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Aldiri. Arkitektura eta Abar

Aireportuak:
lau, bat, hiru, bost, zazpi
 "GGt

´/XUUDOGHDORUUHDQIXQW]LRQDONLHWDHNRQRPLNRNLELGHJDEHW]DWMRW]HQ
GD/XUUDOGHDUHQ=DWLNR3ODQDUHQDUJXGLRHQLNXVSXQWXWLNDLUHSRU
WXDHUHPXIXQW]LRQDOHNREHVWHNRNDOHNXEDWHUDOHNXDOGDW]HNRHGR
NHQW]HNRDXNHUDNRQWXDQKDUW]HDµ
'RQRVWLDNR(UHPX)XQW]LRQDOHNR/XUUDOGHDUHQ=DWLNR
Planaren hitzak dira, argi askoak: Hondarribiko aireportuak
bere horretan segitu behar du, eta kontrakorik kontuan hartze
hutsa astakeria da.
(]QDL]QLL]DQJRDLUHSRUWXDNOXUUDOGHEDWHQOHKLDNRUWDsuna bermatzeko giltza direla ezbaian jarriko duena: Loiuko
aireportua faktore garrantzitsua izan zen Arcelor enpresaren
I+G+B saila Bizkaian koka zedin, eta beste horrenbeste izaten ari da Tecnaliaren egoitza berria erabakitzeko prozesuan.
Begi-bistakoa da, beraz, ondasun eta pertsonen mugikortasuneskaera gero eta handiagoak aire-garraio zerbitzu funtzional
bat eskatzen duela; are begi-bistakoagoa, aitzitik, Hondarribiko aireportuak ez duela hornidura hori bermatzen, eta
etorkizunari begira ere, ez duela nabarmen hobetzeko inolako
aukerarik. Gabezia hau ez da atzo goizeko kontua; Gipuzkoako Foru Aldundiaren G2020 hausnarketa estrategikoak
aipatzen zuen, orain 10 urte badirela.
Artikulu honek ezbaian jartzen duena ez da, beraz, aireportuaren zerbitzuaren beharra. Zalantzan jartzen duena haren
probintzia-ezaugarria da, hau da, zergatik egon behar duen
Gipuzkoa zerbitzatuko duen aireportuak Gipuzkoako muga
administratiboen barruan, eta zergatik behar dugun, halabeharrez, aireportu bat probintzia bakoitzean.
Zalantza hiru argudiotan oinarritzen dut, hots, kokapenean,
errentagarritasun sozioekonomikoan eta administrazioen
arteko elkarlanean.
Kokapena da Hondarribiko aireportuaren kasuan begitara
MRW]HQGXHQOHKHQH]DXJDUULD(JXQ*LSX]NRDNRHUGLDN
gertuago du beste aireportu bat Hondarribikoa bera baino
(I. irudia). Hondarribiko aireportua desagertuta ere, ordu
betekoa litzateke gehienez ere Gipuzkoako edozein puntutatik aireportu batera iristeko denbora (II. irudia). Are gehiago,
erabiltzailearen denbora galera maximoa, Google Maps GL[LW,
hamahiru minutukoa izango litzateke, mugatik Biarritzera
iristeko behar direnak, alegia.
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800 kilometrotan kalkulatzen da Abiadura Handiko Trenaren
eragin-eremu naturala. Horrek esan nahi du trena hegazkina
baino lehiakorragoa dela 800 kilometroko baino tarte txikiagoetarako. Madril eta Bartzelona arteko trenak (628 km),
adibidez, ibilbide bera hegazkinez egiten zutenen kopurua
erdira jaitsi du. Aireportu handiek egoera horri buelta eman
dioten bitartean (hegaldi luzeen eskaera gero eta handiagoari
erantzuteko leku gehiago dute eta), aireportu txikien egoera
bestelakoa da.
Senari kasu gehiegi ez egitearren, Google Maps-era itzuli naiz.
(]QHQELOHQRNHU'RQRVWLDWLNNLORPHWURGDXGH%DUW]H
lonara; 452, aldiz, Madrilera. Bi hiri horiek dira, gaur egun,
Hondarribitik irteten diren hegazkinen helburu bakarra.
(UUHQWDJDUULWDVXQHNRQRPLNRDELWDUWHDQXUWHNR
erabiltzaileko kopuruan kalkulatzen da. Hondarribia 2007an
gerturatu zen gehien zifra hartara (466.494), Biarritzek bikoiztu
HJLWHQGXHQELWDUWHDQ  (JLDGDHUUHQWDJDUULWDVXQD
ez dela zerbitzu publiko baten lehen helburua, interes soziala
baino. La Gomerako aireportuak, adibidez, Kanariar Uharteetan, 38 euroko galera du bidaiari bakoitzeko, baina beharrezko zerbitzua da irlaren lotura bermatzeko. Zein da, ordea,
Hondarribiko aireportuaren errentagarritasun soziala?
Probintzia beti probintzi? Hondarribiko aireportua mantendu
eta luzatzearen aldekoek (lehenengoak bigarrena baitakar
ezinbestean) argudio nagusia darabilte, hots, Gipuzkoak behar
duen azpiegitura batek Gipuzkoan egon behar duela nahitaez.
(UUXD/XUUDOGH+LVWRULNRHQ/HJHDULERWDW]HNRDVPRDQXHQ
DUUHQ HUULHWDKDXEHVWHEDWHUDNR (VSDLQLDNRDLUHSRUWXSUR
ELQW]LDUDWLRDDQW]HNRDGHODMDEHWXQDL]$(1$UHQHVWUDWHJLDN
izango du zer ikusirik, honetan guztian.

Murphyren legeetariko batek dio edozer gauza demostra
daitekeela nahikoa datu bilduz gero. Datuak, kasu honetan,
(XURSDNRKDLQEDWKLUL  HWDKDLHQDLUHSRUWXHQDUWHNRGLVWDQ
tziak dira, autoz, Google Maps-en arabera:

Arrazoirik ez diet kenduko, baina, Biarritzeko aireportua EHVWH
estatu batean dagoela azpimarratzen dutenei. Begi-bistakoa
da. Ulergaitza dena da baieztapen hori gainditu ezinezko
DUD]RJLVDLNXVWHD(XURHVNXDOGHHNLELOELGHOX]HDGDUDPDWH
eta badira gurean hainbat lankidetza-hitzarmen ere, norbaitek
HUDELOLNR]DLQ%DLRQD'RQRVWLD(XURKLULD*DUDW]HNR0XJD]
Gaindiko Agentzia edota Bihartean ekimen berria, GipuzNRDNRHWD,SDU(XVNDO+HUULNRPHUNDWDULW]DJDQEHUHQDUWHNR
lankidetza.
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$UHJHKLDJR(XURSDUDEHJLUDMDUW]HQEDJDUDKDLQEDWDGLELGH
aurki ditzakegu, ez soilik mugaz gaindiko lankidetza, baizik eta
mugaz gaindiko aireportuak ere posible direla ikusteko.
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Euskal aireportuetara iristeko behar
 HG9<@ GG
aintzat hartuta. Egungo egoera.

Euskal aireportuetara iristeko behar
 HG9<@ GG
aintzat hartuta. Hondarribiarik gabeko
hipotesia.

Irudiak: Ander Gortazar

Bi adibide

Maastricht-Aachen Airport Herbehereetan dago kokatua,
Maastricht hiritik 13 minutura eta Aachen hiri alemaniaUUHWLNUD(VNXDOGHPDLODNRDLUHSRUWXKDX+RQGDUULELDUHNLQ
parekatu daiteke bidaiari kopuruari begiratuta, eta Forondarekin, aldiz, zama-garraioari dagokionez.
Aireportu honen mugaz gaindiko ezaugarria ez da estatu
ezberdinen arteko lankidetzan oinarritzen, azpiegitura % 100
SULEDWXDGHQKHLQHDQ-DEHD2PQLSRUWHQSUHVDGDHVNXDOGH
mailako aireportuetan espezializatu den inbertsio-etxea.
Mugaz gaindiko apustua, beraz, enpresa-estrategia kalkulatu
bati zor zaiola esan dezakegu, zehazki, aireportuaren ondoko
orubeetan eraikitzen ari diren Bussiness Park delakoa eraiki
eta ustiatzeko estrategiari.
Baina muga-aireportu izena merezi duenik bada, hori BaselMulhouse-Freiburg aireportua da, Frantzia eta Suitzaren
administraziopean. Bi estatuentzat interesgarria zelakoan,
HONDUUHNLQNXGHDW]HQGXWHQ(XURDLUSRUWGHULW]RQDVRUWX]XWHQ
orain 60 urte.
(UDLNXQW]DHWDNXGHDNHWDDQVLQDWXWDNRKLW]DUPHQHDQ
adostu zituzten. Hala, Frantzia izan zen lurrak jarri zituena (gertuen dagoen hiria Basel den arren), bai eta garraio-azpiegitura
sarera lotura bermatu zuena. Suitzak, bitartean, aireportuaren
eraikuntza hartu zuen bere gain.
Karga eta irabaziak nola banatzen diren galdetuko duenik egongo da seguru, baina hori ere hitzartu zuten. Osasun, aduana eta

polizia zerbitzua izan ezik (estatu bakoitzak berea baitu), beste
guztia bidaiari eta zamaren abiapuntu edo helmugaren araberakoa da, hau da, Suitza edo Frantzia bada, proportzio horretan
EDQDWXNRGLUDHUHNDUJDHWDLUDED]LDN(UUHSLNDW]HDPHUH]LGX
sei hamarkada pasatu direla orduz geroztik.
Paradoxa dirudi, bi estatu interes komunak aintzat hartuta azpiegitura partekatu bat eraiki eta kudeatzeko gai izan ziren bitartean, Herri bat osatzen dutela etengabe errepikatzen duten
SURELQW]LDNHXUHQDUWHDQOHKLDW]HQLNXVWHD(WDQLNRUGXDQ
pentsatzen dut nazio eraikuntza helburu badugu, nazio hori
modu orekatu batean ulertzea ezinbestekoa dela, erridikulua
ekidite aldera.
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