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UDALA ~ Pasaiako Udalak 1805ko
mugak aldarrrikatu ditu eta gaia
bideratzeko batzordea sortu du

LURRA ..Bidebieta, Altza eta
Intxaurrondoko zati bat Pasaia
dira, bertako Udalaren arabera. 6-7

ETXEBIZITZA

~

Udalak 140
etxebizitza

zozketatuko
ditu laster
Hilabete bukaera
aldera izango da
zozketa .5
GERTAERA ~

Gertaerarenlekua.AlTZIBER
~

1805ko mapa honen arabera lur hauek Pasaia dira:Gomistegl,

Peruene, Akular,Arriaga...

RAULPEREZ

Gizon batek
bere buruari
su aman dio
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LARUNBATA
2005eko ekalnaren 4a

MUGAK ~ PASAIAKOUDALAREN MOliDA

Donostiako

hainbat lur

Pasaiako Udalbatzak,ez-ohikoosoko bilkuran, oraingo mugekin ez dagoela konforme adierazi du,
eta oinarri gisa 1805eko mapa hartu dute; Altza, Bidebieta eta Intxaurrondokozati bat Pasaialirateke
RAUL PEREZ.AITZIBER IARTZA
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Pasaiak, udalerri gisa, 200 urte
bete dituela ospatu zuten atzo.
Pasaiako Udalak bere mugak
berriro aztertzea aldarrikatu
du urteurrenean, eta batzorde
bat sarro du gala aurrera eramateko.
Udalaren eskaerak funtsean
hauxedio: «Ezgaude konforme
Pasaiarl ezarri zizklon mugekln, Gure borondate tlnkoa
adlerazi dugu Pasalari sorrecan ezarri zitzalzkion mugak
errespetarazteko. Etorkizuneko konponbldearen ardatza
udalerrla eratzean ezarritako
mugek Izan beharko dute», Becaz, Pasalako Udalaren ustez,
1805eko mugak dlra ballagarrlak. Muga horlen arabera, BIdebieta, UJIamendia -Murgita
kalaralno-, Intxaurrondoko
,
zatlbat-JuJimaseneetaGuar~,
dla Zlbllaren kuartelen Ingu.rua,
~esteak beste- eta Altza

.,...' .-,
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historlkoak erablll ditu, batel
ere,lur horlek eskatzeko. Pasai
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San Pedrok Donostlatlk bereizlonu zuen 1805ean,etaho-
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1805eko mugak. Mapanagertzenden lerroak, gutxi gafa behera,PasaiakoUdalarenarabera, Pasaiarenlurrak mugatzenditu. Gutxi
gorabeherakomuga den arren, ikerketarenarabera, Pasaiakolurrak lirateke Bidebieta,Uliakozati handi bat, Intxaurrondokozati bateta baita
A.ltzakozatirik handienaere.

rretanVargasPoncehistonala...
rI ~ta kap¡tamak zerlkusla IZan
. zuzen, Vargas Ponzuen. Haln
cek garal hartan eglndako
mapa hartu du olnarrl Aranzadi elkarteak eta EHUkoEskubide Konstltuzlonal eta Adrnlnlstratibo Sailak, Pasaiako Udalaren eskariz. eginlko ikerketak.
Pasaiako Udalaren mozloaren edukla aldez aurretlk
adostua zuten bertako alderdi
polltlkoetako ordezkarl guztlek. Eta atzoko ekltaldian ere
alderdi guztietako ordezkarlak
egon zlren. Den-denek hartu
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PASAIAKO

UDALAK

ONARTUTAKO

Hona alzo Pasaiako Udalak
onartutako akordioaren puntu
nagusiak. Donostiarekin dituen
mugak berriro aztertzea nahi
dute eta horretarako duela 200
urteko muga k hartu nahi
dituzte oinarri.
1) Eskumena duen
administrazioaren aurrean
salatzea gure udalerriari
izendalzen zaizkion mugen
aurka gaudela. Borondate
tinkoa adierazi nahi dugu
Pasaiari bere sorreran ezarri
zitzaizkion mugak
errespetarazteko. Etorkizuneko
konponbidearen ardatza
udalerria eratzean ezarritako
mugek izan behar dute.
2) Premiazko prozedurari ekitea
Pasaia eta Donostia arteko
udal-mugak jartzeko Batzordea
osa dadin. (...)
3) Udal Araudi Organikoaren

TESTUA

/i.

I.A.~O---~

~~
r\

..~

~

,.

\

;:'
"

PasalakolurraklzangoUrateke.
Pasaiako
Udalak
argudlo

~

14. artikuloaren aldaketari
behin-behinekoonespena
ematea, ondoko paragrafoak
erantsita: BatzordeBerezi bat
osatzenda tresna eraginkorra
izan dadin gure Udalerriari
mugak jartzeko lanari
dagozkionegitekoaketa
erantzukizunakgaratzekoeta
suspertzeko, eta horretarako
beharrezkodiren azterketak,
kontsultaketa informaziotxostenakegin ditzan. Batzorde
Berezikokide izangodira
Udalbatzakosoko bilkuran
izendatzendituenak, hala
balegokio,Pasaiakoherritarrak
baztertugabe. Batzorde
Bereziarenburu Alkateaizango
da eta Udal Letratuaren
laguntzaizangoduoEra berean
batzordeberezi horrek aldi
bakoitzeanbehar ditzakeen
teknikarien laguntza izangoduo

4) BatzordeBereziaren
zereginakhonakoakdira:
.Udalerriko mugei buruzko
egoeraeta horrekhirigintzan,
soziologianeta sozioekonomian
dituen konnotazioakaztertzea
etasakontzea.
.Udalari proposatzeaeta
gomendatzealur-gatazkanzer
estrategiakomenizaion.
.Komunikazio-plana egitea
eta udalerriari proposatzea,
kanporabegira Udalaren
erreferentziaizandadin.
.Udalari beharrezkoikusten
dituen azterlanakkontrata
ditzan proposatzea.
.Udalak lurren auzian
erabakia hartu bainolehen,
galdetuaizatea. Ondorioz,
udalbatzarrakez du aintzat
hartuko lurren auziari buruzko
ezer,aurrez BatzordeBereziak
irizpenaeman ez badu.

.Udalari jakinaraztea noiz
komeni den herritarrei iritzia
emateko aukera eskaintzea,
Udalak behin betikO onespena
eman baino lehen.
5) Batzorde Bereziak
beharrezko ikusten badu, izan
dezake Elkarteen jan mahaia
eta berak erabakiko luke honen
funtzionamendua
7) Ondoko hauek Batzorde
Bereziko kide izendatzea:
-Juan Carlos Aldutzin
-Miriam Cano
-Jesús Garcla
-José Luis Goikoetxea
-Izaskun Gómez
-Bixen Itxaso
-Roberto López de Etxezarreta
-Joaquin Martinez Vidal
-Jose Luis Mtz de Espronceda
-Xabier Portugal
-Guillermo Sánchez-Berra
-Jaime Sanz

.

beharreko erabaklaren garrantzla nabarmendu zuten.
Pasalako Udalak hartutako
erabakia Glpuzkoako Foru Aldundira irltsiko da, etaAldundiaren erabakla pasaltarren
gustukoa ez bada, auzltara jotzeko aukera lzango dute. AuzItara jotzeak eragina Izan dezake hainbat proiektutan.

Aspaldikoauzia
Josu Tellabide

historialariak

Donostiakomugeninguruan
makma bat Jan egin du eta lRuTXULOKO
HiTzArekln hitz egin du
gatazo «AItza. historikoki, ez da
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sekula
Pasalaren menpe
egom),adlerazi du argi,
1805,urteralno PasalSan Pedro Donostlaren menpe egon
zen, Urte horretan Donostlatlk
berelzl zen Pasal San Pedro eta
Donlbanerekln elkartu zen.
San Pedro Donostlatlk banatzean hasl zlren IIskarrak, Pasala herri txlkia eta arrantzaJea
zen. ez zuen baserrlrlk. eta Altzako lurren zatl bat hartzen
salatu zen, Tellabldek esandakoaren arabera. «Pasalak ez
zuen Inolako eskublderlk Altzako lurrak hartzeko. Itsasaldlen bldez mugatzen baltzlren
herrlak garal hartan, Altzak,
Donostlarekln batera. bere lurra defendatu zuen, Pasala
arrantzaJeherria zela argudlatuz eta lurrak hartzeko eskublderik ez zuela esanez. Ordurako, Donostla eta Pasalaren arteko mugak zehaztuta zeuden
Trlntxerpen. Azkuene kalean»,
Mugen eta lurren IIskarrak jarraltu zuen urte batzuk geroago ere, Franklsmo garalan. Altzak Independentzla galdu eta
Donostlaren menpe geratu ondoren, Madrlletlk Pasala menpeko eglteko Idela etorrl zen,
Hala ere. pasaltarrek beralen
burua defendatzea eta Independentzla mantentzea lortu
zutem),
Mota guztietako iritziak
Altza XXI herrí ekímenak Pasaíako Udalaren eklmenaren
barrí bazuen ata honako 1rltz1a

PROIEKTUAK
KOLOKAN ~
Mugenproposamen
berri
honekmartxandauden
proiektuak
baldintza
ditzake.
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AuditzAkular.Akordioaia
lortutadaga,bainaiur
horietakobatzukPasaiak
eskatuditu. Epaitegietara
iritsizgero,3.500etxebizitza
geldiarazi
litezke.
Landarro.Muinohonetan
jarri nahidu UdalakIkea.
Mugakaldatuzgero,Pasaiak
jasokolituzkeirabazi
ekonomikoak.
Uliakoparkea.Uliakoparkea
sortzekoproiektuageldiarazi
zueniazPasaiako
Udalak.
Oraingoz,
auziageidirikdaga.
Buenavista.Bertakoeraikin
zaharrakbotaondoren,
auzoaren
berrikuntza
kolokan
geradaiteke.
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VargasPoncerenmaparenirudia. Bertan baserriakageridira, eta hauekezartzenzituztenmugak.
Baserriakdira, besteakreste, Tomasene,Casares,Gomistegi,Julimaseneeta Peruene.Guztira59
baserri. Hortik abiatuta, isurialdearenbanalerroahartu dute oinarri mugaezartzeko. IRUTXULOKO
HITZA
dutegaiaz: «EzduguezDonostia ezta Pasaiako zati izan nahi.
Altza izan nahi dugu. Hala ere,
Donostiaz eta Pasaiazarl bagafa, bata edo bestearen menpe
egotea ez zalgu lehentasunekoa iruditzen. Azken finean,
erabak! adnún1strat1boakaldakorrak dira. Gakoa lurrari ematen zalon erabllpena da. Pasaiak Donostiak baino hobeto
tratatu behar bagaitu, bada ongietorrla izan dad1la».

Zlgor Etxeburua IRUTXULOKO
HlTZAko laguntzalle altzatarrarl
mugen gala mahal galnean jartzea garrantzltsua Irudltu zato,
«horrek
erakusten
duelako
mugen galarl heldu behar zatola. Hori bal; mugak berrazterluz gero, prozesua herrltarrel
Irltzla eskatuz martxan jarri
behar dute. Egia da luzaroan
Altzak Pasalarekln Donostlarekln balno harreman estuagoa
Izan zuela, balna ezln ukatu sa-

konean gala bitxia dela: aitzatar asko ez gafa donostiar sentitzen, eta orain pasaitarrak garela pentsatzen hasi behar
omendugu!»,
Altzan BIzI herri ekimenaren
arabera, ez da zilegi orain duela 200 urteko mugez hitz egitea:
«Altza eta inguruko lurrak Altza historikoari dagozkiola dioten ikerketak ere egon badaude. Eta. beraz? Honek guztiak
Donostia eta Pasaiako udalen

arteko IIskarretan du sorburu».
Intxaurrondoko Ipar Haizea
elkartea Ildo beretik doa.
«Udalen arteko ezadostasunek piztu dute sua; azken aldian. Udalak Landarron eraiki
nahi izateak, beharbada, sua
areagotu egin du». Intxaurrondoko elkarteak «gehieg1zkotzat» jo du Pasaiako Udaiaren
asmoa: «Ez da herritarrek azaleratutako kezka; ez da oinarrit1ksortua. polltikarlek beraiek
bultzatutakoa baizik».

~

AlderdipolitikoetakoordezkariekaspalditikzutenPasaiako
Udalareneskaerenberri;etorkizuneanzer gertatuzain daude
ION LOPEZ

Udaleko alderdl politlkoek serio hartu dute gaia, «Pasaiako
Udalak ederkllkusl zuen Donostiako prolektuak geldlaraz
z!tzakeela,Uliako plana bertan
behera utz! zuenean». adieraz!
du Carlos Sancho PPkozlnegotz!ak. «Gai honek d1rudien balno garrantzia handiagoa du;
Auditz Akularreko proiektuan
eragin zuzena izan dezakeelako, ad1bidez»,
Jorge Letamendia H1rigintza
zlnegotz1ak(PSE-EE)beldurrik
ez duela dio: «Audltz Akular
gelditzearen beldurrik ez dut.
Pasaiako Udalak bazuen rnehatxuetat1k ekintzetara pasatzeko ordua, Pasaiak jarrera
gogorra hartzen badu. Donostlak erantzungo dio», Letamendiak gai honen inguruan hamar orriko txostena idatz!ta du,
EAJko Xabier Ezeizabarre-

nak. zlnegotzl izan aurretik,
EHUko zuzenbide fakultatean
Pasaiako Udalak eskatutako
txostena egiten lagundu zuen:
«Txostenaren arabera, Pasaiako Udalak arrazoia izango luke.
Dena dela, garrantzitsuena bi
udalen arteko elkarrizketa
dela uste dut. Neurrl zorrotzak
hartu aurretik, negoziazioek
tartea izan beharko lukete».
Urrlan, Pasalako Udaleko alderdl polltikoetako ordezkariek Donostiakoekln bilera
izan zutela azaldu zuen EAko
JaioneArratlbelek: «Bilera izan
genuen Pasaiako ordezkariek!n, eta txostena aurkeztu zlguten. Hala ere, Donostiako eta
Pasaiako PSE-EEko alkateek
elkarrekin ez hitz egiteak harritu egiten nau. Elkarrlzketa
da, honetan, garrantzitsuena».
Antzeko iritzia azaldu zuen
Josetxo lbazeta Baga Bogako
bozeramaileak: «Bagenekien

Pasaiak lurrak berreskuratze.
ko dokurnentu h1storlkoak zi.
tuela. Gai hauek bl udaien arte.
ko elkarrlzketarekln konpondu
behar dlrela uste dugu. Nlre
ustez, Bldebletako blztanleel
ezin dlegu esan orain pasaita.
rrak dlrela; Irreaia IItzateke».
Ezker Batuko Duiiike Aglrre.
zabaiagak esan zuenez,bestal.
de, «Pasalak eskubldea du
nah1 duena eskatzeko; Aldun.
dlak hartu beharreko eraba.
klaren zaln egongo gafa. Do.
nostiarl gala gainera datorklo,
eta onartu beharko dugu».
Udaleko alderdlen beldur
nagusletako bat Audltz Akular
da. Pasaiak epaitegletara joko
balu. Audltz Akularreko 3.500
etxebizltzak geldiaraz IItzake.
Etxeak eralklko ballra, etaepai.
tegietan Pasalak Irabaziko
balu. udalek jasotzen duten
ekoizpen irabazien %10 Fa.
saiarentzatIItzateke.

Alzo Pasaian 200 urteurrena ospalzeko eginiko ekitaldiaren irudia.
Pasaiako alkatea eta alkate ohiak izan ziren berlan eta baila Miren
Azkarate eta Joxe Joan Gonzalez Txabarri. URKO
ETXEBESTE!OARSOALDf)(O
HIIZA

4'!'
I I

c

PRESENTACiÓN
DE

MAR

í

i]r.1i~lIlt;!
J;~1.~l.'J.1~i;i~ir.1
ESPEZIALlTATEAK:

A

.ELEKTROGAILU KONPONKETA
LAGUNTZAILEA
.INFORMATIKA EKIPOEN

1

111mll'
'
,
.LAGUNTZAILEA:
.1

KONPONKETAN
LAGUNTZAILEA
.INSTALAKUNTZASINGULARRETAN
MEGAFONIA,
ANTENAK,

ALARMAK,

AUTOMATIKOAK

PORTERO

