
 

 

“Saguesek stan by-en jarraitzen 

du” 

Herritarrak eta alderdi politikoak bat etorri dira Sagueseko zonaldeak erremate bat behar duela 

esaterakoan, amaiera bat. Izan ere, hauteskunde-kanpainak hurbiltzen joan ahala, hainbat proposamen 

entzun ditugu. 

Horietako bat Odon Elorzak "ekologikotzat" jo zuen pasabidea izan zen, Madrilekin negoziatuz 

Ministroen Kontseiluak 2008an onar zezan eta Madrilen aurrekontu-partida bat egon zedin obrei 

ekiteko. Horrek oposizioko Udal Talde Politiko guztiak saltarazi zituen eta hainbat proposamen aurkeztu 

ziren, pasarelaren kontra, horietako asko oso azkar aurkitzen dira hemerotekari begiratuz. Udalak ere, 

publizitate-kanpaina indartsu bat egin zuen , elkarteek eta herritar ugari proiektua kritikatzen zuten 

bitartean. 

2011n, Bildu Donostiako alkatetzara iritsi zen, eta beste lehentasun batzuk jarri zituen mahai gainean, 

krisi ekonomikoak hiria astintzen zuen larriki, eta hiriko zenbait auzo euriteen ondorioz urpean geratzen 

ziren. Horren ondorioz, partida ekonomiko ezberdinak eta oso handiak negoziatu ziren beste 

erakundeekin hainbat proiektu aurrera eramateko, hala nola Urumeako ibarrarena. 

Saguesi dagokionez, Bilduren gobernua hainbat alditan bildu zen bizilagunekin, eta Okendoko kultur 

etxean egin ziren bilera horietako asko, Bakearen Usoa bere ingurune naturalera lekualdatu zen, eta 

Sagueserako proiektu berri bat onartu zuen ere, ezetzaren frontea (PSE-EEk, PPk eta EAJk)  aurka agertu 

zen. 

2015ean, EAJ, PSE-EErekin gobernuan, hiriko alkatetzara iritsi zen; urte horretako urrian, proiektu hura 

gelditzea adostu zuten bien artean, zen, hartzen zuten lehen neurrietako bat izan zen, eta udalak 

proiektua bertan behera uzteagatik kalte-ordaina ordaindu behar izan zuen. Ondorengo 5 urteetan 

hainbat mezu entzun ditugu, hala nola pasabidearen proiektua berreskuratzea, edo inoiz iritsi ez den 

nazioarteko lehiaketa bat, eta 2018an Eneko Goia Donostiako alkateak berak ere urteko erronka gisa 

jarri zuen. Horretarako egia esan behar da, bost urte hauetan ez da ezer egin, eta pandemiarekin 

badirudi datorren urtean ere ez dela berritasunik egongo, ezta mahai gainean proiekturik ere.  

Ez da erraza ulertzea 2015ean nola gelditu zen martxan zegoen proiektu bat. Alde batetik, Sagues amaitu 

ahal izatea espero dute auzotarrek, bai, baina beste hobekuntza batzuk ere behar dituzte inguruan, baina 

ez dakigu urratsak noiz iritsiko diren edo iritsiko diren ere.  

Egia esan, ez dugu uste gai honetan ados jartzea zaila denik, eta hiriak eskertuko luke. 
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