
1.- EGINTZA SALESIANOAREN HASIERAK GIPUZKOAN 
 

Pedro Zaragüeta Aristizabal jaunak (abokatua, Alfa eta Donostiako bankuko lehendakaria) eta bere 

emazte zen Conchita Egiak, seme-alabarik gabeko eta aberastasun txiki baten jabe ziren senar-emazteek, 

beraien diru, ondare eta ilusioa inbertitu nahi dute, gazte ikasleak garai horietako behar profesionalen 

inguruan prestatuko zituen lan batean, baina oinarri gizatiar, moral eta espiritual sendo batzuekin; Gipuzkoa 

industrial batean, espiritu sendoko eta ondo prestatutako gizonak behar ziren (teknikari espezializatuak eta 

erdi mailako agintari onak). Pedro Zaragüeta jaunak, bere lehengusu Juan Zaragüetarekin (abade eta 

filosofoa) hitz egiten du eta honek, salesiarrak aholkatzen dizkio bere lehengusuari. Orduan, Juan Manuel 

Beobide Deustuko salesiarrarekin jartzen da harremanetan eta bere etxera ekartzen du bizitzera, Reina 

Regente kaleko 5. zenbakian. 

Beste aldetik, bere arreba zen Carmen Zaragüetak ere, ezkongabea eta ondare garrantzitsu baten jabe 

zenak, prestakuntza tekniko eta erlijiosoa bultzatu nahi ditu gazte gipuzkoarren artean eta bere dirua 

proiektu salesiarraren garapenean inbertitzea erabakitzen du. Momentu hartatik aurrera, Pedro eta Concha, 

Carmenekin batera, obra salesiarraren ongileak bilakatzen dira. 

Salesiarren Urnietara iristea, Arizmendi baserriaren erosketa ondoren gertatzen da. Carmen 

Zaragüetaren ondoretasuneko dirua, Urnietako apezteria (seminarioa) eraikitzeko erabiltzen da; beraien 

ondareko gauza asko saldu zituzten, obren lana azkartzeko eta emaitza bizirik zeuden bitartean ikusi ahal 

izateko. Baserrian, monja salestarrak kokatu ziren. Baserriaren barruan, borda bat zegoen. Pedro Zaragüeta 

jaunak, bere bizitzako azken urteak, seminarioko dorrean bizi nahi zituen. Aita Beobide, Seminariora joan 

zen bizitzera, obrak bukatu bezain pronto eta hau martxan jarri orduko.   

Beste zenbait ongile ere egon ziren, hala nola, Gumersindo Bireben edo Jose Mº Irastorza (Rezola 

Zementuetako ingeniaria) jaunak, umiltasunez salesiarren lana garatzeko dirua eman zutenak.   

Urte haietan, salesiarrak, Intxaurrondo auzoan ere kokatzen dira. Garai haietan, auzo hau, legerik gabeko 

ingurune bat bezalakoa zen: beste zenbait herrialdeetatik etorritako jende ugariz eta azpiegitura gabezia 

ugariz beterik. Bertan, “agua va” delako ohiua ematen zen, leihotik etxeko hondakin eta txizak jaurti 

aurrekoa. Hein handi batean salesiarrei esker, zeintzuek auzoa aurrera ateratzeko borondate positiboa 

baliatuz,izugarrizko lana egin zuten babes eta gehikuntza ingurugiro baten alde, Mº Auxiliadora eskola eta 

parrokia sortu ziren eta gaur egun edertasun bat den gune bat garatzen joan zen.  

Gogorarazi behar dira, halaber, Luis Puyadena (salesiarra), salesianismoaren bultzatzaile handia eta bere 

lanarekiko ardura osoa zuena; Arkotxa jauna (Don Boscoko sukaldaria), zeinaren umiltasun eta xalotasunak 

gure oroimenean grabatuak geratu diren; Carlos Sistiaga jauna (CAPGaren arduraduna); Hilario Santos jauna 

(salesiarra) obra salesiarraren langile nekagaitz eta sutsuak. Ezin dugu inolaz ere ahaztu Julio Beobide 

jauna, herriko eskultorea, Manuel Beobide salesiarraren lehengusua eta Don Bosco Lan Hiriarentzat talde 

eskultoriko kutun bat zizelkatu zuena.  

 

Baina nortzuk ziren Pedro eta Juan Zaragüeta jaunak? 

 

 
Pedro Zaragüeta Aristizabal 
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Pedro Zaragüeta Aristizabal    
 

Alderdi politiko mauristarengatik, 1920 eta 1922 urteen artean, Donostia-San Sebastiango (Gipuzkoa) 

alkate izan zen. Bere agintean zehar, Kursaal zubia inauguratu zen eta Urgull gaztelu eta mendiaren 

erosketa eman zen hiriaren aldetik.  

Aipatutako ekimenak honela bizi izan ziren:  

     a) Kursaaleko zubia:.- Kronikek ez dute erabilitako neurketa sistema kontatzen, baina suposatzekoa da, 

udaleko funtzionario bat edo batzuen eskukoa izan zela, arkatza luzetara, ibilgailu bat pasatzen zen 

bakoitzean, zegokion kasilan paloteak eginez. Santa Katalina zubiak zuen trafiko handia konfirmatzea zen 

helburua eta horregatik, inauguratzeko prest zegoen obra handi hori justifikatzea: Kursaaleko zubia, 

hasieran Zurriolakoa deiturikoa.  

Neurketa egiteko, lanegun bat hautatu zen. Kasu honetan, 1921eko abuztuaren 5a, eta emaitza honakoa izan 

zen: goizeko seietatik gaueko zortziak bitarte, zubia, 517 bizikletek eta motozikletek, 523 kotxek, 1062 

karro eta karretek, 1820 turismok, 65 autobusek, 241 kamioik eta 537 tranbiek gurutzatu zutela. Totalean, 

4.765 ibilgailuk. Kopurua ikaragarria zen 62.727 biztanleko hiri batentzat. Ondorioa argia zen: hirugarren 

zubi baten beharra zegoen.   

    Arrazoi honegatik, aipatutako 1921 urteko abuztuaren 14ean, igandean, goizeko hamaiketan, pertsona 

ugari gerturatu ziren zubi berriaren inaugurazio ekitaldia ikustera. San Ignazioko kleroa, prozesioan iritsi 

zen Gurutzea jasota zeramatelarik. Udalak, Korporazioan egin zuen, Kostituzio Enparantzatik; eta Foru 

Aldundiak, Komunitate Gorputzean ere, Gipuzkoa plazatik. Autoritate eta gonbidatuak, ekitaldiaren 

hasieraren zain zeuden Udal Musika Bandak alaituak, zeinak inaugurazio zinta moztu zen momentuan 

“Donostiako Martxa” jo zuen. Uranga jauna bikarioaren bedeinkapena egin ondoren, Gregorio Odriozolari 

egokitu zitzaion, Gran Kursaal Inmobiliariaren izenean, hiriari zubiaren eskaintza egitea, Pedro Zaragüeta 

alkateak erantzuna izanik; honek, zinta mozteko ohorea bere emazteari utzi ziolarik.   

    Zubia ibilgailuen zirkulazioari irekita geratu zenean, bertatik pasa zen lehenengo ibilgailua, Bartzelonan 

matrikulatutako auto bat izan zen, Ignacio Torres Gonzalez jaunarena. Bitartean, gonbidatu guztiak Casa 

Shanti-ra joan ziren, non Umore Ona Elkarteak bazkari erakargarri bat antolatu zuen Miguel Imaz 

kontratistaren omenez, zeinak Jose Eugenio Riberaren proiektua onartua izan aurretik (zubi berriaren 

egilea), Alde Zaharreko ekialdeko zabalgunea eta Kursaaleko zabalgunea lotzeko egurrezko zubi bat 

eraikitzea aurreikusi zuen. 

Zubi berriak 110 metrotako luzera zuen eta 20 metrotako zabalera, argizko 30 metrotako 3 arku berdin eta 

sei farola original zituen, “seis de bastos” tituluaren jabe izatera bultzatu zutenak. Sei farola handi hauei, 

5000 bujiako argi indarrekoa bakoitza, zortzi txikiago gehitu zitzaizkien, bakoitza hiru besorekin, totalean 

24 lanpara eta 12.000 bujiako emaitza emanez.  

Oroitzapenerako gorde den egun horretako arratsalde gau partean, estropadak antolatu ziren, zeintzuetan 

Vaquerizak “Bishko” garaitu zuen. Aldi berean, dagoeneko aipatutako Umore Ona Elkartea festara gehitu 

nahi izan zen kukaña, ahate askatze, aurresku, beneziar erako farolilodun berbena, pianola, txurreria, 

horchata eta freskagarriak eskainiz.   

    Atzean, Gran Kursaala, zeinaren proiektuaren barne zegoen zubi berriaren eraikuntza, forma hartzen ari 

zen, nahiz eta oraindik, bere ateen zabalkuntzarako ia urte bete falta zen. 

 

    b) Urgull mendiaren erosketa militarrei.- 1921ean, kudeaketa hamarkada ugariren ondoren, Urgull mendia 

Udalaren ondarea da dagoeneko. Ministro Kontseiluko Lehendakaria, gazteluko “MACHO”ra joaten da 

bazkari batera. Artikutzako ura, munduan ezagututako ur hoberenetakoa kontsideratzen da.  

1813 urteko abuztuaren 31ko erreferentzia gutxi, bat ere ez  esateagatik, aurki ditzakegu 1921eko egun 

berdineko egunkarietan. Prentsak nahikoa zuen Marokoko gerraren inguruan informatzearekin, zeinarentzat, 

Foru Aldundiak, 150.000 pezeta destinatzea onartu zuen, probintziako soldaduentzat errebolberrak erosi 

eta haiei entregatzeko helburuarekin.  

Pio Barojak San Ignacio Klinikan pairatutako operazioaren ondoren grabe zegoenaren zurrumurrua 

ezeztatzen zen eta Victoria Eugenia teatroan Arthur Rubinsteinek bere aparteko piano emanaldietako bat 

eskaintzen zuen.   

    Zenbait “neska zintzok” gaur egun “Cartas al director” bezala ezagutzen dugun sekzioa erabili zuten 

beraien kexa bat ezagutarazteko: Foruen paseoan bakarrik eserita zeudela, zenbait segurtasun guardia 

2 



gerturatu zitzaizkiela eta altxarazten zituzten bitartean, “esertzeko beste toki egokiagorik ez zuten” 

galdetzen zietela, zeren bakarrik, banku batean eta herriaren erdigunetik hain baztertuta zegoen paseo 

batean…  

Udalak guardiako plaza bat deitzen zuen Igeldo herriarentzat, eguneko 6,75 pezetako soldatarekin eta 

Donostian, hilabete bukaera hartan, 2.076 kanpotar sartu ziren eta 3.134 atera, gure artean geratzen 

zirenak 35.405 izatera pasaz. 

    Baina 1921eko abuztuaren 31 horretan, Urgull mendian zegoen berria, gazteluan, non Udalak bere 

erosketa ospatzen zuen. 

Lehenengo udal kudeaketak aztertzeko, 1884 urtera jotzea beharrezkoa da, garai honetan, udalaren 

aburuaren arabera, interes militarra galdu baitzuen mendiak, Gerrako babes Ministerioko Juntak 

partekatzen ez zuen iritzia izanik. Politikan “inoiz ez” delakoak, urte batzuk soilik iraun ditzakeela jakinik, 

1887an eta 1889an kudeaketa hauek berriro jarri ziren martxan, emaitza berdintsuekin, nahiz eta kasu 

bakoitzean, diru kopuru handiago bat eta lur truke hobeagoak eskaintzen ziren mendiagatik. Saiakera berri 

bat eman zen 1902an, kasu honetan, Pavia Generalaren babesa zutelarik, Plazako militar gobernadorea.  

Bi urte beranduago, kudeaketaren hasiera onartzen zuen Errege Ordenu bat lortu zen eta, 1921eko 

abuztuaren 24an, erosketaren idazkia sinatu zen. Erosketa ospatzeko, hiriko kanpai guztiak jotzeaz gain eta 

hiriko banderaren “MACHOA” igotzeaz gain, Udal ak, Udalak Musika Banda eta Danbolin klasikoak kalera 

ateratzera behartu zituen, koheteen hotsa entzuten zen bitartean.  

Eta 1921eko abuztuaren 31an, Urgull mendiko tontorrean (Macho lautadan), Ministro Kontseiluko 

Lehendakaria zen Sanchez Guerraren asistentziarekin, bazkari bat ospatu zen, Motako Kristo Santu eta 

mirarigilearen kaperan eman zen mezaren ostean. Kurioski, bazkarian zehar mahaian zerbitzatu zen edari 

bakarra, Artikutzatik zetorren ura izan zen, Donostiako armarriaren irudia zuen etiketak zituzten botilatan 

zerbitzatua.  

Bazkariko anekdota eman zen, Sanchez Guerrak (Eijo Garay apezpiku, diputatu, kontzejal eta gonbidatu 

ezberdinekin batera) bazkarian Donostiako armarriaz apaindutako botila ederretan zerbitzatu zen ura 

dastatu eta alkateari, Pedro Zaragüetari, zuzendu zitzaionean, bere etxera bazkari horretan 

zerbitzatutako uraren zenbait botila bidaltzea eskertuko ziola esanez. Erantzuna ez zen itxoin behar izan: 

“Ez da bidalketaren beharrik egongo: nahikoa izango duzu zure etxeko iturria ireki eta kalitate eta marka 

berdineko nahi duzun ur kopuru guztia eskuratu ahal izango duzu, Donostiako etxe guztietan dagoen ura 

baita: Artikutzako ura baita”. Sanchez Guerrak, orduan, esan zuen “Donostiak munduko ur hoberenetako bat 

du”.  

1921eko abuztuaren 24an, Pedro Zaragüeta alkate izanik, Gobernadore Militarraren (Arturo Querol) 

bulegoan Urgullen salerosketaren idazkia sinatu zenean, <<hiriko eliza guztietako kanpai hotsak entzun ahal 

izan ziren, koheteak bota ziren, danbolina atera zen eta Udal Musika Bandak kaleak gurutzatu zituen>>, 

mendi tontorrean Donostiako bandera igotzen zen aldi berean eta Alfonso XIII. Erregeari, berria 

komunikatuz, telegrama urgente bat bidaltzen zitzaion bitartean.  

    Urgull mendiaren lurpearen inguruko kondairak inoiz falta izan ez diren arren, 1923ko urtarrilean 

Probintziako Buletin Ofizialean argitaratutako berri kuriosoa aipatu dezakegu, zeinak Francisco Zabaleta y 

Arin jaunak bidalitako idazkiaz jakinarazten zuen. Bertan, Urgull mendian aurkitu zuen minatik 30 petrolio 

mineralen jabetasun erregistroak eskatzen zituen, Principe de Asturias Paseoko (Paseo Berriko) freskagarri 

postuarekin batera, bada ez bada ere, Mina izena jarri ziona. Baimena ezeztatu zen, lekuko edertasunak 

galdu zitezkeelako.  

 

 

Juan Zaragüeta y Bengoechea 

3 



Juan Zaragüeta y Bengoechea    
 

    Filosofo, psikologo eta pedagogo izan zen. Abade zela, eliza ikasketak Gasteiz eta Zaragozako 

Seminariotan egin zituen; Teologian doktoretza lortu zuen eta Zuzenbideko lizentziatura egin zuen (1903); 

1905ean Lovainara joan zen, non Filosofian doktoretza lortu zuen (1908); gero, Madrilgo Unibertsitatean 

ere lortu zuelarik (1914). 

    Bere bizitza, ekintza, ikerketa eta irakaskuntzaren inguruan izan zuen: Madrilgo Seminarioko Filosofia 

irakasle izan zen; Goi mailako Irakasle eskolako Erlijio eta Morala eta Zuzenbidea eta Gizarte Ekonomiako 

irakasle izan zen; Madrilgo Unibertsitateko Psikologia katedradun izan zen (1932tik bere erretirora arte, 

1953an); Zientzia Moral eta Politikoetako Errege Akademiako partaide eta Idazkari; C.S.I.Cko Luis Vives 

Filosofia Institutuko eta Unibertsitateko Psikologia eskolako zuzendari izan zen; C.S.I.Cko ohorezko 

aholkulari izan zen; eta Parisko Academie des Sciences Morales et Politiques  Akademiako, Inst. 

International de Philosophie Institutuko, Lovainako Société Philosophique Elkarteko… partaide ere.  

    Lovainako Unibertsitatean Mercier-en ikasle izanik, bere lan intelektualak filosofia iraunkorrean 

jarritako indarraren eragina izan du, Mercier-ek esnatu zuen tradizio eskolastikoari jarraituz; XX. Mendeko 

neoeskolastizismo espainiarraren ordezkari gorentzat har daiteke. Kritikoa deituriko errealismoa, Lovainako 

Eskolako neoeskolastikoan berezkoa dena, bizitasun puntu batekin lotzen zaio Zaragüetari, nahiz eta 

bizitzari erlazionatutako, psikologia eta pedagogia bezalako gai filosofikoengan jartzen zuen interes eta 

dedikazio berezia zen bere ekarpen nagusia; zeinak oso ondo landu zituen, baita linguistika, filosofia eta 

gizarte etika, erlijioa… ere. 

    Aldi berean, pentsamendu zientifiko-naturalen joatearen eta hauen aurkikuntzaren inguruan atentzio 

handia jartzen zuen; beti, gauzen esentziak ulertzeko, zientzia fisiko naturalek berezko duten 

errealitatearen neurketa kuantikoa, maila mental edo metodo egokia ez dela azpimarratuz.  

    Bere analisi zorrotz eta zehaztasun terminologikoarengatik ezaugarritzen da, honetan, garrantzia handia 

jartzen zuen; askotan, laburtzea ezinezko ziruditen idazkiekin armoniazko sintesi bat egitea lortzen 

zuelarik. Bere filosofia klasikoa eta modernoa; metafisiko eta fenomenologikoa; eta esentziala eta 

existentziala da aldi berean. Pedagogo espainiarretatik filosofoena eta filosofo espainiarretatik 

pedagogoena da. Bere katedratik, Zubiri eta beste zenbait filosofo espainolengan eragina izan du.  

 

 

 

Bixente Zaragüeta 

 

 

Bixente Zaragüeta   
 

Pedro Zaragüetaren iloba eta lehenengo mailako lekuko, obra salesiarra Gipuzkoan kokatu zen urte horietan 

gertatutako zenbait anekdota kontatzen dizkigu.  

- “Lambreta” baten istorioa.- Garai haietan, Bixentek, Errenterian (Lan Hirian), Intxaurrondon (Maria 

Auxiliadora parrokia eta eskolan) eta Urnietan (Seminarioan) proiektu salesiarrari lotutako zenbait 

kudeaketa egiteko, “Lambreta” motor bat zuen. Bidai hauetako zenbaitetan, Beobide aita, “pakete” bezala 

joan ohi zen atzean eta graziarekin gogoratzen du azken honek zuen globo itxura, airearen ondorioz sotanak 

hartzen zuen formarengatik.  

- Heziketa Profesionalerako zentru baten eraikuntza, fronteratik gertu.- Egoera txarrak etorriz gero eta 

Frantziara alde egin behar izanez gero sortuko zen egoera saihestu nahian, Irunen lur eremu batzuk 

bilatzea erabaki zuten. Guda karlista eta Gerra Zibilak, eragin handia izan zuen momentu haietako 
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pertsonengan eta edozein egoera berri prebenitzeari garrantzia handia ematen zioten. Bixentek, Zamora 

baserria gogoratzen du, Gantxurisketa inguruan, proiekturako oso polita zena baina azkenean funtzionatu ez 

zuena. Geroago, Errenterian lortu ziren zenbait lur eremu.  

- Bere osaba Juanen istorioa Lovainan.- Bere osaba Juan, abade eta filosofoa,  Lovainako Unibertsitate 

Katolikora joan zenean, paretetako idazki batzuekin, zein txundituta geratu zen kontatzen du Bixentek. 

Horietako batek zera esaten zuen: “Vetera Nobis Augere” zeintzuek zera esan nahi zuten: “etorkizuna 

eraikitzeko, aurrekoari gaur egungo ezagutzak gehitzea”; “ezagutzaren katea ez puskatzea”; “lehenaldiaren 

menpe dagoen katemaila gara, iritsi diren eta iritsiko direnen etorkizunaren katemaila eusten duena”. 

- Irakaskuntzan jokoak duen balioa.- Bixentek, ideal salesiarrean jokoak eta kirolak duen garrantzia 

azpimarratzen du. 

- Krisi egoerako balioak.- Gaur egungo krisi ekonomikoaz hitz egiten digu zera esateko: “…azeria oilategian 

sartu da eta dena lapurtzen digu”. Mende hasieran, Amerikan, beste krisi bat eman zen eta honen 

arduradunek bere buruaz beste egiten zuten bere buruak teilatuetatik botaz. Gaur egungoan, inork ez du 

ardurarik onartzen, egoera sortu dutenak beraien postuetan jarraitzen dute, ahal dutena lapurtzen 

jarraitzeko asmoarekin. Beste aldetik dio, gaur egungo krisia, ez dela ekonomikoa baizik balioena; 

indibidualismoa, solidaritate gabezia, pelotazoa, gizarte krisia, moralarena eta espirituala dira krisi 

honetara bultzatu gaituztenak. Hainbeste edukita, inoiz ez gara halako gabeziarekin bizi izan.  

- Heziketa profesional gizatiar eta espirituala.- Salesianismoak ez du soilik profesional handiak heztea 

bilatzen; garapenari eskaini diezaieketena eskaintzeko eta etorkizuneko erronkei indarrarekin aurre egiteko 

gai diren pertsonak prestatzea ere bilatzen du, oinarri gizatiar (gizakiarentzat onura bilatzea), 

prestakuntza zibiko-moral (herritar arduratsuak lortzea) eta balore espiritualak (materialismotik haratago 

joango direnak) barneratzen ahaleginduko direnak.  

- Altuerazko begirada bat.- Pertsonok arranoak bezalakoak izan beharko genukeela dio, altuerazko begirada 

bat izan beharko genukeela.; altueratik ikusten ikasi beharko genuke, perspektibarekin. Horregatik gustuko 

du berak mendi edo eliza baten dorretik begiratzea; ikuspen zabalago eta paisaiaren edertasuna ikusteko 

era erakargarriago bat iruditzeaz gain, sortzailearengandik gertuago sentitzen du bere burua.  

- Maitasuna laztantasunean eraldatzearen istorioa.- Bukatzeko, Bixentek, aurkikuntza pertsonal baten 

inguruan hitz egiten digu; izaki batek zuen umeenganako maitasuna, laztantasunean eraldatzearen aldaketa. 

Bere 84 urterekin bizitzaren miraria bizi duela dio eta horregatik, ez dela bere bilobei “ipurdiko” xume bat 

emateko gai; eta gaineratzen du “… Nik laztantasun hau sentitzen badut, zer izango da Jaungoikoak gugatik 

sentituko duena…”; infernu eta demonioen inguruko gezurretan pentsatzeak sutzen du. Inoiz baino biziago 

sentitzen da eta gu bere adinera berak egunero duen bizitasun eta baikortasun berarekin iristea opa digu.  

 
2.- DON BOSCOREN HISTORIA ETA DOKUMENTUAK  
 
1953 
ERRENTERIAKO “ASTILLERO” BASERRIARI ETA BASERRIAREN USTIAPENARI BURUZKO 
TXOSTENA  
-1953ko EKAINAREN 10a- 
 

D. Ignacio Gallastegui probintziako ingeniari agronomoak sinaturiko informean esaten da:  

- “Astillero” baserria Errenteria amaitzen den tokian, Donostia-Irun errepidetik 100 metrora dago 

kokatuta, Pasaiako herribarruan. – Baserria 2 pisuko eraikina da, 3 familia bizi dira bertan, horietako bat 

(lehen pisuan bizi dena) nekazaritza ustiapenaz arduratzen da.  

- Lurlangile familia hau 3 semeko senar-emazteak osatzen dute, familiako buru Eustaquio Oyarzabal Arrieta 

(Joaquina Arrieta Mitxelena, Francisco Oyarzabal-en alargunaren semea, jabegoa D. Fermín Lasala erosi 

zion, 3110 m2  antzinako “Astillero” baserriaren lurrak) delarik. 

- Familia honek 15000 m2 hartzen ditu errentan, aldapa handiko lurra da, 15000 m2 –ko belaze batekin, 

Mandasko Dukearen semeak (D. Fermín Lasala) herentzian jasotako jabegoa. Lurrak erabiltzeko errentaren 

errezibua Joaquina Arrietaren izenean doa eta Radigalez-en alargunak sinatzen du finkaren administratzaile 

gisa.  

- Lurren tasazioak 350000 pezetako balioa eman zion. Laborantza lursail honen eta Pasaiako Udalak 

eskainitako zabalera bereko beste lur zati baten arteko trukaketa eman zen, azken hau, Udalak 

hornikuntzarako ur biltegi bat eraikitzeko hartua. Honek finkari jarraikortasun balioa kentzen dio.  
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1956 
SALEROSKETA ESKRITURA: FORU ALDUNDIAK GIPUZKOAKO AURREZKI KUTXARI 
SALDU ZION. 
-1956ko MARTXOAREN 28a- 
 
Eskrituran, D. Gregorio De Altube e Izaga Iruñako Eskolako Notarioak azaltzen du D. José María Caballero 

Arzuaga (abokatua, Tolosarra eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Presidente txit gorena) eta D. José Beñaran 

Garín-ek (Donostiarra eta Gipuzkoako Aurrezki Kutxako Zuzendaria) ondorioztatzen dutela:  

Foru Aldundia dela “Astillero” baserriari dagokion finkaren jabea: Altzako jurisdikzioan, Finca 1.- 179,8 

areako-ko otadia S. Marcos mendiaren iparraldean, “Chipres” baserriaren lurrak iparraldean mugakide 

dituena; Errenteriako udalerria ekialdean duena, eta hegoaldean “Miramares” baserria.  Finca 2.- 74,84 

areako otadia “Cutarro” izeneko inguruan, “Eguskiza, Telleria y Ausin” baserrien lurrak iparraldean mugakide 

dituena; hegoaldean “Arruaga” baserria; eta mendebaldean “Lerdi y Egusquiza” baserrien lursailak. Finca 3.- 
37,26 areako otadia “Telleri-aurrea” izeneko lekuan, ipar zein hegoaldean “Telleria” baserriaren lurrak 

mugakide dituena; ekialdean “Soraburu” baserriarenank; eta mendebaldean, “Egusquiza” baserrirenk.  Finca 

4.- 27,39 areako otadia Mintegui-berri izeneko inguruan , ekialdean “Chiprestillegui” baserriarekin mugakide 

dena; hegoaldean bide publikoarekin; eta mendebaldean “Acular” baserriko lurrekin. Errenteríako 
Udalerrian, Finca 5.- 61,87 areako sagastia “Ernabide y Sorguinzulo” baserrien lurrak iparraldean mugakide 

dituena; ekialdean “Garbera-aundi” baserriko lurrak; eta hegoaldean “Beraun”-ekoak. Finca 6.- 480 m2 -ko 

lursaila tren geltokia eta Kaputxinoak Gaina artean, iparraldean Irungo Bentak bidean dagoen Bazcardo 

errepidearen ertzak iparraldean mugakide dituena ; D. José Loidi jabego direnak; eta iparralde zein 

hegoaldean “Astillero” baserriko lurrak dituena. Finka guztiak Foru Aldundiarenak dira D. Fermín Lasala 

Collado-rengandik (Mandasko Dukea) jarauntsiak.  

Aipaturiko finkak 350670 pezetako balioa dute Gipuzkoako Aurrezki Kutxari saltzen zaizkio enkante 

publikoan 1956ko Otsailaren 3an.  
 
SALEROSKETA ESKRITURA: CONCEPCION LAFARGA GARBUNO ANDEREAK 
GIPUZKOAKO AURREZKI KUTXARI LUR-SAILA SALDU ZION. 
-1956ko ABENDUAREN 21a- 
 
Eskrituran D. Lorenzo Segura García De Galdiano Iruñako Eskolako notarioak azaltzen D. Joaquín  De Zayas 

Lafarga (Dña. Concepción Lafarga  Garbuno-ren ordezkari gisa), eta D. Matías Beristain Arzac-ek 

(Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren ordezkari gisa) ondorioztatzen dutela: 
Dña. Concepción Lafarga y Garbuno “Esnabide” baserriaren jabea dela bere ama, Dña. Lucrecia Mónica 

Garbuno-rengandik, jarauntsi duela 432,18 areako lursaila. 

Gipuzkoako Aurrezki Kutxak 5100 m2-ko partzela erosten diola 291426,60 pezetako prezioan. 

   
 

 
LAN MINISTERIOAREN ZUZENDARITZA NAGUSIAREN TXOSTENA. GIPUZKOAKO 
AURREZKI KUTXAK  ”CIUDAD LABORAL DON BOSCO" IZENEKOA GIZARTE-ONURAKO 
OBRA GISA EZARTZEKO HITZARMENAREN PROIEKTUA ONARTZEN DUENA. 
-1956ko UZTAILAREN 23a- 
 

Txostenean idatzirik ageri da Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren hitzarmenak, Foru Aldundiak eta San 

Francisco de Sales Elkartearekin bateratuta, Mandasko Dukea Fundazioaren  ‘Ciudad Laboral Don Bosco’ 

gizartea-onurako obra gisa sortzeko proiektua aurkezten duela. Gipuzkoako ume eta gazteentzako heziketa 

erlijioso –morala, lehen-irakaskuntza, kultura orokorra eta lanbide heziketa eskaintzeko asmoa duena; hau 

da, gure aberriaren oparotasun industriala bermatuko duten etorkizuneko langileen heziketa eta gaitasunen 

lantzean lagunduko duena. Lan Hiri-aren eraikuntzarako  proiektua 20 edota 25 milioi pezetatan zenbatuz, 

eta kontutan hartuz sortu nahi den erakundea aurrera eramateko baliagarritasun ekonomiko adina egongo 

dela dio Gipuzkoako Aurrezki Kutxak.  
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Guzti hau dela eta eta 1947ko Urriaren 1eko Aurrezki Kutxen Gizarte-Onurako obrak arautzen dituen 

dekretua medio, Zuzendaritza Nagusiak Gipuzkoako Aurrezki Kutxarekin adosturiko hiztarmena onartzen 

du  ‘Ciudad Laboral Don Bosco’ gizarte onurako obra gisa ezartzeko proiektua aurrera eramateko.  

 

1957 
FINKAK BANANTZEKO ETA TRUKATZEKO ESKRITURA, PASAIAKO UDALAK ETA 
GIPUZKOAKO AURREZKI KUTXAK EMANA. 
-1957ko MARTXOAREN 29a- 
 
Eskrituran Iruñeko Eskolako Hernando Hernández Savater Notario gorenak azaltzen du Andrés Aramendi Sodupe Jaunak (Pasaiako 

Alkate eta ordezkari gisa), eta José Beñaran Garín Jaunak (Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren izenean) adierazten dutela:  

- Pasaiako Udala 4480 m2-ko lursail baten jabe dela Donostian (Altzako auzoan), ‘Astillero’ Baserriaren lurrak iparraldetik mugakide 

dituena (gaur egun, Frantziar Mugako trenbideen lurra eta, hein handi batean, Mandasko Dukearen oinordekoen jabetza); hegoaldetik, 

‘Esnabide’ baserriaren lurrak; ekialdetik, Mandasko Dukearen oinordekoen jabetzarekin; eta mendebaldetik, Belza anaien lurren zati 

bat eta Lilly jaunaren jabetza diren Frantziar mugako trenbideen lursailak mugakide dituena.  

- Aipaturiko lurretan  4100 m2 bereitzen direla beste terreno batekin trukatu eta bertan Antxoko barrutiaren hornitze publikoa 

burutuko duen ur edangarriaren biltegia eraikitzeko.   

- Modu berean eta bitxikeri gisa, adierazten da Pasaiako Udalaren 1957ko irabazi-gastu aurrekontua 5.497350 pezetakoa dela; 

Gobernaketa Ministroari eman zaiola Pasaiako udalarekin lortutako akordia eta trukaketaren berri eta azken hauek 123000 pezetatan 

tasatuta daudela.  

 
REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS-EK ETA GIPUZKOAKO AURREZKI KUTXAK 
LURRAK ELKARRI TRUKATZEKO ESKRITURA. 
-1957ko UZTAILAREN 27a- 
 
Eskrituran, Iruñako Eskolako Lorenzo Segura García De Galdiano Notario gorenak azaltzen du, Juan Sitges Fernández-Victorio Jauna 

(Espainiako Real Compañía Asturiana de Minas-eko ingenieru-zuzendari ordezkari gisa) eta  José Beñaran Garínek (Gipuzkoako Aurrezki 

Kutxaren ordezkari gisa) adierazten dutela:  

- Real Compañía Asturiana de Minas lursail baten jabe dela, trapezoidal formakoa eta 1949an Ejerzitoari erosia, hegoaldetik Pasaiako 

portua mugakide duena; Mendebaldetik S. Markoseko Gotorlekurako bide militarraren zati bat eta Molinao bezala ezagutzen den 

itsasaldea mugakide duena; Mandasko Dukea zenaren lursailean kokaturiko ‘Astillero’ baserriaren lurretan kokatua. Finkaren benetako 

edukiera 2744,54 m2-koa da.  

 

- Compañía Asturiana de Minas-ekin 2744,54 m2 –ko partzela bat trukatzea adosten dela, azken hau “Astillero” baserriko lurretan 

kokatua, instituzio honen jabegokoa, trukean tamaina bereko Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren partzela bat jasoko delarik.   
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1958 
GIPUZKOAKO AURREZKI  KUTXAREN ESKAERA, FERMIN LASALA Y COLLADO 
(MANDASKO DUKEA) JAUNARENAK IZAN ZIREN FINKEN MUGAKETA ZEHATZARI 
DAGOKIONEZ; ETA IRUÑAKO AUZITEGIAREN ERANTZUNA, FERMIN LASALA 
JAUNAREN IZENEAN ERREGISTRATUTAKO LURRIK EZ DAGOELA ESANEZ. 
-1958ko EKAINAREN 20a-  
 

Dokumentuan, D. José Mª Barcaiztegui Zuzendariorde Letratuak, Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren 

Zuzendariaren funtzioak betez, azken honen lur jabetzak azaltzen dira, eta Donostiako jabegoaren 

erregistratzaileari zein bere partiduari, Iruñako Auzitegia, ziurtapen bat eskatzen dio, D. Fermín Lasala y 

Colladoren izenean beste finkarik badagoen dioena, honen deskribapen eta izan lezakeen tituluarekin.  

D. Gustavo Enríquez Cardoniga erregistratzailearen erantzuna jasotzen da esanez Erregistroan ez dagoela 

Mandasko Dukearen izenean erregistratutako lurrik.   
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