
ENTREVISTA AMB L’ASSEMBLEA ANTITREN D’ALTA VELOCITAT DEL PAÍS BASC

Quan es troba l’Assemblea
AntiTAV per primer cop i com es
convoca?
MIKEL. La primera trobada va ser el
juliol de 1993 al gaztetxe de
Bergara.1 Cap a les darreries de
1992, hi va haver una filtració a la
premsa del projecte de traçat del
TAV al País Basc Nord (Iparralde)
fins a Irun, la qual cosa origina una
gran polèmica i el naixement d’un
moviment veïnal d’oposició dins
dels pobles afectats. Per aquesta
època encara érem grups antiautovia
de Leizaran, però ens vam posar en
contacte amb ells i ens vam
preguntar com estaria el tema per
aquí. La gran sorpresa va ser
adonar-nos que  estava tot molt més
avançat, perquè el gener de 1993 ja
hi havia un acord entre el Govern
basc i el Ministeri de Foment
espanyol per dissenyar-ne els traçats
i començar les obres en un parell
d’anys. Vam poder fer còpia dels
plànols, malgrat el secretisme, i vam
organitzar una primera Marxa per
Guipúscoa, aplegant unes cent
cinquanta persones, i una a
Nafarroa, també afectada. Com a
conseqüència d’aquests primers
contactes i dels que ja teníem amb
els que estaven contra el superport
de Bilbao, és la ja esmentada
trobada a  la població guipuscoana
de Bergara.
URDASPAL. Jo vaig arribar més tard.
M. Els dos primers anys vam
dedicar-nos  a una tasca de
recopilació d’informació i, alhora,
de difusió: des del primer text
informatiu de Bergara fins a les
revistes que trèiem, les xerrades, el
vídeo que vam elaborar i el
Manifest AntiTAV distribuït a més
de tres mil adreces de tot l’Estat.
Després, sense deixar aquesta tasca,
ja vam passar a fer accions.

Quins criteris teniu per oposar-
vos al TAV?
U. Hi ha força raons per justificar el
nostre rebuig total al TAV, de fet
l’obra més gran feta a Euskal Herria
(la terra dels bascos). Per una
banda, està l’impacte físic d’aquesta
infraestructura a les poblacions i
llocs per on volen fer-lo passar,
encara que en té moltes més com
ara l’energètic, lligat a les centrals
nuclears o el de les pedreres.
L’impacte físic també ajuda prou a
la destrucció de l’àmbit rural, cada
cop més obligat cap a la muntanya
o les terres en pendent. Després està
el model social que impulsa, que no
resol cap problema, ja que en

paral·lel al TAV aquí, a la nostra
comarca, hi faran una autovia i hi
estan fent una autopista que també,
a trams, li serà paral·lela. Llavors,
crec, que el TAV és una
infraestructura més que s’afegeix a
la boja carrera de construir per
construir i unir punts cada vegada
més importants: Biscaia és Bilbao,
Guipúscoa és Donòstia  i Àlaba és
Gasteiz (Vitòria). És a dir, crear la
dependència de la resta del territori
envers les grans urbs; un exemple
ben clar el veig jo en el cas
d’Arrasate: a vint quilòmetres de
Durango té difícil accés, mentre que
és molt fàcil anar a Bilbao. Les grans
urbs ho absorbeixen tot en un
model que no respon a les
necessitats, és un model que
interessa les grans empreses que
volen grans centres de poder
intercomunicats.

Llavors la vostra lluita va contra el
desenvolupisme.
M. Des del principi. Jo me’n
recordo que ja el Manifest estava
dividit entre l’impacte ecològic i el
model social. Es tracta d’un projecte
força agressiu: més de quatre-cents
quilòmetres de noves línies en una
superfície tan petita. No és pas una
necessitat actual de la població. La
idea de la Conselleria de Transports,
la megaciutat basca, vol generar una
més gran escala de regió urbana on
el TAV hi juga un paper principal.
A les primeres trobades vam tenir
molt de debat sobre amalur, el
concepte de Mare Terra. Debat que
encara avui tenim, perquè cadascú li
dóna diferents matisos. Volem
estendre aquest debat sobre la
relació esser humà i terra.

Si és una lluita contra el
desenvolupisme, en quines
campanyes o actes participeu que
no siguin contra el TAV.
M. Cadascú o cada grup participa en
les lluites del seu entorn. Per
exemple, al marge esquerre de
Bilbao s’ha fet contra els
macroprojectes energètics: la planta
regasificadora o les noves centrals
tèrmiques.
U. A les eòliques també. Per aquesta
qüestió hem organitzat marxes, hem
fet seguiments, hem fet protestes,..
M. A la comarca de Donostia s’ha
participat força en la lluita contra el
superport a Jaizkibel i, actualment,
contra el de Pasaia. També
participem en iniciatives més
puntuals com ara la campanya
contra l’Europa de Maastrischt.
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«La nostra lluita és contra 
el desenvolupisme»
Entrevista realitzada pel coordinador
d’aquest Ecotema a Urdaspal (Duran-
go) i a Mikel (rodalies de Donostia)
–tots dos a la foto amb J. M. Roselló–,
membres de l’Abiadura Handiko Tre-
naren Aurkako Asanblada (Assemblea
AntiTAV), després d’una de les seves
reunions al CSO Sapuetxen, de la po-
blació biscaïna de Durango.
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