
Slater surflari ezagunak giza-
kiak sortutako lehen olatua. 

Ordutik, surf parke artifizialak erai-
kitzen hasi dira –ez polemikarik 
gabe– batean eta bestean, eta gu-
rean ere izan dira eta badira gisa 
horretako proiektuak aurreikusita. 
2020ko abenduan, jakin genuen Do-
nibane Lohizuneko egitasmoa gel-
dirik zegoela. Surf parkea eraikiko 
zuen Wavergarden enpresak, zei-
nak egoitza nagusia Aizarnazaba-
len duen, adierazi zuen Boardriders 
konpainiak –proiektuaren susta-
tzaileak– “beste lehentasun batzuk” 

zituela, Mediabask hedabideak jaso 
zuenez. Hiriko auzapez Jean-Fraçois 
Irigoyenek “zailtasunak” zeudela 
onartzen zuen bitartean, askoren-
tzat agerian geratu zen olatu artifi-
zialen aurka mobilizatu ziren surfla-
ri eta elkarteek egindako presioaren 
ondorio zela. Izan ere, egitasmoaren 
kontrako 69.000 sinadura bildu zi-
ren, eta aurrera eginez gero mobili-
zazioak antolatuko zituztela iragarri 
zuen Rame Pour Ta Planète mugi-
menduak. 

Handik hilabete gutxira, Donos-
tian surf parkea egin nahi dutela 
iragarri zuen Eneko Goiaren udal 

gobernuak. Kokapena: Martutene 
langile auzoko Antondegi mendian, 
itsasotik lau kilometro eskasera, 
hirian urbanizatu gabe geratzen 
den leku gutxietako batean. Doni-
bane Lohizunekoaren harira, hain-
bat surflarik adierazi zuen beren 
izenean ez zutela naturaren aur-
kako horrelako instalaziorik onar-
tuko. Termino bertsuetan mintza-
tu da nazioartean 50.000 bazkide 
dituen SurfRider’s fundazioa Do-
nostiakoaz. Fake Wave edo Olatu 
Faltsua deitzen dien azpiegituren 
aurka agertu da, surfari egiten dio-
ten balizko ekarpena baino askoz 

Itsasotik lau kilometrora

SURF PARKEA ANTONDEGIN

SURFLARIAK Donostiako Zurriola hondartzan, itsasotik 
lau kilometrora eraiki nahi duten surf parkearen aurka 
Antondegi Berdea - Olatuak Itsasoan plataformak deitutako 
ekintza batean, 2021eko uztailean.
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2018ko azaroaren 22an, dozena 
bat ekintzaile Credit Suisse ban-
kuak Lausanan duen bulegoeta-
ko batera sartu ziren, Roger Fe-
derer tenislariarekin sinatutako 
babesletza-akordioa salatzeko, 
entitate suitzarrak erregai fo-
siletan inbertitzen duela-eta. 
2021ean Erresuma Batuan pla-
zaratutako Sweat not oil (Izer-
dia, ez petrolioa) ikerketa-lana-
ren arabera, mundu osoan 260 
bat babesletza akordio daude 
krisi klimatikoa bultzatzen du-
ten enpresen eta atleta, klub edo 
kirol erakundeen artean. New 
Weather institutuak eta Rapid 
Transition Alliance erakundeak 
egindako ikerlanak aipatzen 
ditu hamahiru kirol modalita-
te (futbola, saskibaloia, ziklis-
moa eta atletismoa tartean) eta 
dozenaka konpainia, batez ere 
auto fabrikatzaileak, airelineak 
eta petrolio/gasaren sektoreko 
multinazionalak (Toyota, Emi-
rates airlines, Gazprom, Total 
eta Ineos, esaterako).

Nork 
ordaintzen 
du kirol 
ikuskizuna?

ere handiagoa delako ingurume-
nean eragiten duten kaltea.  

“Ingurumenarentzat kaltega-
rria dela? Kaltegarriagoa litza-
teke bertan 3.000 etxebizitza 
egitea”, egin zion arrapostu Do-
nostiako alkateorde Nekane Ar-
zallusek (EAJ), 2021eko urtarrila-
ren 18an EH Bildu eta Elkarrekin 
Podemoseko zinegotziek eginda-
ko galderari. “Surfaren aktibita-
tea bera hobetzen lagunduko du”, 
zioen Arzallusek: “Surflariek ber-
tan entrenatu ahal izango dute 
eta ziur gaude horri esker gazte 
ugari hasiko dela kirol honetan”. 
Helburutzat turismoa erakartzea 
duela aurpegiratu diotenean, 
ezetz erantzun du, donostiarrei 
zuzendutako proposamena dela 
batik bat, aintzat hartuta surfa-
ren bueltan lan egiten duten en-
presa ugari dagoela hiriburuan. 

TURISMOARI BULTZADA 
ETA LANPOSTU BERRIAK
Proiektuaren aurkako argudio 
nagusiek ingurumena izan dute 
oinarrian orain arte. Antondegi 
Berdea ekimena osatzen duten 
dozena erdi ornitologia elkarte 
eta talde ekologistek salatu dute 
surf parkeak desagertze arris-
kuan dauden hegazti ugariren 
habitata hondatuko lukeela. An-
tondegi mendian 117 hegazti 
espezie daudela gogoratu dute, 
eta horietako 29 Eusko Jaurlari-
tzaren Mehatxatutako Espezieen 
Katalogoan daudela. Gaineratu 
dute, olatu naturalak dituen hi-
rian energia eta ur xahuketa era-
gingo lukeela, baita egoera onean 
dagoen landa-eremua eraldatzea 
edota hurbileko elikagaiak ekoiz-
tera bideratutako nekazaritza-
lurrak suntsitzea ere. EH Bilduk 
eta Elkarrekin Podemosek salatu 
dute besteak beste mendia arti-
fizializatu nahi dutela, larrialdi 
klimatikoa aldarrikatua duen hi-

rian. Halaber, 25 bat zientziala-
rik, gehienak biologoak, proiek-
tuaren aurkako idatzia plazaratu 
dute, biodibertsitateari eragingo 
liokeen kalteagatik.

Donostian bezala Sabadellen 
(Herrialde Katalanak), Platafor-
ma en Defensa del Ripoll kolekti-
boa sortu berri du hainbat herri-
tarrek, bertan eraiki nahi duten 
Sabadell Surfcity parkearen kon-
tra. “Ezin diogu eskatu jendeari 
larrialdi klimatikoaren testuin-
guruan ura aurreztu edo energia 
gutxiago kontsumitzeko eta, aldi 
berean, esatea une egokia dela 
Ripolleko ibai-arroan makropis-
zina bat egiteko”, salatu dute. PSC 
buru duen udal gobernuak, aldiz, 
proiektu “erabat jasangarria” 
dela dio, urak zirkuitu itxian zir-
kulatuko duelako, eta eguzki pla-
kak eta “energia berdea” baliatu-
ko direlako. Horrelakoetan maiz 
ikusten denez, hiriaren proiek-
zioa, turismoari bultzada eta lan-
postu berrien sorrera aipatu ditu 
udalak, aldeko argudio bezala.

Kirolak klima aldaketan eragin 
dezakeen bezala, klima aldaketak 
kirol modalitate batzuengan era-
gin dezakeela ikusi dugu errepor-
taje honetan. Hamaika dira bi no-
rabidetan doazen adibideak, eta 
kirolaren sektorea geroz eta kon-
tzienteago da planeta mehatxa-
tzen duten faktoreak, baliabide 
naturalen gehiegizko ustiapena 
eta berotegi efektua areagotzen 
duten gas emisioak tartean, fron-
te guztietan borrokatu behar di-
rela. Erronkari gogoz heldu dio 
hainbatek, baina apustuak oro-
korra behar du izan. Kirol era-
kundeek, klubek, babesleek, za-
leek, gobernuek... ezinbestean jo 
beharko dute hordagoa txikira, 
hazkundeak hurbil baitu muga. 
Horrek, agian, eskatuko du kirol 
jarduerarekin lotutako ohiturak 
aldatzea. Prest ote gaude? 

SWISSINFO
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