
ROBERTO LOPEZ DE ETXEZARRETA ~ PASAIAKO ALKATE OHIA ETA MUGEN BATZORDEKO KIDEA

«Elorza banintz, Pasaiako Udalarekin

harremanetan jarriko nintzateke berehala»
Pasaiako Udalak Donostiarekin dituen mugak aztertzeko batzordea osatu du, eta bertako kide da

Lopez de Etxezarreta; duela 200 urteko mugak eskatzea justiziazkoa deja dio

AITZIBER IARTZA

Pasalako Udalak Batzordea
osatu du mugen auz!a aztertze-
ko. Ez daga actos egungo mu-
gekln era Donostlak beretzat
duen eremu zabal bar Pasalre-
na deJa dio. Batzordeklde da
Roberto Lopez de Etxezarreta,
era berarekln arltu gafa.
Pa.alaren 200. urteurrena
dele eta. batzorde berezia
osatu duzue Pasaiako mugak
zehazteko. Nondik datar ba-
tzorde hori eratzeko IdeJa?
Pasalako Udalean betl pentsa-
tu Izan dugu Pasalako mugak
Izugarrl murrlztuta zeudela.
Blztanle dentsltate handla du
Pasalak. balna gune fislko oso
murrltza. Betl uste Izan dugu
Pasalarekln muga duren he.
rrlak, berezlkl Donostla. Pa-
salaren galnera zetozela. Ale-
gla, Pasalarl zegozkion lurrak
hartzen zihoazela. Historia 11-
buruak kontsultatuta. ikusl ge.
nuen hortik etor zitekeela mu-
gei buruzko argi apur bar.
Verga. Poncek duela 200
urte aipatutako mugak hartu
dituzue olnarri. Zergatlk?
Pasal Donibane Hondarribitik
banandu zen 1770ean. Gero,
1805ean. borroka askoren on-
doren. Pasal San Pedro Donos-
tiatik bereizi zen, eta beste Fa.
salarekin bat egin zuen. Prole.
su horretan Izan zen pertsona
garrarltzitsu bar: Vargas Ponce.
Erregeak bldall zuen hona.
ikerketa egin era zer gertatzen
zen azal zezan. Idatzi bat egln
zlon erregearl eta bertan go-
mendatu zuen Pasala bat Iza-
tea. Alegia, portua bar Izan be-
har lela esan zuen. balna nos-
kl, Pasala ezin lela solllk ura
Izan. era portuaz galn.lnguru-
ko lurrak ere Pasalarenak zlre-
la. Garal hartan, Herrera ez zen
exlstltzen. Pasala Antxo ella
ere. dena ura zen. Beraz. ha.
runtzagoko lurrak Pasala zirela
esanzuen.
Lehenengo ehun urteetan,
1900 arte, pasalako blztanlerla
ez zen hazi. oso blztanle gutxl
ziren. Beraz. Vargasek Inguru-
ko lurrak Pasalarenak zlrela
esan zuen arren. pasattarrak
une horretan zutenarekln mol-
datu zlren eta ez zioten galarl
garrantzia handlrik emano BI-
tartean, Donostla Inguruko lu-
rrak hartzen joan zen.

AlTZlBERIARTZA

Kezka beti existitu da. 1900-
1920. urteetan Pasaia garatzen
hasi zen. Arrantzak gora egin
luan ata industriak era bai. 60-
70eko harrnarkadetan Pasaiak
25.000 btztanle zjtuen. Baina.
ondoren, arrantzaren ata in-
dustriaren krisia etorri zlren.
Gaur egun 17.000 btztanle era
ez ditu Pasalak. Jaltslera ikara-
garrla da. Beraz. argi daga Pa-
saja ez dela erakargarria ata
jendeak al de egin duela. Pa-
saiak 20 urte balno gehiago
daramatza garapena lortu ezl-
nik. ¡tata sentitzen garelako
planteatu dugu mugen auzia.
Ez dugu espazio flsikorlk, ata
birika hori behar dugu.
Duela 200 urtetako mugen
arabera. Bldebleta. Alaa ets
Intxsurrondoko za!i ha! Pa-

ZergaUk dlozu horl?
Donostiako Udala beti aritu da
Pasal San Pedro hartu nahian.
l805ean San Pedro Donostia-
tik banandu zen. Baina. l808an
Jose Bonaparte Espainiako
errege jarri zutenean. Donos-
tiako agintariek Pasala eskatu
zuten berriro. l808tik l8l3ra
Pasal San Pedro Donostia iZan
zen. Donostiako agintari guz-
tiek nahi izan dute Pasaia bere-
ganatu. Azken saioa 1948an
izan zen. Donostiako Udalak
Francori eskatu zion Pasai An-
txo eta San Pedro Donostian
sartzea. portu eta guzti. Madrt-
len ezetz esan roten. Donostiak
Altza jan zuen orduan. zabal-
kunderako behar zuelako
ZergaUk une honetan halako
kezka mugekln?

gabe gertatzen da tokl asko-
tan. Inor ez da harrltu behar
PasaJako Udalak gaJ hau mahaI
galnean jartzen duelako. Pa-
saJako UdaJak uste du eskubl-
dea duela. eta gaJa aztertu be.
har dela. KDnponbldea bllatze-
rako orduan. kontuan hartu
beharko da blztanleek pentsa-
tzen dutena. Ez da gauza befa
blztanlerlk gabeko mendl ba-
ten Inguruko IIskarra eta blz-
tanleak dltuen zonaide batl bu-
ruzkoa. BaJna kontuan hartu
behar da PasaJak Izugarrrlzko
lur eskasla duela. eta blzltza
normaJa egln ahaJ Izateko be-
harrezkoa du espazlo flslkoa
eta espazlo hall Valgas Pon-
cek onartu zlon. Justlzlazkoa
da PasaJarllurrak ematea. El-
kartasunaz hitz eglten da asko-
tan. eta kasu honetan elkarta-
suna beharrezkoa da. Ez dlgu-
te ezer oparltu behar. justlzlaz
dagoklguna eman behar dlgu-
te
Gala aztertzeko batzordean
alderdi guztletako ordezka-
rlak zeudete, salbuespenlk
gabe. El da oso ohlkoa.
Asko poztu nau alderdl guztlek
ato batel eskaera honekln bat
egin llana. Beste gal batzuetan
ezadostasun pollt1koak daude.
balna honetan adostasuna
daga. Oso pozgarrla Izan da
denak norablde berean Ikus-
tea. Uste dut PasaJarekln mu-
gak dltuzten herriek ere hau
ulertuko dutela
Izan al duzue DonoBtlako
Udaleko ordezkarlekln blle-
rarIk?
Harremanak balno.lehen kon-
taktuak Izan dltugula uste dut.
PSE-EE daga baJ PasaJan, bal
Donostlan. eta pentsatzen dut
hitz egingo zutela gal honetaz.
HaJa ere. kontaktu ofizlalak. ne-
gozlazlo prozesu baten haslera
ez da oralndlk emano Oraln ha.
slko da benetako negozlazloa.
Hasiera hallen arabera. ikusí-
ko dugu Foru Aldundlaren edo
Eusko Jaurlarltzaren parte har-
tzea beharrezkoa ate den.
Udalak adoB jartzen ez badl.
fa, Foru Aldundlak al du az-
kenhitza?
Ikusi beharko da. Foru legeak
ezartzen du herrlak berelzteko
eta batzeko prozedura, balna
honetan ere zuhurrak Izan be-
har gafa. Ez dut uste Indar ego-
era batera lristeko bezaJn go-

saja lirateke. Bideragarrla al
da bertako blztanleel pasal-
tarrak dlrela esatea?
Donostiako Udala Pasaiako lu-
rrak hartzen joan da. Horrek
arazoa sortu du, orain bertako
herrltarrei pasaltarrak dlrela
esaterakoan. Horrek tentsloa
sor lezake, balna errealltatea
da mugak baleztatuta daudela.
Orain udalen arteko konponbl-
dea lortu behar da. Eztabalda-
tu beharra dago. eta galari bu-
ruz akordioa lortu.
Dono8tlatlk begiratuta, harrl-
garrla da horl guztla Palala
delaesatea.
Norbaltek uste badu Pasalako
Udalak planteatzen duena
-alegia, mugak zehaztearena.
anexloena- beste !non ez dela
gertatzen, oso oker dabll. Eten-
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gor jarrlko dlrenlk gauzak.
Hala ere. Pasalko Udalarl ate
guztlak Itxiko ballzklote. Pa-
salak. auzltara jo beharko luke.
horretarako olnarri jurldikoa
baltu. Balna ez dut uste horl de-
nik haslerako borondatea.
PasaIa eta DonosUa arteko lu-
rretan hainbat proieklu egin
nahl dilu Dollostiako Udalak:
Uliako Parkeko plana, Auditz
Akular... Zeln eragin izan de-
zake mugen auziak proiektu
hauetan?
Audltz Akular oso proiektu
handi eta Interesgarria da. bal-
na uste dut. zuhurtzlagatlk. Do-
nostlako Udalak ez lukeela
Ullan egln duena egln behar.
Uliako planean Pasalako haln-
bat lur hartu zltuen eta yero
epaltegiek plana gelditu dute.
Ez luke berdlnjokatu behar.
bestela Pasaiako Udalak de-
fentsa jurld1koa planteatzeko
aukera luke. Uste dut Donostia-
ko Udalak ezer egln aurretlk
Pasaiako Udalarekin hltz egin
beharko lukeela. Bien artean
erabaki beharreko kontua da.
Balna. badinldl, Auditz Aku-
larrt buruz DonosUako alder-
diek akordioa bereh8la 10m-
ko dutela, eta ez dlrudl hori
atzeralzeko umoa dutenlk.
Zuhurrena lehenago Pasalare-
kin hitz egitea da. Ez naiz ezer
aurreratzen arlo balna uste dut
inork ez duela Ul1akoa errepl-
katzea nahl NI Elorza banintz.
ez nuke rninutu bat ere galdu-
ko. eta Pasalako U dalarekin ha-
rremanetan jarriko nintzateke
Donostlako Udalak ez du pu-
bllkokl gauza handirlk esan.
baina esaterako. Letamen-
dlak apur bat gutxietsl egln
du zuen eskaera.
Jorge Letamendiak zaharkituta
gaudela eta ez dakit zer gehla-
go esango duen. baina esan
behar diot Letamendiari eta
Donostlako UdaJeko PSE-EErI
Donostlako Udalak betllzan
duela Pasala jateko gogoa. Ho-
rrek jarraitzen du gaur egun
era Horl da. hain zuzen. argltu
beharrekoa eta orain arteko
pol1t1ka horlleheneratzea edo
konpontzea ezlnbestekoa da.
Konponblde justua bllatu be-
har da. orain arteko Donostia-
ko Udalaren ekintza pol1tlkarl
aurre egiteko
Halnbat altzatarrek Altza he-
rria aidarrlkatzen dute. ata
haln zuzen zuek Pasaialzat io-
tzen diluzuen lurrak Altza di-
cela dlote. Nola konponduko
duzue auz! hau?
Jarrera ona baldin bada. hitz
egingo dugu. Altzaren herrl
izaerak oinarrl jurld1ko-histo-
riko oso hurblla duo 40ko ha-
markadan anexionatu zuten
Altza Donostiara HaJa ere. asko
kostako zaiela uste dut. Nik
ezagututako Altza. baserrlen
Altza zen. paradisua. Gaur
egungoa aso bestelakoa da.
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«Donostiako Udalak.
A~ditz Akularren ezer
egin aurretik, Pasaiako

U~alarekin hítzegin
b~harko luke)}

«Altzatar gehienak
Elorzaren ondoan
egongo díra; Altza
Donostia dela esanez,
Attza herría, el Pasala.l

«Justíziazkoa da Pasaiari
lurrak ematea: Duela
200 urte Vargasek ikusi
zuen, eta gaur egun
errealitatea bera da})

«Pasa!ak izugarrrizko lur
eskasía duo eta bizitza
normala egín ahal
ízateko beharre~koadu
espaz)o fisikoa»

AITZIBER ~

Milaka lagun bizi dira bertan
eta gainera, gehienak Espai-
niako hainbattokitatik etorrita-
koak dira. Orain hauel aItzata-
rrak direla esatea... Bertako
biztanleek ez daklte Altza zer
den. Uste dut horiek Odon
Elorzaren ondoan egongo dire.
la: Altza Donostia dela esanez,
ez Altza herria, ez Pasaia. Oso
harro daude donostiar lzateaz.
Guk Udalarekin hitz egingo
dugu, eta Altza Independiente
izatea nahl dutenekln ere, bai-
na argi daga, gure eztabaida
Donostiako Udalarekln dela.
Batzuek Pasaiakoa hordagoa
Izan dele dlote. Rala al da?
Adituen ikerketaren Interpreta-
zioaren ondorlo logikoa baino
ez da Pasaiko Udalaren eskae-

'Betiko donostiarra'
fa. Vargas poncek ezarritakoa
ikusita, ezin zen besterik espe-
ro. Batzuek maximaiistak gare-
la pentsa dezakete, duela 200
urteko errealitateak eta gaur
egungoak ez dutelako antzlk.
Baina kontua da duela 200 urte
Vargasek Ikusi zuela Pasaiak
lurrak behar zltuela, eta gaur
egun ere errealitatea hori da
Rala era, jendea uko harrttu
da zuen eskaeraren berri Iza.
teanezta?
Egla da jendea harrltu dela.
Haia ere, ez dut sumatu Donos-
tlaren haiako defentsa indar-
tsua. Ez dut sumatu jendeak
gaia gaizkl hartu duerúk; nora-
eza daga. Jendea Informatzea
Izango da orain guk egin beha-
rreko lanetako bato
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Roberto Lopez de Etxezarre-
tak hurb1\etik ezagutzen du
Pasaiaren eta Donostiaren ar-
teko mugen auzia. eta jaiole-
kuaz galdetuta. umorea ere ez
zaiola falta argi utzi du: «Do-
nostiakoa nalz betidalúk». dio
barrez. «Iparragirre kalean
jalo nintzen. kale horrek gero
Javier Marklna llena hartu
zuen. eta gaur egun Eskalan-
tegi kalea da Kale horrek be-
reizten amen ditu Donostia eta
Pasaia. Gainera, ni Donostiako
aldean jaio nintzen. Gogoan
dut aitak askotan paper kon-
tuak eta egitera Buenavistako

alkateordetzara bidaJtzen nin-
duela eta baita Altzara ere».

Geroago, ordea, Donostlara
bizitzera etorri zen. 1981 ean
etorri zen ErdiaJdera bizitzera
eta geroztik bertan bizi da

Lopez de Etxezarreta Pasai-
ko aJkate izan zen 1983-1987
bitartean. EAJko ordezkari
gisa izendatu .zuten alkate, eta
EAJ eta EAren arteko bereiz-
keta gertatu zenean, EArekin
bat egin zuen. Ondorengo bi
agintaldletan ere Pasaiako Zi-
negotzi izan zen. 1995ean utzi
zion Pasaiako zinegotzi izalea.ri. .




