Les piscines d'onades artificials, com el projecte Surfcity que està promovent
l'Ajuntament de Sabadell, són cada cop més populars a tot el món i tenen el
potencial d'afectar profundament el surf. Encara que hi ha arguments a favor
dels seus beneficis recreatius, desde la ONG Surfrider, una organització sense
ànim de lucre creada per surfistes l’any 1990, tenim la convicció que els
impactes ambientals superen el seu valor recreatiu i esportiu, i per tant,
expresem el nostre rebuig a aquest tipus de projectes.
Destinats majoritàriament a fins econòmics privats i recreatius, la pertinència
d'aquests projectes es pot qüestionar fortament. En efecte, si bé és possible
considerar el valor d’aquests equips per a l’entrenament del surf, els beneficis
recreatius o esportius no compensen els impactes ambientals.
Les raons principals d'aquesta posició són:
1.

La seva construcció implica l'artificialització de zones naturals. Aquesta
artificialització contribueix a la destrucció d’hàbitats, a la disminució de
biodiversitat i a la pèrdua de zones verdes que brinden serveis
ambientals rellevants a la comunitat. La lluita contra l'artificialització
dels espais naturals i la preservació dels ecosistemes i biodiversitat
naturals hauria de ser una prioritat per governs i administracions.

2. El seu funcionament implica un consum d'aigua enorme i, per tant, és
innecessari i irresponsable construir aquestes instal·lacions en el
context actual de crisi climàtica on l'emergència hídrica és
especialment greu i serà crítica durant els 40 anys que es preveuen per
a aquest projecte.
3. El seu funcionament implica la despesa d’una gran quantitat d’energia,
equivalent al consum de centenars de llars. En el marc d'una crisi
energètica sense precedents i de la necessitat urgent de la transició
energètica, consumir menys energia és una prioritat per a la nostra
societat.
Tenint en compte els arguments relatius a l’impacte ambiental, volem reiterar
que no és el moment de consumir en excés o de perseguir cegament el
creixement econòmic realitzant projectes desconnectats dels problemes
ambientals a què ens enfrontem avui dia.
La realitat del canvi climàtic ens hauria d'obligar a repensar els nostres models

de creixement per reduir el consum de recursos naturals i reconciliar la nostra
relació amb la natura.
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