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 01 SARRERA 

 

Uraren erabilera historikoak erabilgarritasun ugari ditu, eta gure hizkuntza arruntean 

aldagarritasun handiko hitza da, askotariko esanahiekin. Antzinaroan, gure ingurune 

hurbilenean, denbora neurtzeko edo urteko zikloak "urtea" edo "urtarrilla" hitzekin ixteko ere 

erabiltzen dugu. Funtsezko kontsumo-ondasuna da, eta ia ordezkaezina, erabilera eta 

aprobetxamendu ugari dituena, bai gure herriak elikatzeko edo saneatzeko, bai industria-

aprobetxamendurako tresna gisa, bai, besterik gabe, gure aisialdirako. 

 

Hornidura hidraulikoaren funtsezko iturrietako bat, hain zuzen ere, gure ibaietan dago, eta 

zehazkiago, Urumea ibaian. Ibaiak bizitzaren adierazgarri argienetako bat dira. Gure izatearen 

hainbat etaparen irudikapena dira, eta halaber, ametsetako espazio ere ba dira. Ibaiak gure 

tresna mekanikoak funtzionarazteko erabili ditugu. Aspaldiko harreman horren historia, oro 

har, oso positiboa izan dela esan daiteke, nahiz eta prozesu horretan, ia beti, kaltetuena ibaia 

izan den, ibaiaren ibilguak aldatu edo desbideratu izan direlako edo bere baliabide naturalak 

ustiatu egin direlako. 

 

Zehazki, gizakiak beti ikusi du gure ibaietako uretan funtsezko tresna bat bere 

aprobetxamendurako eta onurarako, bere lana arintzeko tresnak sortzeko, edo bere makinak 

mugitzeko behar duen energia sortzeko aprobetxatzeko, edo, besterik gabe, bere ekoizpen-

prozesuetarako funtsezko lehengai gisa (paper-fabrikak edo ehun-industriak, adibidez). 

"Ibaiaren kultura" oso batez hitz egin daiteke, non gizakia eragile aktibo bihurtu den ingurune 

natural hori eraldatuz, batzuetan modu konponezinean. 

 

Urumea ibaia, Hernani eta bere Eskualdearentzat bere benetako bizkarrezurra da, mendeetan 

zehar bere bizitza ekonomiko eta sozialaren garapenaren oinarri izango den ardatza, eta, 

hedaduraz, bere komunikazio arteria nagusia. Ezin dugu ulertu gaur egungo paisaia 

hernaniarra, are gutxiago haren bilakaera historikoa, Urumea ibaiak sare horretan esan nahi 

duena gabe. 
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Lan honen helburua, funtsean, Urumea ibaiarekin lotutako aprobetxamenduen eta erabileren 

ezaugarriak behatzea izan da, eta nola eboluzionatu duten denboran zehar, unean uneko 

beharretara egokituz. Lan hori egiteko, Hernaniko Udalaren laguntza paregabea jaso dugu, 

"Hernaniko industria-ondarearen azterketa Urumea Bailaran zehar" Bekaren bidez. 

 

Egitasmoa, Hernaniko Kultur Ondarea ezagutarazteko eta hedatzeko asmoarekin proposatu 

zen. Historikoki, Urumea eta bere ibaiadarrak herriko jarduera industrialaren bizkarrezurra izan 

dira. Erdi Arotik industria desberdinak kokatu izan dira beren ibaiertzetan, eta batzuk horrela 

jarraitzen dute nahiz eta garai bateko garrantzia gutxitu (beste energi iturriekin alderatuz). 

Urumea ibaia funtsezkoa izan zen bai garraiobide bezala eta bai makinak abiarazteko energia 

iturri bezala. Ibaiertzetan industria mota ugari finkatu izan dira: burdinolak, errotak, irin-

industriak, zementu-fabrikak edo zentral hidroelektrikoak besteak beste, batzuk oraindik gaur 

egun mantentzen direnak. Ikerketaren helburu nagusiena Urumea ibaiarekin lotutako 

Ondarearen garrantzia azpimarratzea izan da, Hernanirekin lotuta dagoena bereziki. Industria 

hauei buruz dagoen ezagutza oso urria izaten da eta maiz denboran zehar luzatu diren 

estereotipoetan oinarritutako informazioa da. 

 

Lan eremua Urumea Bailara osoa izan da nagusiki, Ergobitik Aranoko muga arte gutxi 

gorabehera. Bertan ez da Urumea ibaiaren ibilgua sartu soilik, baita bere ibaiadarrak ere, 

Bailara bere osotasunean hobeto ulertzeko (Karapote, Portu, Osiñaga, Epele, Urruzuno, etab.). 

Horren erakusgarri dugu identifikatutako ia 50 ingenio edo elementuetatik hogei bat baino ez 

direla Urumea ibaitik zuzenean elikatzen; gainerakoa, ibaiadarretatik elikatzen da. Hori dela 

eta, erregistratutako elementu gehienak Hernaniko udalerrian daude, baina beste asko 

inguruko udalerrietan, Urnietan, Donostian, Errenterian edo Aranon, adibidez. Denak berdin 

sartuta daude, ikerketaren ardatza ez baita udalerria, Ibaia bera baizik. 

 

Atal honetan, eskerrak eman behar dizkiegu modu batean edo bestean lan hau sortzen eta 

garatzen lagundu duten pertsona eta erakunde guztiei. Bereziki, Hernaniko Udaleko arduradun 

politiko eta teknikoek uneoro emandako laguntza eta babesa eskertu behar dugu, Koro 

Etxeberria eta Txuso Gomez. Era berean, ezin dugu alde batera utzi kontsultatutako 
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artxiboetako teknikariek erakutsitako dedikazioa eta interesa. Eskerrak eman nahi dizkiegu 

kokaleku horiei buruzko informazio interesgarriak eman dizkiguten Urumea ibaiko bizilagun 

guztiei. Horiei guztiei eta lan honetan parte hartu duten beste anonimo askori gure eskerrik 

beroenak. 
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02 LAN METODOLOGIAREN GARAPENA 

 

Ikuspuntu metodologikotik, ikerketa-lanak Urumea ibaiari eta ibaiertzean garatutako jarduera 

ekonomikoei buruzko ahalik eta informazio gehien bildu nahi izan du, bai dokumentala, bai 

grafikoa. 

 

Lan Egitasmoa hiru eremu desberdinetan egituratu da: diagnostikoa; kokapenen identifikazioa; 

eta Txostenaren idazketa: 

 

02.01.- DIAGNOSTIKOA 

 

Atal honetan Urumean eta bere ibaiadarretan garatutako industria jarduerei buruzko 

dokumentazio historiko guztia jaso nahi izan da, edo behintzat, helburu horrekin lan egin dugu. 

 

Helburu horrekin, informazioa hiru iturri nagusienetan bilatu da: dokumentazio historikoa 

artxibo ezberdinetan, hustuketa bibliografikoa eta argazki zaharrak eta planoak. 

 

Laburbilduz kontsultatutako Agiritegiak hauek dira: 

 ACHC. Kantaurialdeko Ur Konfederazioen Agiritegia (Oviedo) 

 AGG-GAO: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (Tolosa) 

 ARCHV.: Valladolideko Erret Txanzileriaren Agiritegia (Valladolid) 

 AZEA: Aranzadi Zientzia Elkarteko Agiritegia (Donostia) 

 DUA. Donostiako Udal Artxiboa (Donostia) 

 EAEHAAN. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Nagusia 

(Vitoria-Gasteiz). 

 EAH. Euskadiko Artxibo Historikoa (Bilbo). Datu-basea Dokuklik. 

 EUA. Errenteriako Udal Artxiboa (Errenteria) 

 GAO. Gipuzkoako Agiritegi Ofiziala 

 GMOHE. Gipuzkoako Merkatal eta Ondasun Higigarrien Erregistroa (Donostia). 



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 GPAH. Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa (Oñati) 

 HUA. Hernaniko Udal Artxiboa (Hernani) 

 KMK. Koldo Mitxelena Kulturunea (Donostia). 

 NAO. Nafarroako Artxibo Orokorra (Iruña). 

 PARES. Espainiako Agiritegien Portala. Pares Datu-basea. 

 RSBAP.: Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Agiritegia 

 

Kontsultatutako Bibliografiari dagokionez, lanen zerrenda osoa azken atalean dago jasota. 

Bibliografia honetan, tokiko artikulu eta liburuak sartzen dira, baita kontsulta orokorreko beste 

batzuk ere, Urumea ibaiaren okupazio-prozesua hobeago kokatzen lagundu digutenak. 

 

Azkenik, funtsa desberdinak aztertu dira (aipatutakoez gain) inguru honen argazkiak edo 

planoak egon daitezkeelakoan (Gure Gipuzkoa, Kutxa Fototeka, Aranzadi Zientzia Elkartea, 

etab.). 

 

02.02.- KOKAPENEN IDENTIFIKAZIOA 

 

Behin informazio iturri desberdinak eduki, funtsa guzti horiek katalogatu eta ordenatu dira 

banan-banan. Katalogazio hori ur-ibilgu nagusiei jarraituz egin da, Urumea ibaia 

erreferentziatzat hartuta eta Aranorekin duen mugatik, ibaian behera jarraituz, 

aprobetxamendu hidraulikoen ebidentziak dokumentatu diren ibaiadarrekin batera. 

 

Multzoa ezartzeko garaian, irizpide nagusiena ustiapen hidrauliko motaren bat egotea izan da, 

bai iraganekoa edo bai gaur egungoa. Hau da, makineria desberdinak, presen bitartez, martxan 

jartzeko energia iturria ibaia izan den kasuetan. 

 

Jarraibide hori abiapuntutzat hartuz, kokapen guztiak banan-banan aztertu dira ezaugarri 

nagusienak zehaztuz (presak, ubideak, deposituak, eraikuntzak, aztarna arkeologikoak, … ). Lan 

hau, kokapen bakoitzaren argazki erreportajea eginez osatu da, hobeto ezagutzeko balio 

dezaketen xehetasun guztiak idatziz. Kasu batzuetan, sartzeko zailtasunak edo uzte-egoera 
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aurreratuak (landaredia, instalazioen aurriak) eragotzi egin du elementuen ezaugarriak eta 

kontserbazio-egoera ziurtasunez zehaztea. Beste kasu batzuetan, ingurunearen hirigintza-

bilakaerak, batez ere hirigunetik gertu dauden industrietan, ez du aukera eman iraganeko 

presentziaren ebidentziarik erregistratzeko (dokumentu- edo argazki-lekukotza isolatuak izan 

ezik). 

 

02.03.- BALANTZEA ETA TXOSTENAREN IDAZKETA 

 

Lan honen hirugarren eta azken fasea Urumea Bailarako (eta ibaiadarretako) industria-ondare 

kulturala ebaluatzeko azken txostena idaztean datza. Kapitulu hau ondo bereizitako bi ataletan 

antolatu da. Alde batetik, industria-garapenaren testuinguru orokorra, eta, bestetik, Katalogoa 

bera. 

 

Lehenengo atalean, Urumea ibaiak (eta ibaiadarrek) Historian zehar izan duten erabileren 

bilakaera kronologikoa eta funtzionala zehaztu nahi izan da, horietako bakoitzaren artean 

dauden gutxiegitasunak eta desberdintasunak deskribatuz. Atal hau zehatzago landuko da 

hurrengo Kapituluan (03 Urumeako industria-garapenaren testuingurua). Laburbilduz, 

bilakaera hori hiru garai historiko handiren inguruan ezarri da: 

 Lehenengo garaia: industria aurreko usadiozko industriaren garapena. Garai horretan, 

ibaiaren (eta ibaiadarren) erabilera intentsiboa egin zen ibilgu osoan zehar, hainbat 

asmoren bidez. Bere jatorria Erdi Aroan dago eta XIX. mendearen erdialdera arte luzatzen 

da. Garai horretan, industria-jarduera burdinolak eta irin-errotak izango dira funtsean, 

baina beste jarduera osagarri batzuk ere ezagutuko ditugu (aingura-fabrikak, nasak,...). 

Urumea izango da Gipuzkoako barnealdearen eta Donostiako portuaren arteko 

komunikazio-gune nagusia (eta azkarrena). Ontzi-sare trinko batek nabigatuko du (hondo 

gutxiko txalupak), era guztietako salgaiak garraiatuz. 

 

 Bigarren garaia: Industria-iraultza eta industria modernoaren sorrera. Garai 

horretan, energia hidroelektrikoa ustiatzeko sistema tradizionalak bertan behera 
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utzi ziren. Kronologikoki, garai honek XIX. mendearen erdialdetik XX. mendearen 

hasierara arte hartzen du. 

Ustiapen modu tradizionalen modernizazioak, izaera industrialeko ekoizpen 

kontzeptu berri bati bidea irekiko dio. Horrek, industria tradizionalak (errotak, 

burdinolak) pixkanaka desagertzea ekarriko du, lehiatzeko ezintasunaren aurrean 

(azken burdinolak 1870ko hamarkadan desagertuko dira). Horri esker, industria-

panoramak ekoizpen-sektore berriak sortuko ditu, eta Gipuzkoa eta Hernani, 

zehazki, gune aitzindarietako bat bihurtuko dira. Horien artean aipatzekoak dira 

paper fabrikak, zementu fabrikak, irina ekoizteko lantegiak, produktu kimikoenak 

eta abar. 

Lurreko edo trenbideko komunikazio-sistema berrien garapenak, Urumea alde 

batera utzi zuen pixkanaka, garraiobide gisa. 

 

 Hirugarren garaia: Bigarren Industria-iraultza. Ekoizpen-prozesuaren barruan 

energia elektrikoa modu masiboan erabiltzeagatik bereiziko da aldi hori, makineria 

elikatzeko iturri nagusi eta ia bakarra bilakatuz. Garai hau XX. mendean zehar 

luzatzen da. 

Berriztapen nagusia zentral hidroelektriko sorta batek emango du, bai modu 

independentean, bai fabriketan bertan integratuta. Zentral horiek energia-

sortzaile bihurtuko dira, bai industriarako, bai populazioen argiztapenerako. 

 

Bigarren atala, testuan zehar aztertutako industria desberdinen Katalogo zehatz batek osatzen 

du. Bertan 48 elementu jaso dira guztira, hedadura desberdinarekin dauden datuen arabera 

eta garrantzi historiko handiagoa edo txikiagoa izatearen arabera.  
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URUMEA BAILARAKO APROBETXAMENDU HIDRAULIKOEN 
KOADROA  

IZENA IBAIA/ERREKA KRONOL. 

01 Arbiza-Portuko portua (Hernani) Urumea XVI-XVIII 

02 "La Urumea" irin eta zementu fabrika 
(Hernani/Astigarraga) 

Urumea XIX-XX 

03 Karapoteko portua (Hernani) Karapote  XVI-XVIII 

04 Karapoteko errota (Hernani) Karapote  XVII 

05 "Mendia/La Urumea" paper-fabrika (Hernani)  Karapote  XX 

06 "Almidones Remy" almidoi-fabrika (Hernani) Karapote  XX 

07 "Fundiciones del Norte" galdaketa-fabrika 
(Hernani) 

Karapote  XX 

08 "Papelera del Norte" paper-fabrika (Hernani) Karapote  XX 

09 Schroeder burdindegia-fabrika (Hernani) Karapote XX 

10 Karabeleko errota (Hernani) Portu erreka XIX-XX 

11 Portuko Lonja eta portua (Hernani) Portu erreka XVI-XIX 

12 Frankoko errota (Hernani) Portu erreka XVI-XIX 

13 Harrobiko saltoa (Hernani) Portu erreka XX 

14 Errotaberriko errota (Urnieta) Trankatx erreka XV-XX 

15 Trankaxko errota (Urnieta) Galarraga/Errekal
de errekak 

XVI-XX 

16 Eziagoko errota (Hernani) Urumea XV-XX 

17 "Papelera Biyak-Bat" paper-fabrika (Hernani) Urumea XIX-XX 

18 "Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga" paper-fabrika 
(Hernani) 

Urumea XX 

19 Osiñagako portua (Hernani) Otsueneko erreka XVI-XVIII 

20 Osiñagako errota (Hernani) Otsueneko erreka XVI-XX 

21 Osiñagako zentral hidroelektrikoa (Hernani) Otsueneko erreka XX 

22 Errotarango burdinola (Hernani/Urnieta) Otsueneko erreka XVI-XIX 

23 Errotaran Goikoako Saltoa (Hernani) Otsueneko erreka XX 

24 Tolareetako Saltoa (Hernani) Otsueneko erreka XX 

25 Lastaolako zentral hidroelektrikoa (Hernani) Urumea XIX-XX 

26 Epeleko burdinola eta errota (Hernani) Epele erreka XV-XX 

27 Epeleko zementu-fabrika (Hernani) Epele erreka XX 

28 Fagollagako burdinola (aingura-fabrika) (Hernani) Urumea XV/XVII-XIX 

29 Fagollagako paper-fabrika (Hernani) Urumea XIX 

30 Fagollagako zementu-fabrika (Hernani) Urumea XX 
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31 Fagollagako zentral hidroelektrikoa (Hernani) Urumea XX 

32 Ereñotzuko portua eta lonja (Hernani) Urumea XVI-XIX 

33 Ereñotzuko burdinolak eta errota (Hernani) Urumea XV-XIX 

34 Bazterrolako burdinola (Hernani) Urumea XVI-XVII 

35 Ereñotzuko zentral hidroelektrikoa (HernanI) Urumea XIX-XX 

36 Latsako burdinola (Hernani) Usoko erreka XV-XVII 

37 Latsako produktu-kimikoen fabrika (Hernani) Usoko erreka XIX-XX 

38 Abillatseko burdinola eta errota (Hernani) Urumea XV-XIX 

39 Pikoaga-Mandarrietako zentral hidroelektrikoa 
(Hernani/Urnieta) 

Urumea, 
Urruzuno erreka, 

Bezkite erreka 

XX 

40 Ubarratuko burdinola eta errota (Hernani) Urumea XV-XVII 

41 Bezkitako burdinola (Urnieta) Bezkita erreka XVI-XVII 

42 Urruzuno Behekoako burdinola eta errota 
(Hernani/Urnieta)  

Urruzuno erreka XV-XVII 

43 Urruzunoko zentral hidroelektrikoa 
(Hernani/Urnieta) 

Urruzuno erreka, 
Bezkite erreka 

XX 

44 Urruzuno Goikoako burdinola (Hernani/Urnieta)  Urruzuno erreka XV-XVII 

45 Olaberriagako burdinola (Hernani/Urnieta) Urruzuno erreka XVI 

46 Etxolaberriko mineral errota (Hernani) Kartola erreka XX 

47 Pikoagako burdinola eta errota (Hernani) Urumea  XVI-XIX 

48 Pagoagako burdinola (Hernani) Pagoaga erreka XV-XVII 

49 Pagoagako errotak (Hernani) Pagoaga erreka XX 

50 Santiago-Abañoko zentral hidroelektrikoa 
(Hernani/Errenteria/Arano) 

Urumea XIX-XX 

51 Aparraingo burdinola (Hernani) Urumea XVI-XVII 

 

Katalogoa, eranskin moduan, industria horietako banakako fitxatan aurkezten da. Bertan, 

elementu bakoitzaren ezaugarri nagusienak jaso dira, multzoaren barruan zenbait atal 

kontutan edukita: 

 Kokapena. Aprobetxamendu bakoitzaren kokapena jasotzen da, kokalekua identifikatzen 

duen argazki batekin eta gutxi gorabeherako plano batekin batera. 

 Eraikinaren aztarnak. Aprobetxamendu hidrauliko horiek osatzen dituzten elementuetako 

bakoitza deskribatu da, hau da, presak, kanalak, ekoizpen-instalazioak eta abar. Askotan, 

elementu horiek desagertu egin dira, eta, beraz, dokumentazioak horri buruz ematen 

dituen datuak eskaintzen dira. 
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 Datu historikoak. Multzo horiekin lotutako gertaera historiko nagusiak aipatzen dira, 

haien bilakaera berezia markatzen joan direnak. Askotan, eskuragarri dagoen informazioa 

gehiegizkoa denez, alferrikakoa izan daitekeen datu oro alde batera utzi da. 

 Eranskin grafikoa. Eranskin honetan multzo bakoitzaren argazkiak eta planoak sartu dira, 

bai zaharrak (halakorik izanez gero), bai berriak. 

 

Oro har, irakurketa zaildu baino egingo ez luketen deskribapen zehatzegiak edo teknikoak alde 

batera utziz, ahalik eta testu arinena aurkezten saiatu gara. Testua oso arina da, 

irakurlearentzat astunegia izan ez dadin. 

 

Katalogo horretan modu bereizgarrian landu dira aztertutako puntu bakoitzean kokatutako 

ekoizpen-jarduerak, nahiz eta haietako batzuk leku berean egon. Ekoizpen-jarduera horietako 

bakoitzak ezaugarri bereiziak zituen, hau da, lehendik dagoen azpiegituraren zati bat 

aprobetxa badezakete ere, azpiegitura hori beren ekoizpen-premia espezifikoetarako 

berregokitua izango da. Kontutan eduki behar da Jarduera horietako bakoitzak, lehendik 

zeuden azpiegiturak aldatu zituela (presa, eroanbide-kanala, makina-etxea), behar zuen 

erabilerara egokituz, berreraikiz edo behar horien arabera eraberrituz. Eremu bateko 

azpiegitura berberen bilakaera eta aprobetxamendu horren adibide garbi bat Fagollagan dugu. 

Multzo horretan, eta gune bera "partekatuz" ikusiko dugu nola garatzen diren denboran zehar 

hainbat ekoizpen-jarduera: 

 burdina ekoizteko burdinola (XV. mende bukaeran jardunean eta utzita). 

 1627an eraikitako burdinola berria eta jardunean 1856 arte. 

 paper-fabrika jardunean 1869 eta 1887 artean 

 zementu-fabrika 1903 eta 1907 artean 

 1929an eraikitako zentral hidroelektrikoa, egun oraindik jardunean 

 

Guztira, bost fitxa desberdin leku bererako, nahiz eta kasu hau benetan ezohikoa izan. 

Aztertutako elementu gehienek, ekoizpen jarduera bakarra izan dute Historian zehar. Antzeko 

zerbait gertatuko da beste kokaleku batzuekin, baina eskala txikiagoan (Eziago, Epele edo 

Ereñotzu). 
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03 URUMEA INDUSTRIA-GARAPENAREN TESTUINGURU 

GISA 

 

Hirugarren kapitulu honetan, helburu nagusia Urumea ibaiko (eta ibaiadarretako) 

aprobetxamenduek denboran zehar izandako bilakaeraren ikuspegi globala eta diakronikoa 

ezartzea da. Arestian adierazi dugun bezala, bilakaera hori hiru garapen-etapa edo -fase 

handitan gauzatzen da: 

 Lehenengo garaia: Industria aurreko usadiozko industriaren garapena. 

 Bigarren garaia: Industria-iraultza eta industria modernoaren sorrera. 

 Hirugarren garaia: bigarren Industria-iraultza. 

 

Hurrengo lerroetan, zehatzago azalduko ditugu etapa zehatz horiek, haien berezitasunak eta 

ordezkari nagusiak. Aldez aurretik, Urumeak komunikazio-bide gisa jokatzen duen papera 

landu behar da. 

 

03.01.- URUMEA KOMUNIKAZIO-ARTERIA NAGUSI GISA 

 

Historian zehar, eta garai honetan oso arraroa iruditu daitekeen arren, Urumea, Lurraldeko 

komunikazio-bide nagusietako bat izan zen. Gaur egungo lehorreko garraio sareek (errepideak, 

trenbideak, e.a.) urrunarazi egin gaituzte ibaietatik, hauek gainditu beharreko oztopo soiltzat 

hartuz. Baina, duela gutxi arte, kostaldeko eta barrualdeko herrien artean merkantziak 

garraiatzeko bide garrantzisuenetako bat izan dira ibaiak. Kasu askotan, ibai-garraioa lurreko 

garraioaren alternatiba bakarra izango da, bideen garapen eskasagatik, kontserbazio-egoera 

eskasagatik, oztopo orografikoengatik, animalia-tiroaren geldotasunagatik edo bide horiek 

zedarritzen zituzten pontazgo, portazgo eta aduanen gehiegizko kopuruagatik (Aragon, 

2019:436). 

 

Gure Lurraldeko orografia korapilatsuak eta errepide sare urriak, gure aurrekoak ibaiak 

komunikabidetzat erabiltzera bultzatu zituen. Orokorrean Gipuzkoako ibaiak, eta horien artean 
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Urumea, ibilbide laburrekoak eta emari urrikoak dira. Horrexegatik, bere azken tarteak soilik 

dira ontzirako egokiak (itsasaldien eraginaren pean zeuden tokietan gutxi gorabehera). Deba 

ibaian, ontziak Altzolaraino (Elgoibar) iristen ziren, bokaletik 10 bat kilometrotara ibaian gora. 

Urolaren egitura berezia dela-eta, Beduaraino (Zestoa) bakarrik zen nabigagarria ibaia, 

bokaletik 3 kilometrotara besterik ez. Oria ibaiak ur emaria handiagoa duenez, Usurbil 

ingururaino nabiga zitekeen ibai horretan, Oriotik ia 13 kilometrotara. Oiartzun ibaian gora, 

bestalde, Errenteriaraino nabiga zitekeen soilik. Azkenik, Bidasoa, Nafarroako Bera herriraino 

zen nabigagarria, bokaletik 15 kilometro baino urrunago (Gorosabel, 1899-1901:83-89). 

 

Gipuzkoako ibaien artean, Urumea ibaia da, hain zuzen ere, tarte nabigagarririk zabalena 

duena, bokaletik Ereñotzuraino 17 kilometro pasatxo dituena. Autore batzuek 

nabigagarritasun hori Aparraineraino ere zabaltzen dute, baina baieztapen hori nahiko 

zalantzazkoa da. Zehazki, aita Larramendik 1754an adierazi zuen Urumea ibaia bi legoa baino 

gehiago nabigagarria zela Santa Katalina portutik gora, bokaletik oso gertu, Fagollaga eta 

Pikoagako burdinoletaraino (Larramendi, 2011: 33-36). 

 

Ibai garraio honen jatorria Erdi Aroan kokatzen da, non jada, nolabaiteko intentsitate eta 

merkantzia bolumenarekin garatuko den, Santa Katalina portu donostiarraren kontabilitate 

testigantzetan jasotzen den bezala. Hala ere, Aro Modernotik aurrera areagotu zen modu 

nabarmenean (XVI. eta XVIII. mendeak), zura eta aingurak garraiatzeari emandako bultzadari 

esker. 

 

Urumea ibaiaren ertzetan zehar kokatutako portu-sare garrantzitsu bat zegoen. Trazadura 

horretan, portu batzuk eraiki ziren, transakzio horiek bermatzeko behar ziren oinarrizko 

azpiegitura batzuekin (ontziralekuak, lonjak, biltegiak, pisuak, etab.), karga eta zerga 

desberdinen kobrantza egiaztatzen zuen lonjarekin. Ibai-azpiegitura horiek oso xumeak eta 

ahulak ziren aldi berean, dauden deskribapen urrietatik ondoriozta daitekeenez. Ontziralekuak 

dike edo presa bat izan zuen, ura Lonjarantz desbideratu ahal izateko eta ontziak porturatzeko 

behar besteko behea izateko. Zamalanak errazteko, egurrezko oholeria zuen, hesolak ibaian 

sartuta zituena. Hori guztia harriz beteta zegoen ("la Presa que estta donde la estanca que se 

halla en la Ria principal de la Hurumea para correr la agua de las azequias que se hallan echas 

...al Puerto") (Garcia de Vicuña 2011:237). 
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Puntu horretan, gainera, transakzio horiek egiaztatzeko eraikina zegoen, haren pisua eta 

eskubideak kobratzeko lekuarekin eta baita biltegiekin ere: Lonja edo Renteria. Gure kasuan, 

eraikin horiek erabat desagertu dira, jarduera bertan behera uztearen ondorioz, edo 

etxebizitza bihurtu dira, Ereñotzun edo Portuko auzoan dauden etxebizitzen kasuan gertatzen 

den bezala, oraindik ere jatorrizko izena mantenduz. 

 

Bertara ontziak (alak, txalupak edo gabarrak) iristen zirenekoa eta ibaia gora nabigagarria 

zenean. Lehen aipaturiko aita Larramendik (2011) dio XVIII. mendearen erdialdean: 

"en alas o gabarras chatas y anchas suben la vena para las herrerias del Urumea y bajan 

el hierro labrado a San Sebastian, y hoy los anclotes y anclas. Baja tambien de tierra 

adentro el maderamen necesario para los bajeles al puerto de Hernani, y de aqui por el 

rio mas debajo de Astigarraga y de alli por tierra hasta la Herrera del Pasaje". 

Ontzi hauek zabalera handikoak eta sakonera txikikoak ziren. Ibiltzeko ez ziren arraunak 

erabiltzen, ur hondoan iltzatzen ziren pertikak baizik, edo, beste batzuetan, idiek tiraka egiten 

zuten ibai bazterretatik soken bitartez. Ontzi horietan 15 kintaleko (1.000 Kg. inguru) zamak 

garraiatu zitezkeen. 

 

Hernaniren kasuan, lonja horien kudeaketa Udalaren esku zegoen soil-soilik. Azken horrek 

aldian-aldian instalazioak alokairuan jartzen zituen, eta eguneroko kudeaketa dagokion 

errentariaren edo lonjarien esku geratzen zen, zeinak dagokion urteko errenta ordainduko 

baitie udal-kutxei. Errenta horri, batzuetan, beste baldintza osagarri batzuk gehitzen zitzaizkion 

(hondar garraioa Donostiatik "para la fiesta de la corrida de toros y la danza que se llama 

alagaidanza" -1713-). Haren eginkizuna merkataritza-transakzioak kudeatzea izango da, eta, 

batez ere, karga bakoitzerako ezarritako eskubideak kobratzea. Hori dela eta, lonja horiek 

hernaniarren bizitza ekonomikoaren arteria nagusietako bat bihurtu ziren. Lonjari horiek, 

gainera, Donostia eta Hernani arteko salgaien garraioa egiteko esklusibotasuna zuten, eta 

alderantziz, eta horrek beste garraiolari batzuekin izandako liskar logikoak planteatu zituen. 

 

Salbuespena Karapoteko portuak eta lonjak emango dute, ustiapen bakarra izan baitzen esku 

partikularretan. XVII. mendearen bigarren erdira arte behintzat, Justiz familiak ustiatu zuen, 
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jatorriz hondarribitarra eta Karapote baserriaren jabea. Urumeako beste portuak baino portu 

xumeagoa zen, baina Urumeako ibai-garraioaren inguruan ezarritako negozio irabaziaren 

erakusle argia da. 

 

Hernani inguruan, gutxienez, iraganean aktibo egon ziren bost portu eta lonja ezagutzen dira: 

Arbiza Portu, Karapote, Portu, Osiñaga eta Ereñotzu. Ereñotzuko portua, izen bereko auzoaren 

sarreran zegoen, oraindik Lonja izena mantentzen duen etxean. Erreferentziarik antzinakoenak 

XVI. mendearen erdialdekoak dira (1576), ziur aski XIX. mendera arte iraun zutelarik. Hau zen 

ibaian gorago zegoen portua, Urumea ibaiaren bokaletik 17 kilometro baino gehiagora. Ibaian 

behera, Osiñagako portua zegoen, Otsueneko errekaren bokalearen inguruan. Historikoki, 

badirudi Osiñagako portua Hernaniko ontziraleku nagusia eta zaharrena izan zela, "hallarse 

más al abrigo de la plaza, y también, posiblemente por mayores facilidades de acceso" 

(Izaguirre 1933:16; García de Vicuña 2014:23-28). Hau 1539. urtean jada aipatzen da, garaiko 

transakzioak bereganatuz, Probintziaren barnealderantz lehorreko bideetatik gertuago 

egoteagatik. Hala ere, Kontzeju hernaniarrak, 1.200 metro inguru ibaian behera jarritako 

ontziralekua sustatu zuen, muinoaren oinean kokatuta zegoena eta herritik askoz ere gertuago 

eta errezago kontrolatzeko, Portu auzoan. Erabiltzaileen kexak eragin zituen egoera izan zen, 

hainbat auzi sortuz mantentze-lan ezagatik ("todo queda en la orilla del rrio muchas vezes se 

nos hurtan y pierden fierros y venas e a las vezes el mismo rrio si sobrebiene creciente lo cubre 

con çieno y otra basura que acarrea el agua"). Hernaniko portu nagusia izen bereko auzoan 

kokatzen zen, Portu, oraindik ere antzinako Lonja etxea dagoen tokian. Portu hau 1531. urteko 

udal-kontuetan aipatuta azaltzen da. Udalak, 1808an portuak saldu behar izan zituen frantziar 

okupazioak sortutako zor handiak kitatzeko, une honetatik aurrera kudeaketa pribatuko garai 

berri bat hasiz. Azken datua 1814koa da.  

 

Ibaian behera Arbiza Portu eta Karapoteko portuak jarri ziren. Bigarrena, Karapote, bere izena 

duen errekaren bokaletik gertu (Landare inguruan). 1660an aipatua, bere kudeaketa pribatua 

izango da, gainontzeko portu hernaniarrak ez bezala. Arbiza Portu portuari buruzko datuak, 

Ergobia aldean Astigarragako mugatik gertu dagoena, oso urriak eta berantiarrak dira (1783). 

Aipatutakoez gain, baliteke beste ontziraleku txikiago batzuk egotea, baina ez dago horien 

gaineko ziurtasun dokumentalik ez arkeologikorik. 
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XIX. mende horren hasieran, ibai-zirkulazioaren gainbehera argi ikusten zen, ia lekukotasun-

jarduera bihurtua. Pedro Manuel Ugartemendia arkitekto ezagunak (urte batzuk lehenago 

Donostia berreraikitzearen arduraduna) adierazi zuen ibaia "era navegable en barcos chatos ó 

gavarras desde el mismo molino hasta la Ciudad". Egia esan, trafiko hori 4 edo 6 ontzitara 

murrizten zen "que se ocupan todo el año en conducir por el rio Urumea á las ferrerias que hay 

en la mena, fierros y otros efectos, y para convencerse de la lentitud de su navegacion vasta 

decir que en todo el año tienen que ser tiradas por bueyes á la subida" (1826). 

 

Itsasontziek hainbat oztopo gainditu beharko dituzte nabigazioan, eta horrek izugarri zailduko 

die garraio-lana. Batzuetan, arrazoi naturalak izango dira arazo horiek eragingo dituztenak, 

dela gehiegizko emariagatik, dela ur-eskasiagatik. Beste batzuetan, batez ere ibaiaren 

behealdean, nasa edo izokina-sareak izango dira ibaiaren ibilgua oztopatuko dutenak. Nasa 

edo sare horiek zabaleraren zati handi bat hartzen zuten, eta itsasontziak itsasertzera modu 

arriskutsuan hurbiltzera behartzen zituzten, hondoa jotzeko arriskuarekin (ubidearen heren 

bat libre uztera behartuta zeuden). Soluzio konplexuagoko arazo bat, ibilgu horretan, ingenio 

hidrauliko batzuk mugitzeko presak egotearen ondorio izango da, Eziagoko errotarekin edo 

Fagollagako burdinolarekin gertatuko den bezala. Bi kasu horietan, presek esklusa edo ataka 

bat izango dute (Eziagokoak 3,30 metroko zabalera zuen). Eskuz kontrolatzen zen, baina, sarri 

gertatzen ziren ur-goraldien ondorioz, harriak pilatzen ziren eta bidea oztopatzen zuten. 

 

Portu horien kudeaketan arazo larriagoa eragin zuen Urumea ibaiak berak, zehazki, haren 

trazaduran izandako aldaketen ondorioz. Ur-goraldi handiek eragindako aldaketak, egun 

batetik bestera ontziraleku horiek lehorrean eta ibaiaren ibilgutik urrun geratzea eragiten 

zuten, itsasontziak porturatzea eragotziz. 1550ean ("el rrio mudo el albeo contiguo e madre 

son que aya longa ny longero ny peso en los dichos puertos ") eta 1769an ("a tomado su curso 

apartado de el, mas arriva ...de modo que, a este, le falta i a el agoa necesaria para los 

trasportes y sea puerto seco, y ba la agoa y navegacion ") Osiñagako portuari, eta, 1706an 

Portukoari ("estte rio se a zegado de ttal suertte, que, en buen trecho, se a echo innavegable, 

por que a aviertto su albeo, o, madre en ottro parage mas remotto por donde a empezado a 

ttener su curso”) eragin zieten zenbait trazadura-aldaketa dokumentatu ahal izan dira. Udal 

agintariak behartuz obra handiak eta garestiak egitera Urumea ibaia eta bere portuak berriro 

lotzeko, kanal berriak irekitzeko. 
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Lurreko komunikazio-sarean izandako hobekuntzek, apurka-apurka ibai-trafikoa bigarren 

mailakoa bihurtu zuten, eta, azkenean, XIX. mendeko azken hamarkadetan erabat desagertu 

zen. 

 

03.02.- LEHENENGO GARAIA: INDUSTRIA AURREKO USADIOZKO INDUSTRIAREN GARAPENA 

 

Garai hau, biziena bezala defini dezakegu, non Ibaiak paper protagonista bat hartu zuen 

Lurraldeko bizitza sozial eta ekonomikoan, Hernani eta bere inguruko herriak, Probintziaren 

garapenaren oinarrietako bat bihurtuz. Olagizonen mailuen burrunba-hotsak edo errotarrien 

kirrikak, aingurak edo kanoiak egiteko lanak edo merkantzia ugarirekin kargatutako gabarrak 

ezagutu zituzten ibaiaren ertzek. Jarduera horiek Hernaniko egungo industria-panoramaren 

aurrekari bihurtu dira, eta horiek gabe nekez uler genezake gaur egungo ezaugarriekin. 

Kronologikoki, garai hau Erdi Aroaren amaieratik XIX. mendearen erdialdera arte hedatzen da. 

 

Historia honen gakoa aurrerapen tekniko batekin lotuta dago: gurpil hidraulikoa. Historian 

izandako aurrerapen handienetakoa izan zen, eta oso ondo adierazten du Ibaiaren Kultura 

zalantzarik gabe. Gurpil horrek hainbat pala zituen, urak pala horien kontra jotzen zuen eta 

horrela, gurpilen ardatza mugitu egiten zen. Aurrerapen hori erabiltzen hasi eta jarduera 

bakoitzak bira mugimendu hori energia bilakatzeko modua aurkitu behar izan zuen, bere 

beharren arabera erabiliz. 

 

Gure ingurune zehatzean, bi izango dira gurpil hidrauliko horiek aprobetxatuko dituzten 

ekoizpen jarduerak, errotak eta burdinolak, eta horien gainean eta hernaniarren industrian 

duten zeregina jorratuko dugu hurrengo lerroetan. 

 

Historian zehar, elikagai ezberdinak ehotzeko hainbat eratako errotak erabili izan ditu gizakiak, 

mota ezberdinetakoak bereiz daitezke: esku-errota (eskuaz baliatzen direnak harrizko esku-

erroten bitartez); odol-errotak (animalien edo gizakien indarrez mugitutakoak); haizerrotak 

(haizearen indarraz baliatzen direnak); txalupa-errotak (ibaiaren erdian lotuta dauden eta 

aldeetan bi edo hiru gurpil dituzten txalupak dira, ur-korrontearen indarrez baliatzen direnak); 
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marea-errotak (itsasgorak aprobetxatzen dituzte errotaren sistema martxan jartzeko); eta 

azkenean ur-errotak edo errota hidraulikoak. Gure historiarako interesatzen zaizkigunak azken 

hauek dira, errota hidraulikoak. 

 

Historialarien ustez, errota hidraulikoa, erromatar eta greziar kulturen ekarpen 

garrantzitsuenetakoa izan da, eta Gure Aroaren jaiotzarekin batera agertu zen I. mendean. 

Errota hitza bera latineko "rota" (gurpila) hitzetik dator. Europan IV. mendean ugaritu egin 

ziren, sasoi hartan zegoen eskubeharraren eskasiaren aurrean. Euskal Herriaren kasuan, 

ezagutzen diren lehenengoak, lehen milurtekoaren amaieran eraiki ziren: Nafarroan, 802an; 

Araban, 822an; Bizkaian, 1053an; Iparraldean, 1125ean eta Gipuzkoan, 1141ean. Ziur aski 

lehendik ere ur-errotak izango ziren Euskal Herrian, baina ez da aurkitu inolako dokumenturik. 

Errotak euskal gizartean izan duen garrantziak, mitologian ere badu bere isla. Barandiaranek 

bildutako kontaketen arabera, gizakiak maltzurkeriaz lapurtu zion Basajaunari errotaren 

ardatzaren sekretua. Eta horri esker mundu osoko gizonek bere onerako erabili ahal izan 

zituzten errotak. 

 

Errota hidraulikoek, ibaiaren ura bere probetxurako era egokienean erabiltzeko sistema bat 

jarraitzen dute, kostu gutxiko azpiegitura xumea. Ura desbideratzeko presa bat, honek 

errekaren oinarria eta uraren maila altxatu egiten ditu. Ura ubidea edo kanal baten bitartez 

bideratzen da errotaren ondoan kokaturik dagoen ur-biltegia edo aldaporora, errota-etxearen 

kontra. Erregulatzeko, ate itxurako konporta du, presaren albo batean kokatua, justu errotako 

urak desbideratzen diren lekuan. Aldaporoaren barrenean, bere horma eta etxearena 

zeharkatzen dituzten zulo batzuk daude. Zulo bakoitzak gurpil batera bidaltzen du ura, kanoi 

itxura duten hodi (txifloia) batzuen bidez. Ura, txifloitik irten eta indar handiz erortzen da 

hasieran egurrezko eta gero burdinazko gurpilaren gainera (turtukiak). Gurpila bueltaka jarri 

eta ardatz bertikalak birarazten dira horrela, eta berarekin batera martxan jartzen da errotaren 

sistema mekaniko osoa. Ardatzek, gainean dagoen ehotzeko harria edo errotarria mugitzen 

dute, eta azpian dagoen harria, berriz, finko mantetzen da. Alea goiko aldetik sartzen zen, 

tronko-piramide forma duen ontzi batera, tobera, hortik bi errotarrien artean irristatzen zen, 

eta harrien marruskaduraren bitartez, txikitu edo xehatu egiten zen. Ehotako alea, alboetatik 

ateratzen zen irin bihurtuta, eta aska izeneko kutxa batean jasotzen zen. 
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Biratze prozesu etengabeak harriak higatzen zituenez, berriro pikatu edo zorroztu behar izaten 

ziren edo beste batekin ordezkatu; horretarako, alboetan kurrika bana zuen beso birakari 

batez altxatzen zituzten. Elementu guzti horiek egurrezkoak ziren batez ere, errotarriak izan 

ezik, eta zizelkatze lana, eho beharreko alearen araberakoa izaten zen (artoa, oloa, garia, 

garagarra edo gaztaina). 

 

Lan egiteko prozesu horrek ez zuen ia aldaketarik izan denbora luzean. Antzinako errotek 

funtzionatzen jarraitu zuten XX. mende erdialdera arte. Hernani inguruan zenbait kasu 

ezagutzen dira (Errotaberri, Trankatx, Osiñaga, Epele, Pagoaga). 

 

Urumeak eta bere ibaiadarrek errota-jarduera garrantzitsu bat izan zuten hasieratik, eta, 

horren adibide dira eskualdean martxan dauden 15 errotak (Karapote, Karabel, Franko, 

Errotaberri, Trankatx, Eziago, Osiñaga, Errotaran, Epele, Ereñotzu, Abillats, Ubarratu, Urruzuno 

Behekoa, Pikoaga). Hau da, Azterlan honetan jasotako elementuen herena. Bolumen 

nabarmen hori, errotek industria tradizionalean eta, batez ere, gizakiak elikagaiak lortzeko 

prozesuan duten garrantzi handiaren isla da. 

 

Ohizko nekazal gizarteek, gure kasuan bezala, errota hauekiko mendekotasun handia izan 

dute, hauen bidez elikadura oinarri garrantzitsu bat lortzen dutelarik. Horregatik, errota horiek 

eraikitzea eta aktibo mantentzea lehentasunezko helburu bihurtzen da Kontzejuen eta 

Lurraldeko leinu boteretsuenen artean. Diru-kutxetarako diru-sarreren bolumen nabarmena 

eta segurua emango dute, eta, era berean, kontrol sozialerako tresna eraginkorra izango dira. 

Horrela, ohikoa izango da Kontzejuen eta leinu horien artean akordioak edo hitzarmenak 

egitea, beren herrietako ehotze-prozesua bereganatu edo kontrolatzeko. Horretarako, 

monopolio bat ezartzen zen, eta auzotarrek beren aleak haien errotetan ehotzeko betebeharra 

zuten (horrela, dagozkien errentak edo makillajea ordainduko dituzte) (Díaz de Durana, 

1998:253-258). 

 

Horren froga 1418. urtean dugu, Hernaniko Kontzejuaren eta Juan Martínez de Aierdiren eta 

Juan Pérez de Elgetaren arteko hitzarmena ezarri zenean, Eziago eta Errotaberriko erroten jabe 

gisa (Urnieta). Hitzarmen horren arabera, Hernaniko herritarrak behartuta zeuden errota 
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horietara joatera beren aleak ehotzera. Horrela egin ezean, isun handi bat ordaindu behar 

zuten. Hitzarmen hori alderdiek hainbat aldiz berretsi zuten ondorengo mendeetan zehar, 

nahiz eta auzotarrek protestak egin errotariek ustez egindako gehiegikeriengatik. Azkenean, 

XVIII. mendean aurrera, jadanik erabiltzen ez zenean, partikularren eskuetara igaro zen 

hurrengo mendearen hasieran. 

 

Beste batzuetan, lehiaren bat suposa zezaketen errota berrien eraikuntzari uko egin zieten, 

baita garai berriagoetan ere. Adibide garbi bat, Eziagoko errotaren jabeek, 1825-1826an, 

Hernaniko Udalak Bestizan baserriko lurretan errota berri bat eraikitzeko zuen asmoari 

aurkeztutako oposizio indartsuan aurkitzen dugu. Argudiatzen zuten horrek ibai-nabigazioa 

oztopatuko zuela, ia lekukotasunezkoa den une batean, baina beren kezka zen, diru-sarrerak 

murriztuko zitzaizkiela herritarrek aleak herritarrengandik hurbilago dagoen beste errota 

batera eramaterakoan. Azkenik, errota ez da eraikiko arazo teknikoak direla eta, batez ere. 

 

XVI. mende amaieran, Urnietako eta Hernaniko Kontzejuen arteko auzi latz bat bideratu zen 

lehen aipatutako Errotaberri errotaren iguruan (Portu erreka bazterrean kokatzen dena 

oraindik). Lehenegoek, errota beren Udalerrian zegoela argudiatuz (benetan gertatzen den 

bezala), Hernaniko zigiluarekin batera neurri eta pisuak bortizki eraman zituzten, baita 

errotaria preso hartu ere. Hasieran hernaniar agintariei jabetza aitortu bazitzaien ere, 1611 

inguruan jabetza behin betiko Urnietara igaro zen. Une horretatik aurrera erdizka kudeatzen 

hasi ziren Aritzolako oinetxeko oinordekoekin (Aguirre Sorondo, 1984:778-780). Urte batzuk 

beranduago Urnietako Kontzejuak, bere zatia beste erdiaren jabeei saldu zien, eta haien 

jabetza izatera pasa zen osorik. 

 

Errotaberri honetaz gain, Francoren Errota ere, titulartasun publikokoa izango da, gaur egun ia 

erabat desagertuta dagoena eta Portu auzoaren sarreran kokatzen dena. Errota, Hernaniko 

Udalarena zen esklusiboki, hark eraiki baitzuen XVI. mendeko une zehaztugaberen batean 

(lehenengo aipamena 1546koa da), eta hura mantentzeaz, konponketak egiteaz eta aldian-

aldian errentan emateaz arduratzen zen. 1808. urtean frantziar okupazioaren ondorioz 

sortutako zorrengatik saldu egin behar izan zuten, beste udal jabetza asko bezala. 1860ko 

hamarkadaren erdialdean, Iparraldeko FFCCaren trazadura eraikitzeak, bere behin betiko 

suntsipena ekarri zuen. 
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Urumea bailaran, errota aktiboak egoteari buruzko daturik zaharrenek, ez digute aukerarik 

ematen XV. mendearen hasieratik harago joateko. Eziagoko errota (Hernani) 1416 inguruan 

eraiki zela dirudi, Errotaberrikoa (Urnieta) jada aktibo zegoenean. Zailagoa da Errotaranen 

kasua, Otsueneko errekan. Puntu honetan, XIV. mendearen amaieratik burdinola bat aipatzen 

da (Haraneko zaharrena), eta ez da errotarik aipatzen, nahiz eta bere izenak beste zerbait 

pentsarazten digun. Dokumentazioaren urritasunak ez digu aukera ematen XVI. mendetik 

aurrera bailara honetako errota askoren funtzionamendua egiaztatzeko, baina datu berriek 

data horiek are gehiago atzeratzea ahalbidetuko ligukete. 

 

Errota horietako asko eraikin isolatuak dira, aleak ehotzeko propio eraikiak, inbertsioa 

errentagarri egiteko kokaleku egokiak bilatuz; batez ere Urumeako ibaiadar batzuetan, emari 

gutxiagokoak eta kontrol errazekoak (Karapote, Errotaberri, Trankatx, Osiñaga...). Beste 

batzuetan, eraikuntza ekoizpen-gune zabalago baten parte dira. Azpiegitura hidrauliko bera 

aprobetxatuz (presa, ubidea eta antepara), burdinola bat edo gehiago eta irin-errota bat 

jartzen dira, egindako inbertsioa erabat dibertsifikatuz eta errentagarri bihurtuz. Hori da 

Ereñotzuko (1550 inguruan eraikia), Ubarratuko (1552 urtean aipatua) edo Pikoagako (1530 

inguruan eraikia) erroten kasua. Azpiegituren aprobetxamendu hori, batez ere, usadiozko 

industriaren testuinguru horretan oso ohikoak diren beste kasu batzuetan ere ikus daiteke. 

Bailarako zenbait burdinolak ekoizpena bertan behera uzteak (instalazioen hondamena, 

lehiakortasun falta, etab.), ez du esan nahi instalazioak bertan behera utziko dituztenik; aitzitik, 

instalazioak berrerabili egingo dira, horien gainean ehotze-lan berriak egiteko. Alderdi hori argi 

eta garbi dokumentatu ahal izan da Epele Goikoa ("su molino de dicha casa fabricado desde los 

cimientos donde antes no lo havia" 1577), Abillats (1566 inguruan) edo Urruzuno Behekoa 

(1652) burdinolen kasuan. 

 

Denborak aurrera egin ahala, usadiozko errota horietako batzuk desagertu egin ziren, ezin 

ziotelako mantentze-kostu handiari aurre egin, edo aldizkako gertaera hondagarri batzuen 

ondoren ezin izan zituztelako berreraiki (Karapote, Ubarratu, Urruzuno Behekoa...). Baina aleak 

ehotzeko beharrak, oin berriko beste batzuk eraikitzera behartu zuen, baita XIX. eta XX. 

mendeen arteko garaietan ere (Karabel, Pagoaga), hurrengo Kapituluan aipatuko dugun 

bezala. 
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Irin-errotekin batera, Lehen Aldi horretako beste ordezkari nabarmena burdinola hidraulikoak 

dira. Burdinaren industria, bai ekoizpen-alderdiari dagokionez, bai ondorengo merkaturatzeari 

dagokionez, lurraldeko industria-jarduera garrantzitsuenetako bat eta eragin sozioekonomiko 

handienetarikoa izango da. Industria hori euskal ekonomiaren gailur nagusietako bat izango 

da, batez ere XV. eta XVIII. mendeen artean, eta industria siderurgikoaren ondorengo 

garapenaren oinarria izango da. Izan ere, hedapen handieneko uneetan, biztanleriaren sektore 

zabal bateri lana ematera iritsi zen (% 30-40 inguru), zuzenean (burdinoletan lan eginez) edo 

jarduera osagarrietan (meatzaritza, ikazkintza, garraioa, merkataritza, etab.). 

 

Lehen burdinaren labeak mendian kokatu ziren, mendiko burdinolak edo haizeolak izenez 

ezagutzen zirenak. Horietan, burdina lortzeko beharrezko indar eragilea, giza ahaleginetik 

zetorren eta mea-gunetik eta errekatik hurbil kokatzen ziren erregaiaren hornidura erraz 

lortzeko. Lehen ekoizpen instalazio hauek jada martxan daude K. a. VI. mendean. Hala ere, Goi 

Erdi Aroan izango dute garapen handiena, eta, gutxienez, XIV. mendera arte egongo dira 

aktibo. 

 

Ohiko burdingintzaren berrikuntza teknologiko garrantzitsuena, energia-iturri gisa, ibaietako 

ura erabiltzea izan zen. Horrela, burdinola hidrauliko edo zeharrolak sortu ziren, eta izenak 

berak esaten duen bezala, burdinolak mendietatik haranera jaitsi ziren, ibaiertzetara. Urak 

olagizonen lan gogorra erraztu zuen, mekanikaren arloan bederen (labea haizez puztea eta 

mailua eragitea). Horrela, ekoizpen handiagoa lortzen zen eta ekonomikoki errentagarriagoa 

ateratzen zen. Ustiapen hidraulikoa irin-errotekin ikusi dugun ia berdina izango da, presarekin 

(edo presekin), ubidearekin, aldaporoarekin eta abarrekin. Aldaporoan zegoen ura zuzenean 

erortzen zen gurpiletako paletara zulo batzuen bitartez (txinboak), eta hauspoen eta mailuaren 

(mazoa) ardatzak mugiarazten zituen. Horregatik, askotan, azpiegitura berberak partekatzen 

dituzte bi instalazioek. 

 

Mekanizazio prozesu hau XIII. mendearen amaieran hasi zen bere lehen urratsak ematen, 

hamarkada askotan bi ekoizpen sistemak elkarrekin biziz. Hasiera batean, berrikuntza 

teknologiko nagusia mailu hidraulikoa edo gabia izango da, eta meari lotutako ezpurutasunak 
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modu eraginkorragoan bereiztea ahalbidetuko du, ondoren kalitate hobeko produktuekin 

moldekatzea erraztuz. Hurrengo mendeetan, hobekuntza teknikoek eta instalazio berriek, 

industria siderurgikoa sendotzea eta garatzea ahalbidetuko dute. Esate baterako, hauspo 

mekanikoak XIV. mendearen amaieran sartuko dira, labeei tenperatura handiagoak lortzeko 

eta produktibitatea eta ekoizpenaren kalitatea nabarmen hobetzeko aukera emanez. 

Balantzaren beste aldean erregai gehiago beharko da, eta, horrekin batera, gero eta txikiagoa 

den baso-baliabide baten aprobetxamenduaren inguruko auziak, gehiegizko ustiatzearen 

ondorio gisa (XV. mendeko lehen hamarkadetatik dokumentatuak). Burdinolak ekoizpen-gune 

handi bihurtuko dira teilatu bakar baten azpian, eta bertan kokatuko dira, alde batetik, 

dagoeneko birrinduta zeuden landare- eta mineral-ikatz ugari gordetzen ziren biltegiak; 

batzuetan, burdinolaren ondoan minerala murrizteko labe batzuk edo arragoak jartzen ziren, 

ondorengo errekuntza errazagoa izan zedin. Eta beste aldetik, biltegi horien ondoan, tailer edo 

bulegoa zegoen, hauspoekin, mailuarekin (gabia) eta sutegiarekin, baita ofizialaren eta 

langileen gelak ere. 

 

XVI. mendetik aurrera beste aldaketa bat gertatu zen burdinola txikiak sartu zirenean, 

anteparara beste aldetik itsatsita, eta azpiegitura hidrauliko bera aprobetxatuz haien mailuak 

eta hauspoak mugitzeko. Hasieran, burdinolek ekoizten zuten azken produktuaren arabera, 

hierarkizazio edo espezializazioaren aukera nahikoa arrazoizkoa egin zutenaren ondorioa atera 

daiteke. Villarreal de Berrizek (1736) honela agertzen digu garai batean bi motetako Burdinolak 

zeudela, batzuek handiak deiturikoak eta besteak txikiak. Handienek proportzio handiko agoak 

(150 eta 200 kilo artekoak) urtzen zituzten, neurri handiko azpiegitura mekanikoa eskatzen 

zuelako. Agoa bakoitzetik 80 cm luzeko lau totxo edo barra ateratzen ziren eta horiek ziren 

burdinola hauetako azken emaitza bukatua. Burdinola txikien zeregina totxoak mehetu eta 

ondoren produktuak eraldatzeko prozesua erraztea zen, bukatzeko. Pentsatzekoa da zenbait 

produktu egiteaz ere arduratzen zirela, tokiko eskaeren arabera. XVII. mende bukaeratik 

aurrera, antzinako zereginen banaketa desagertu egin zen eta prozesu guztia ekoizpen-gune 

bakar batean egitera pasa zen. Garaiko lekukoen arabera, desagertzear zeuden, ekoizten zuten 

burdinaren kalitate baxua baitzen. Horrela XVIII. mendearen bigarren erdian, burdinola txikiek 

(gabia edo tiradera bezala ere ezagutuak) behin betiko ordezkatu zituzten zeharrolak, horiek 

izango zirelarik instalazio mota nagusiak sektorea desagertu zen arte. Gabiek ere ekoizpen-

prozesu osoa burutzen zuten, baina urtzen zituzten agoak edo galdak proportzioan txikiagoak 
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zirelako desberdintzen ziren zeharroletatik, eta horrek burdinaren kalitatea hobetzen zuen. 

Hala ere, esan dezakegu, ezin daitekeela oraingoz banaketa argi bat egin gure lurraldean izan 

diren burdinolen ereduei dagokienean. Dena den, argi dago eskabideetara egokitu izan dela 

sektorea, bai esportaziora zuzendutako burdin barra handiak eginez (XVIII mende arte), bai, 

gainbehera hasia zegoenean, barruko merkatuan kontsumitzen ziren garrantzi gutxiko 

ekoizpenak landuz. 

 

XV-XVI. mendeak izan ziren euskal siderurgiaren, hernaniarrerana barne, Urrezko Aroa. 

Alabaina, aurreko mendearen erditik burdingintzan halako gainbehera bat hasia bazen ere, 

ekoizpenaren beherakada nabarmenena XVII. mendean gertatuko da. Burdinolak oso 

baldintzatuak zeuden, nazioarteko merkatuaren egoera eta beste ekoizle-zentroen aldetik gero 

eta handiagoa zen konpetentziagatik. Lehengaien eta soldaten prezioek gora egin zuten, 

burdinaren industriaren irabaziak nabarmen jaisten ziren bitartean, eta gainera europarrak 

bete betean sartu ziren ordura arte Penintsulako ekoizpenekin neurri handi batean aseturik 

zegoen merkatu kolonialean. Ondorioak azkar nabarituko dira eta ekoizpen-gunearen kopurua 

murrizten hasi zen krisi honen ondorioz. Gipuzkoan, XVI. mendean, guztira 117 burdinola 

baziren, 1752an soilik 58 dokumentatzen dira, eta hurrengo mendean jaitsiera oraindik 

nabariagoa izan zen. Lehen Karlistaldia amaitu ondoren (1839), olagizonek bikoiztu egin 

zituzten gerra aurretik zituzten zorrak. Izan ere, ikatza eta mea oso erregai garestiak ziren, eta 

lehiatu ezinik zebiltzan. Bizpahiru hamarkadatan ez zen jada burdinola bakarren bat besterik 

gelditzen gure lurraldean. 

 

Testuinguru hori erabat egokitu dakioke Urumeako Bailarari, bai Gipuzkoako zatian, bai 

Nafarroakoan, eta euskal burdingintzak izandako bilakaera orokorrak ia isla bera du gure 

ingurune hurbilean, zehatzago ikusiko dugun moduan. 

 

Oso litekeena da Urumeako bailararen inguru honetan antzeko mendiko burdinolak aurkitzea, 

nahiz eta gaur egun ez dagoen horren gaineko ziurtasun arkeologikorik ez dokumentalik. 

Aitzitik, Bailara honetan, lehen burdinola hidraulikoen garapenaren froga argiak ditugu, batez 

ere XIV. mendearen amaieratik aurrera. Data hori baino lehen, ez dago dokumentuetan jasota 

Urumea ibaiaren ertzean edo ibaiadarren batean burdinola hidraulikorik dagoenik, baina 

horregatik ez da baztertzen. Industria-garapen horren "jaiotza-data" ofiziala 1379an kokatu 
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behar da zehazki. Urte horretan Donostiako eta Hernaniko hiribilduek Konkordia bat sinatu 

zuten Urumeako Mendi Frankoen jabe gisa. Konkordiak baimena ematen zien partikularrei 

burdina ekoizteko eta beren instalazio propioak eraiki ahal izateko, hiribildu horien aldez 

aurreko baimenarekin eta urteko kanon batzuk asetzearen truke ("acordamos que se fagan 

ferrerias, las mas que se fagan, en el nuestro termino e agoas de Vrumea"). 

 

Horren ondorioz, benetako eraikuntza "leherketa bat" ezagutu zen, epe labur batean ekoizpen 

instalazio kopuru nabarmena eraikiz: Errotaran (1388), Epele Behekoa (1401), Ereñozu (1450), 

Abillats (1457), Urruzuno Goikoa (1457), Urruzuno Behekoa (1457), Fagollaga (1475), Latsa 

(1475), Ubarrutu (1475) edo Pagoaga (1475). Erreferentziak argiak dira eta oin berriko 

ekoizpen-instalazioen exekuzioaz mintzo dira: 1388an, Sancho Martínez de la Cámarari 

eraikitzeko baimena eman zitzaion "solar de ferreria maçona ...al cual llaman por nombre 

Herrotaran", eta horrez gain baimena ematen zaio "alçar e enfestar de nuebo en el dicho solar 

una casa de ferreria maçona"; urte batzuk beranduago, 1401ean, García Ramírez de Enciola 

merkatari donostiarrari baimena ematen zaio egiteko "una casa de ferreria maçona" 

horretarako emanez "tierra e terreno e solar de ferreria maçonera" Aranibarreko inguruan 

(Epele Behekoa). 

 

Hurrengo hamarkadetan, eta XVI. mendearen erdialdera arte gutxi gorabehera, burdingintzak 

bere benetako "Urrezko Aroa" biziko du, hernaniar ekonomiaren eta, oro har, Bailararen 

ekonomiaren eragile nagusietako bat bihurtuz, bere produktuen eskari zabala eta bere alderdi 

guztietan (ekoizpena eta merkaturatzea) etekin handiak sortuz. Arrakasta horren ondorioz, 

burdinaren ekoizpena oso jarduera erakargarria bihurtu zen, eta haranean zehar burdinola 

berriak eraikitzeko inbertituko diren diru kopuru handiak erakarriko ditu: Pikoaga (1528), 

Bazterrola (1533), Aparrain (1536), Olaberriaga (1540), Askasu (1566), etab. 

 

Horren adibide argia dugu, adibidez, Ereñotzuko multzoan, bere abizena duen familiaren eta 

Hernaniko hiribilduko boteretsuenen (San Agustin komentuaren sortzaileak) jabetzakoa baita. 

Hauek, jada, euren dorretxetik gertu zegoen burdinola baten jabeak ziren (Txilibita), " la 

ferreria d'Ereñoçu ", gutxienez 1450etik aurrera dokumentatua. Lortutako irabazien ondorioz, 

1520-1533 urte inguruan, handik gertu, azpiegitura hidrauliko bera aprobetxatuz, irin-errota 
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bat eta beste bi burdinola eraiki zituzten; bata, lehendik zegoenaren ondoan, "ferreria menor", 

"ferreria del medio" edo "ferreria de Chabi " (Etxabi) izenez ezagutuko dena, eta bestea, 

pareko ertzean, Bazterrolakoa ("la ferreria nueva que llaman Bazterrola"). Antzeko zerbait 

gertatuko da Elduaien sendiarekin ere, Hernaniko familia nagusietakoa eta Donostiako 

merkataritzarekin estuki lotua. Familia horrek hiru burdinola zituen Bailaran: Latsa ("Avilas de 

Lasa" edo "Avillas de Yuso "), Abillats eta Ubarratu ("Abillas de Suso"), denak elkarrengandik 

oso hurbil. 

 

Horrela, XVI. mendearen erdialdean, Urumea Bailaran (eta ibaiadarretan) 17 burdinola zeuden 

aktibo 9 km eskaseko tarte batean, dentsitate handia zegoenaren erakusle, jarduera 

siderurgikoaren beraren “arrakastari” estuki lotuta: Errotaran, Epele Goikoa, Epele Behekoa, 

Fagollaga, Ereñotzu, Ereñotzu Etxabi, Bazterrola, Latsa, Abillats, Ubarratu, Bezkita (Urnieta), 

Urruzuno Goikoa, Urruzuno Behekoa (Urnieta), Olaberriaga, Pikoaga, Pagoaga eta Aparrain. 

Dentsitate horrek ez du Kantaurialdeko beste ibai-ardatz batzuekiko parekorik eta Lea 

Haranean edo Urola ibaiaren erdiko eta goiko ibilguetan bakarrik ikus dezakegunarekin pareka 

daiteke. 

 

Ekoizpen-lehia handiak, minerala eta ikatza garestitzeak, ekoizpen-kostua gero eta handiagoa 

izateak eta, batez ere, uholde ugariek (bereziki 1566koa) eragindako kalte handiek, garai 

bateko burdinola arrakastatsu horietako asko hondoratzea eragingo dute. Horrela, XVII. 

mendearen hasieran, 17 ekoizpen-instalazio horietatik 3 baino ez zeuden aktibo (Fagollaga, 

Ereñozu eta Pikoaga). Kontuan izan behar da, gainera, Fagollagako burdinola, udal jabetzakoa 

zen bakarra, 1627. urtean berreraiki eta berriro martxan jarri zuela Udalak, XV. mendearen 

amaieran bere aurrekaria bertan behera utzia izan ondoren. Beste batzuk Irin-errota 

errentagarriagoak bihurtu ziren (Epele Goikoa, Ubarratu, Urruzuno Behekoa,...). Gainerakoak 

desagertu ziren, beren azpiegiturak bezala, eta gehienak baserri soil bihurtu ziren, gaur egun 

kontserbatzen direnak ("la herreria llamada de Lasa con su Casa de vivienda y pertenecidos 

...actualmente y desde hace mucho tiempo a esta parte se halla reducida la dicha herreria a 

caserio de labranza" -1811-). 

 

Instalazio-kopurua handia izan arren, burdinola horiekin zerikusia duten eta gaur egun gurera 

iritsi ahal izan diren eraikuntza-aztarnak oso urriak dira. Kasu batzuetan geratzen diren arrasto 
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bakarrak ustezko kokapena edo zepen hondarrak dira (Ubarrutu, Abillats, Aparrain, 

Bazterrola...), beste batzuetan, gordetako hondakinak ez dira esanguratsuak eta presetako 

zimenduak (Latsa, Olaberriaga edo Bezkite), edo jatorrizko produkzio-instalaziotako zati bat 

(Olaberriaga, Bezkite edo Ereñotzu) bakarrik geratzen dira. Ereñotzukoa da, gaur egun, zentral 

elektrikoaren eta Lonja baserriaren artean hondakin esanguratsuenak mantentzen dituena. 

 

Aurreko burdingintza-distiratik bizirik atera ziren hiru burdinola bakar horiek izandako 

bilakaera, nahiko antzekoa da elkarren artean. Jabeek tokiko eta eskualdeko ekonomiarako eta 

beren diru-sarrerei eusteko funtsezkoa den jarduera produktiboa bizirik mantentzen saiatzeko 

egiten duten ahalegina adierazten du (Fagollaga udalaren jabetzakoa zen). Horrela, merkatuak 

eta berrikuntza teknologikoek bultzatutako ekoizpen behar berrietara egokituko dira 

instalazioak. Adibide adierazgarri bat dugu Pikoagako burdinolan, bertan, 1696an, obra 

garrantzitsuak egin ziren eta bigarren burdinola bat eraiki zen aurrekoaren ondoan, gabia eta 

guzti ("ha determinado acer otra erreria maior devaxo de la mesma cuvierta ...sino tambien de 

las mesmas anteparas y presa y agua"). Obra berri hau ziur asko, ekoizpen-instalazioen 

berrikuntza garrantzitsu batekin batera zetorren: burdinola handiago batekin (totxoan egiten 

zuen), burdinola txiki batekin (pieza txikiagoetan manipulatzen zituen totxo horiek) eta irin-

errota batekin batera, guztiak azpiegitura hidrauliko bera aprobetxatuz. Hau ez da izango kasu 

bakarra, XVIII. mende erdialdean Rocaverdeko markesak burdinola berri bat berreraiki nahi 

izan zuen Epele inguruan (seguraski aurrekoen ondarrak aprobetxatzen), eta horretarako 

1777an Errege-Zedula bat lortu zuen, 100.000 errealeko hipoteka-errolda bat baimenduz 

berreraikitzeko "la Ferrería en los Epeles, llamada en el día Mezquita Epeliano"; azkenik 

aurrera eraman ez zen ekimena. 

 

XVIII. mendearen erdialdean, pizgarri berri batek euren agonia motela luzatzea ahalbidetuko 

die, 1750ean, "Real Asiento de Fábrica de Anclas" Errege armadarentzat ezartzerakoan (20.000 

kintal aingura lau urtetan). Hasieran, bizirik atera ziren hiru burdinolak ekoizpenean sartu 

ziren, baina handik urte gutxira, Pikoagako burdinolaren jabea kontratutik aterako da (1756), 

Urumean zehar eta ibaiadarretan zehar banatutako tailer edo "bulego" txiki batzuekin batera. 

Instalazio horiek ekoizteko ez zuten indar hidraulikorik behar. 
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Burdingintzaren krisi orokorrak eta Lehen Karlistaldiaren (1833-1839) ondorio zuzenek 

sektorea errematatu zuten, bizirik iraun zuten burdinolak ia nahitaez ixtera behartuz. Fagollaga 

1850eko hamarkadaren erdialdean itxiko dute (1849an "esta actualmente parada y en su lugar 

se esta trabajando en la fabricacion de teja y ladrillo"). Pikoagak 1860 inguruan itxiko du. 

Azkenik, Ereñotzukoa, Bigarren Karlistaldira arte (1872-1876) mantendu zen, kobrea egiten 

zuen arren, gatazka armatuaren ondorioz ezinbestean kaltetua izan zelarik. Horrela amaitu zen 

mende erdi lehenago hasitako ekoizpen zikloa. 

 

03.03.- BIGARREN GARAIA: INDUSTRIA-IRAULTZA ETA INDUSTRIA MODERNOAREN SORRERA 

 

XVIII. mendearen amaieratik 1840. urtera arte, Gipuzkoan gertatu ziren gatazka armatuen 

segidek eta ekoizpen-desfaseak, industria tradizionala krisi sakonera eraman zuten, pixkanaka 

jarduera bertan behera utziz, eta ondorioz, instalazioak desagertuz. Urumea bailarako 

industria-jarduera nabarmen gutxitu eta ia hutsal bihurtu zen. Esan beharra dago, XVII. 

mendean, 13 errota eta 17 burdinola martxan zeudela. Bi mende beranduago irin-errota txiki 

batzuk besterik ez ziren geratzen Urumea ibaiaren iraganeko energia-aprobetxamendu 

handiaren azken testigantza moduan (Osiñaga, Eziago, Epele, Ereñozu, Pikoaga,...). 

 

Horrela, amaitutzat eman zen hernaniar ekonomiaren fase erabakigarri bat, baina 

aldaketarako eta berrikuntzarako itxaropen berriak zabaldu ziren. XIX. mendearen erdialdetik 

aurrera irekitzen den testuinguru ekonomikoak (aduanen lekualdaketa, legeria ekonomiko 

berria, industria-tradizio finkatuaren existentzia eta eskulan espezializatua) enpresa moderno 

berrien sorrera erraztuko du, XX. mendearen hasierara arte iraungo duen aro berri bat irekiz. 

Dena den, atzerapen nabarmena izan zuen hurbileko ingurunearekiko (aldaketa hori Britainia 

Handian XVIII. mendearen amaieran hasi zen, eta Mendebaldeko Europan XIX. mendearen 

hasieran). Nolanahi ere, Hernanin eta, oro har, Euskal Herrian, bi fase desberdin aipatu behar 

dira, Bigarren Karlistaldiagatik (1872-1876) bereiziak. 

 

Fase hori, oro har, Lehen Industria Iraultza gisa defini dezakegu, energia-iturriak nabarmen 

berrituz (maila globalean behintzat), eta, batez ere, ekoizpen-sektoreak modernizatuz. Orain 

arte, Lurraldeko oinarrizko indar-iturri nagusiak muskularra (animalia edo gizakia) eta 
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hidraulikoa ziren, azken hau gure ibaien ertzean kokatutako antzinako makinen oinordeko 

delarik. XIX. mendearen erdialdetik aurrera, pixkanaka, iturri energetiko berri bat zabaltzen 

hasi zen, lurruna. 1900. urtean, Estatu mailan kontsumitutako energiaren % 85 termikoa zen. 

Prozesu hori, ordea, zehaztu egin behar da Gipuzkoan; izan ere, sortzen ari den industriaren 

energia-eskaera handiak eta, batez ere, baldintza orografiko onuragarriek aukera eman zuten 

ibaien potentzial handia aprobetxatzen jarraitzeko, ugaritasuna eta kostu txikiagoa baitzuten. 

Burdingintzaren krisiak horretan lagundu zuen baita ere, eta ondorioz, industria moderno 

hasiberriak energia-iturri merkea eta etorkizunerako proiekzioa lortu zuen, ordura arte 

burdinolek ia soilik monopolizatua zutena (Catalan; Mugartegui, 2013). Iraultza horrek, 

Neolitikotik Gizadiaren eraldaketa ekonomiko, teknologiko eta sozial gehienak eragin zituen, 

ahulki industrializatutako nekazaritza eta abeltzaintzako gizartearen bilakaera sustatuz, izaera 

hiritarra, industrializatua eta mekanizatua zuen ekonomia batera. 

 

Gipuzkoan eta, bereziki, Hernanin, industria moderno batzuk instalatu ziren, eta industria 

horiek ohiko ekoizpen panorama nabarmen berritu zuten (paper-fabrikak, pospolo-fabrikak, 

zerrategiak, irin-fabrikak, etab.). Prozesu hori geldoa eta eragozpenez betea suertatu zen. 

1854ko Industria-Estatistikaren arabera, Hernanin bi pospolo-fabrika zeuden, eta haiei hiru 

burdinola (Fagollaga, Ereñotzu eta Pikoaga) eta bost errota (Osiñaga, Eziago, Epele, Ereñozu, 

Pikoaga) gehitu behar zitzaizkien; Urnietan zeuden beste bi irin-errotekin batera (Errotaberri 

eta Txankatx). Urte batzuk beranduago, 1870eko Estatistikan, panorama zabaldu egin zen eta 

une horretan igeltsu-fabrika bat, kare hidraulika-fabrika bat, xaboi-fabrika bat, hiru pospolo-

fabrika, bi teila eta adreilu-fabrika eta beste bi txokolate-fabrika zeuden jardunean, horiei 

etengabeko paper-fabrika bat eta lau irin-errota gehituz. Ekoizpen-instalazio gehienek eskuz, 

animaliaz edo lurrunez mugitzen zituzten makinak, eta paper-fabrikek eta errotek soilik 

jarraitzen zuten erabiltzen indar hidraulikoa energia-iturri nagusi gisa. Beren azpiegitura 

antzinako erroten edo burdinolen oinordekoa izango da, bere ekoizpen-behar berrietarako 

berregokitua, berrikuntza teknologikoa eskasa izanagatik. 

 

Epealdi honetan zehar, ekoizpen-sektore berriak abian jartzeak industria-egoera erabat 

berrituko du Urumeako bailararen inguruan, eta behin betiko hautsiko du aurreko mendeetako 

ekoizpen-tradizioa (papergintza, kimika, elikadura, eraikuntza, metala edo meatzaritza). 

Sektore horiek indar hidraulikoaren erabileraren nolabaiteko mendekotasuna izango dute 
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oraindik, bai indar eragile gisa, bai ekoizpen-prozesurako. Sustatutako gainerako industria-

ekimenek beste elikadura-indar energetiko batzuk dituzte, eta, beraz, ez dira Azterlan honen 

xede. 

 

Hernaniko lehen industria sektore "modernoa" papergintzarekin lotuta egon zen. Gipuzkoako 

eta, bereziki, Hernaniko industria-garapenaren adierazgarrienetako bat izango da, ekoizpen-

mota horretan Estatuko lurralderik garrantzitsuena izateraino. Presentzia horren arrazoia izan 

daiteke Gipuzkoak zailtasunak zituela siderurgia-lantegi handiak ezartzeko Bizkaiaren aurrean 

(ez zuten lehengai nagusirik, ikatzik eta burdinarik), eta papergintzak etekin ekonomiko 

handiagoa espero zuela. Aurrekariak Tolosaren inguruan kokatzen dira, XIX. mendearen 

hasieran, baina oso gutxi aurreratutako teknikekin eta aurrera egiteko itxaropen gutxirekin. 

Industria hori ibaietan oinarrituko da, erabiltzen ez diren errota edo burdinola zaharren 

presentzia aprobetxatuz (Fagollaga edo Eziago, adibidez) eta ekoizpen-prozesurako ur-

kantitate handiz hornitzeko beharra aprobetxatuz. Jatorrian, fabrikazio-teknika oso oinarrizkoa 

izan zen, eta lehengai nagusitzat oihal eta arropa zaharrak ("trapuak") erabili ziren. Urarekin 

nahastuta, paperaren oinarria izango zen azken orea lortu arte birrintzen ziren materialak. 

Sistema horrek, aldaketa teknologiko handia izango du 1842. urtetik aurrera, Tolosan Estatuko 

paper jarraitua egiteko lehen makina instalatu baitzen. Horri esker, papera azkar fabrikatu ahal 

izango da, luzera handiko zerrenda bat eginez (Europan duela hiru hamarkadatik funtzionatzen 

zuen); horrek izugarri merketuko du prozesua, hein handi batean mekanizatuz eta azken 

produktuaren kalitatea hobetuz (Ibañez et al., 1990). 

 

Lehenengo saioa Fagollagako burdinola zaharra izango da, 1867an kapital pribatuari saldua. 

Burdinola zaharraren gainean paper jarraituaren fabrika berria eraiki zuten "La Urumea" 

izenarekin, instalazio zaharrak berregitearekin batera, Gipuzkoako lurraldean beste hainbat 

kasutan gertatu zen moduan ("ferreria nombrada Fagollaga hoy convertida en fabrica de papel 

continuo" -1867-). Fabrika berria bere makineria, trapu-andela, egosketa-galdarak, prentsaketa 

pilak, paper ebakitzaileak, pilak, eta abarrekin ornituta zegoen. Sustatzailea Bonifacio Guibert 

tolosarra izan zen, dagoeneko Belauntzan beste paper-fabrika bat zuena. Bere ofizial gehienak 

frantsesak ziren. Bigarren Karlistaldian instalazioek kalte handiak jasan zituzten (55.000 

pezetatan balioztatuak). Ekoizpena 1877an berrabiarazi zen Tolosako "Sesé, Bandres, 

Echeverria y Cª" enpresaren eskutik. Azken hauek instalazioak berritu zituzten eraikuntza 
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berriak eraikiz eta makina berriak prestatuz ("ha hecho edificios, maquinarias, movimiento y 

demas partes de que en la fábrica se compone de diferentes obras, reposiciones, reparaciones y 

aumentos"). Instalalazioen artean aipatzen dira zilindroak, lixibagailua, paper ebakitzailea, 

turbina gurpilarekin, pilak, araztegiak, bobinak egiteko makinak, papera leuntzeko zilindroak, 

etab. Lehenengo paper-fabrika hura aktibo egon zen 1886 arte. Ustiatzen zuen enpresak 

Eziagoko errotaren ingurura lekuz aldatzea erabaki zuen, eta han, errotaren hornidura 

hidraulikoaren azpiegitura aprobetzen, oin berriko fabrika eraiki zuten ("estableciendo una 

fabrica de pasta de madera para la elavoracion de papel ú otros usos "). Papelera Biyak-Bat 

izenez ezagutuko dute fabrika berria (Tolosako Amarotz auzoko beste paper-fabrika baten 

jabeak ziren). Instalazioak pixkanaka handituz eta modernizatuz joan ziren, harik eta, 

azkenean, 1980ko hamarkadaren hasieran itxi ziren arte, eta eraitsi egin ziren aldameneko 

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga handitzeko. 

 

XX. mendean paper-fabriken belaunaldi berri bat finkatu zen Hernanin (Papelera Mendia edo 

Urumeakoa, Papelera del Norte, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga), azken kapitutluan 

aipatuko ditugu hauek. 

 

Hernanin garapen berezia izango duen beste sektoreetako bat kimikoa izango da. Gipuzkoan, 

sektore hori pospolo fosforikoen, xaboien, esterinen eta abarren ekoizpenari lotuta etorri zen 

hasiera batean, baina merkatuaren premiek ekoizpena produktu berrietara bideratuko dute, 

hala nola edari alkoholdunen ekoizpenera, petrolioa edo zura destilatzera. Azken arlo honetan, 

Lecumberri y Cia. enpresa nabarmenduko da, gerora Puig y Cia. bezala ezaguna. Bere 

instalazioak oraindik mantentzen dira Latsa auzoan, nahiz eta erortzeko zorian egon. Enpresa 

hemen kokatu zen 1884an, Latsa baserriaren lursailak erosi eta gero. Jatorriz, urte batzuk 

lehenago (1881), Zabalegi baserriaren inguruan kokatuta egon zen, Añorgako bidean, baina 

ustekabeko sute baten ondorioz kokapen honetara aldatu zuten, izen komertziala mantenduz 

(Aritzarenac). Enpresak sekulako arrakasta lortu zuen Barzelonako Erakusketa Unibertsalera 

aurkeztuz (1888) eta sari desberdinak lortuz (Larrinaga 1999:360-362). Enpresa zura 

destilatzera bideratuta zegoen, etxeko erabilerarako ikatza eta zenbait azpiproduktu lortzeko 

(metanola, azido azetikoa, azetona, fenolak, brea, pirolignitoa edo zura-mundruna, ...), urtean 

5.000 tona landare-ikatz eta beste produktu batzuk ekoizteko gaitasunarekin. Enpresak, bere 

instalazioak 1980ko hamarkadan behin betiko itxi arte ustiatu zituen. 
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Plano honetan bertan, Almidones Remy Frabrika izenekoa aipatu behar da, mende aldaketan 

(1902) eratu zena. Enpresa, Belgikako Société Anonyme de Usines Remy elkartearen filial bat 

zen. Eta aipatutako honetan bezala, almidoia ekoizteko nagusiki arroza, artoa eta manioc 

sustraiak erabiltzen ziren. Hauek prozesatuz, glutena eta zahia bereizten ziren, azido batzuekin 

tratatuak izan ondoren. Hondakina animalientzako bazkarako erabiltzen zen, eta arrozaren 

proteina, berriz, mugaren beste aldeko industria farmazeutikora bideratzen zen (Catalan; 

Mugartegui 2017). Fabrika Florida auzoan kokatu zen, trenbideko estazioaren parean. 

Instalazioek 1980ko hamarkadaren amaieran utzi zioten jarduerari, eta 1994an eraitsi zituzten 

behin betiko. 

 

Indar hidroelektrikoa erabiltzen zuten enpresa hernaniarrek, elikadura-sektore gisa 

definitutakoarekin jarraitzen dute. Sektore hori berandu berrituko da, beste sektore batzuekin 

alderatuta, lurralde osoan usadiozko irin-erroten sare garrantzitsu bat dagoelako. XIX. 

mendeko azken hamarkadetan, hiri-eskariak izandako hazkunde nabarmenak soilik lagundu 

zuen ekoizpena dibertsifikatzen (txokolate-fabrikak, kontserbak, edariak, etab.), eta horrekin 

batera, kapital nabarmenak erakarri zituen sektorera. 

 

Urumea Bailaran, XIX. mendearen amaieran, dozena erdi errota zeuden oraindik aktibo 

(Errotaberri, Trankatx, Eziago, Osiñaga, Epele, Ereñotzu, Pikoaga), Erdi Arokoak izanik 

horietako batzuk. Sektorearen indarra dela eta, ehotzeko instalazio berriak gehituko zaizkie, 

batez ere urrutien dauden auzoak asebetetzeko, nahiz eta ekoizpen mugatua izan. Karabeleko 

errotaren eraikuntza (berriki eraitsia) 1885ekoa da, Miguel José Tellechea hernaniarrak 

sustatua eta Portuko errekan kokatua. 1920ko hamarkadaren hasieran funtzionatzeari utzi 

zion, sagarrak ehotzeko berrerabili zelarik. Pagoagako errotak (Goiko Errota eta Beheko Errota) 

1903. urtearen inguruan eraiki ziren bere izeneko errekan, eta modu mailakatuan kokatuta 

zeuden ur-emaria hobe aprobetxatzeko. Errota horiek, gainera, argindarra ematen zieten 

auzoko baserriei. 

 

Horren aurrean, lehenengo industria-ekimena, “La Urumea” irin-fabrika eraikitzea izan zen, 

Hernani eta Astigarraga arteko lursail batean, Urumea ibaiaren ertzean, Arbiza Portuan. 
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Fabrika 1886-1888 inguruan eraiki zen, Francisco Ubarrechena donostiar merkatari eta 

industrialaren eta bere seme-alaben ekimenez. Enpresak hainbat pabiloi zituen bere 

makineriarekin (birringailuak, nahasgailuak, linpiak, ehotzeko harriak, galbaheak, sasoreak, 

etab.) eta presa Urumea ibaian. Presa horri esker makineria guztia eta argiak eragiteko energia 

lortzen zen. 1891n, Ubarrechenatarrek, instalazioak Toribio Ugalde irin industrialari 

bilbotarrari alokatu zizkioten, Penintsulan irina austro-hungariar erara ekoizteko sistema 

aplikatzen aitzindaria zena (Ugalde irin fabrika batzuen jabea zen Bilbon eta Donostian). 

Errentariak, ekoizpen-instalazioak modu garrantzitsuan berritu zituen, merkatuaren 

beharretara egokituz, eta horri esker XIX. mende amaierako krisi gogorra jasan ahal izan zuten. 

Sistema, alea sei aldiz ehotzean zetzan, irin oso fin bat lortu arte, maila ezberdinetan 

kokatutako eta elkarrekin konektatutako makina sistema konplexu baten bidez. Eten tarte txiki 

baten ondoren, ekoizpena 1908an berrabiarazi zen, hiriburuko bi enpresaburu-familia nagusiek 

osatutako elkarte berri baten eskutik, "Londaiz, Ubarrechena y Cia.". Hernaniko eta 

Errenteriako lantegiak ustiatzen zituen, Hernaniko instalazioek urtean, 4,50 irin tona inguru 

ekoizteko ahalmena zutelarik. Ekoizpena 1950eko hamarkadara arte mantendu zen, eta, 

ondoren, instalazioak bertan behera geratu ziren, 1970eko hamarkadaren amaieran bota 

zituzten arte. 

 

Mota honetako irin-fabrika industrialen hedapenarekin, ohizko guneek nekez egin ahal izan 

zioten aurre lehiari. Hala ere, 1935ean oraindik martxan zeuden jatorrizko errota horietako 

batzuk. 

 

Mende hau amaitzear zegoela, sektore berri batek bat egingo du aurrekoekin, eraikuntza-

materialarena. Enpresa horiek oso zeregin garrantzitsua izan zuten Gipuzkoako industria-

sarean, XIX. eta XX. mendeen artean Probintziak bizi izan zuen hiri-hazkunde garrantzitsuari 

estuki lotuta. Azpisektore guztien artean, nagusiena zementu naturala edo kare 

hidraulikoarena izan zen (ondoren portland zementua), eta horrek Urumea Bailaran garrantzi 

argia izan zuen. Haren garapena bi faktorek bultzatu zuten: tuparri eta kareharri harrobiak eta 

lignito-meategiak egoteak, eta, ekoizpena zuzentzeko merkatu nabarmen baten 

eskuragarritasunak (Donostiako hiriburuaren ingurua). Bere hedapena hain handia izan zen, 

bere zementuak Penintsula osoan saldu zirela, baita atzerrian ere. 
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Hernaniri dagokionez, hiru izan ziren indar hidraulikoa erabili zuten ekoizpen-instalazio 

aktiboak. Bere jarduera, ordea, nahiko laburra izan zen, bertan behera utzi baitzituzten laster. 

Zaharrena, Ubarrechena anaiek 1895. urte inguruan “La Urumea” irin-fabrika horretatik gertu 

jarritakoa izan zen. Auspero inguruan erositako partzela txiki batean eraiki zuten eta ondoren, 

gaur egun desagertutako Amezua y Cia. organo fabrikak zuen parajearen inguruan kokatu zen. 

Ubarrechenatarrek, gertuko kareharrizko harrobi bat alokatu eta ustiatzeko lizentzia lortu 

zuten, baita Antziola aldean zeuden "La Luz" eta "San Emilio" lignito-meategietarako ere. 

1912an ekoizpena utzita zegoen. 

 

Bigarrena, Epele auzoan kokatutako Epele errota zaharraren instalazioak izan ziren. Instalazio 

hauek aprobetxatu zituen harria txikitzeko, kiskali aurretik. Lehengaia Larregain baserriaren 

ondoan zegoen kareharri harrobitik ateratzen zuen, bagonetatan jaitsiz aire-kablearen bitartez. 

Ekoizpena 1901ean hasi zen Arrizabalaga y Cia. enpresaren eskutik, eta urtebete geroago 

Viuda de Larralde y Cia. enpresari utzi zizkion instalazioak eta ustiapen-eskubideak. Instalazio 

berriak eraikitzen hasi ziren errota zaharretik gertu dagoen lursail batean, errekaren beste 

aldean (aztarnak kontserbatzen dira oraindik), eta urtean 5.000 tona ekoizteko ahalmena izan 

zuen. Enpresa 1930eko hamarkadaren hasiera arte egon zen lanean, izen sozial desberdinek 

ustiatuta ("Lostaló, Larralde y Cª", Ricardo Figueredo) (Lerchundi 2009). 

 

Eraikitako hirugarren zementu-fabrikak, Fagollaga ingurua izango du berriro ere kokapena. 

Han, Santiago Alquizalete enpresari hernaniarrak “Las Mercedes” zementu-fabrika eraiki zuen 

XX. mende hasieran, 1902an inguruan. Alquizalete aurretik, Fagollagako paper-fabrika zaharrak 

lursailak alokatu zituen, eta kokapen horretan obra handi batzuk aurrera eraman zituen. 

Tartean, harria kiskaltzeko labeetan eta horniketa ur-azpiegituran hobekuntzak nabarmentzen 

dira. Bere aztarnak oraindik ikus daitezke egoera onean. Instalazioak, eraikin eta makina 

batzuek osatuko dute: errotak eta hautsgailuak harria txikitzeko; turbina bat makinak eta 

jasogailuak mugi arazteko; labeak ("tres ó más hornos necesarios para la buena calcinación de 

la piedra"), etab. 1906tik aurrera ekoizpena beste enpresa batek hartu zuen, "F. Miner y Cª", bi 

urteren buruan ekoizpena utzi zuenak ere, instalazioak behin betirako itxiz ekoizpenaren 

errentagarritasun eskasagatik. 
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XIX. mendearen hasieran, Bailarako tradizio siderurgiko zaharra nolabait berreskuratuko duen 

ekimen berri bat abian jarri zen. Zehazki, 1901. urtearen inguruan, Fundiciones del Norte 

elkartea jarri zen Hernanitik Astigarragara doan errepide zaharraren ertzean (gaur egungo 

Mañé i Flaquer plaza). Bere jatorria kapitala frantsesak dituen konpainia batean dago (Bordele 

ingurutik etorritakoa), 1888an Donostiako Herrera auzoan "La Basconia" izeneko lehen fabrika 

bat ezarri zuena. Enpresak, antzinako ur-aprobetxamendu bat erabili (Latsunbe errekan) eta 

berritu zuen fabrikaren beharretarako. Bere helburua, bigarren fusioko burdina eta metalak 

edo latorria ekoiztea zen. 1960ko hamarkadaren amaieran itxi zituzten instalazioak eta 

eraitsiak izan ziren. Oro har, sektore metalurgiko horrek garrantzi txikia izan zuen eskualdean, 

eta ez zen nabarmendu Gerra Zibila amaitu arte. 

 

Azkenik, indar hidraulikoa erabiltzen zen azken sektore bat ere aipatu behar da. Hernaniko 

ekoizpen multzoan, murritza eta denboran oso mugatua izan zena. Meatze-ustiapenek 

gorabehera handiak izan zituzten, nazioko eta nazioarteko merkatuen beharren arabera. Gure 

kasuan eta Etxolaberriko esparruari dagokionez, badirudi aprobetxamendu intentsiboena, ez 

zela XIX. mendearen erdialdera arte egin (1859an eratutako “La Vascongada” meatzaritza-

elkartea), eta izaera industriala hartu zuen XX. mendearen hasieratik. Meatze-barruti honetan 

zilardun beruna eta galena atera ziren, XX. mende hasieran hogei galeria inguru dokumentatu 

zirelarik. Azpiegitura-lan nagusien eraikuntza (tratamendu-fabrika, garraio-bideak eta 

azpiegitura hidraulikoa) 1901etik aurrera egin zen gutxi gorabehera, "Sociedad Minera 

Mugabe"-k kontzesioa lortu zuenean. Sei urte geroago, 1907an, "Sociedad Minera 

Echolaberri"-k berritu zuen, eta 1916 arte martxan egon zen (Agirre 2011). Uholde batek kalte 

handiak eragin zituen bide eta zubietan, eta, ondorioz, ekoizpen instalazioak isolatuta gelditu 

ziren eta ekoizpena eten zen. Horrela, martxan jarri eta urte gutxira, instalazioak erabat utzita 

geratu ziren. Garai hartan, 1912an, inguruko merkataritza-agente batzuek "Urumeako meatze-

trenbidea"(Ferrocarril minero del Urumea) jarri nahi izan zuten martxan. Goizueta eta Aranoko 

meatze-barrutiak Hernaniko FFCC geltokiarekin lotzea zen helburua, ibaian bihurka ibiliz. Bere 

helburua, inguruan lortutako mineralak modu azkar eta merke batean merkaturatzea zen. 

Bistan denez, proiektua ez zen gauzatu. 

 

XIX. mendearen amaieran, Urumea Bailarako, eta bereziki Hernaniko, industria-egoerak 

iraulketa jasan zuen. Ohiko aprobetxamendu hidraulikoak, batez ere burdinolei eta irin-errotei 
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lotuak, desagertuak ziren ordurako, edo, gehienez ere, birmoldatuak eta egokiro eraberrituak 

izan ziren bizitza berri bat emateko, industria-makinen belaunaldi berri bat elikatuz. Ekoizpen-

panoramaren birsortze nabarmen horri esker, "monopolio" tradizionala hautsi eta 

aprobetxamendu horien gainean zeuden traba feudalak ezabatu ziren, eta uraren erabilera 

askatu zen, orain arte tokiko eliteen eta kontzejuen esku egondakoa. Horrela, industria 

tradizionalaren krisiak, industria moderno hasiberriari energia-iturri merkea eta 

etorkizunerako proiekzioa lortzea erraztu zion. 

 

Estatuko gainerako lurraldeetako joera orokorrarekin ez bezala, Gipuzkoan industriak ezaugarri 

espezifiko batzuk izan zituen (kontzentrazio geografikoa eta sektoriala, indar eragilearen 

gaineko kontrola, kapital autoktonoaren finantza-nagusitasuna eta enpresa txiki eta ertainen 

sarea egotea). Bere industria ia osoa ibai-haranen inguruan finkatu zela ikusi ahal izan zen, 

hain zuzen ere, energia hidraulikoaren potentzial energetikoa aprobetxatzea bilatuz (ugaria eta 

merkea), beste aukera garestiago eta eskuratzeko zailagoa zirenen aurrean (ikatza, petrolioa). 

Joera hori, orokorrean, hurrengo aldiko une aurreratu batera arte mantenduko da. 

 

03.04.- HIRUGARREN GARAIA: BIGARREN INDUSTRIA-IRAULTZA 

 

Hirugarren fasea Bigarren Industria Iraultza izenekoarekin bat dator, XX. mendearen zati handi 

batean luzatuko dena. Ekoizpen-prozesuaren barruan, energia elektrikoa modu masiboan 

erabiltzeagatik bereiziko da garai hori, makineria elikatzeko iturri nagusia eta ia bakarra 

bilakatuz. Energia-iturri ia agortezina eta erabilera errazekoa suertatu zen beste energi-

iturriekin konparatiboki (ikatza, petroleo, gasa,…). Energia elektrikoa hainbat modutara lortu 

ahal izango da, baina Gipuzkoaren kasuan, bere adierazpen hedatuena hidroelektrikoa izan 

zen. 

 

Gakoa, sektore elektrikoaren garapena izan zen, eta batez ere, industriara edo argiztapenerako 

beharrezko energia sortu ahal izateko, lurraldeko ibai-ibilgu ugarien aprobetxamendua. 

Elektrizitatearen sarrerak erabateko aldaketa ekarri zuen, ibaiak lehen mailako energia-iturri 

gisa erabiltzea bultzatuz. Orain arte, egindako jarduerak oso puntualak izan dira, eta ibaiaren 

ertzetan kokatutako industrien hornidura-premiekin soilik lotutako jardueretara mugatu dira, 
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eta, oro har, erabiltzen ez diren azpiegitura zaharrak baliatu dituzte. Energia-iturri berriak 

ekoizpen-kostuak nabarmen aurrezten zituen, aprobetxamenduek ez baitzuten azpiegitura 

handirik behar, ezta gehiegizko ordainketa ekonomikorik ere. Arazo nagusiak, energia elektriko 

hori, zentral ekoizleetatik (oro har, populazioetatik oso urrun daudenak) kontsumo-punturaino 

garraiatzerakoan sortzen ziren, potentzia-galeraren ondorioz. Horregatik, banaketa-sareak, oro 

har, tokiko esparru batera mugatzen dira. Arazo tekniko horiek konponduta, zentral txikiak 

desagertu egin ziren, bai kaudimen faltagatik, edo bai konpainia banatzaile handien sareetan 

sartu izanagatik. 

 

Berriztapen nagusia Zentral hidroelektriko sorta batek ekarri zuen, bai modu independentean, 

bai fabriketan bertan integratuta. Zentral horiek energia-sortzaile bihurtuko dira, bai 

industriarako, bai populazioen argiztapenerako. Zentral horiek, kasu guztietan, oin berrikoak 

ziren, apropos eraikiak, nahiz eta zenbait adibide dauden jada erabiltzen ez diren antzinako 

azpiegiturez baliatuko direnak, modu garrantzitsuan berritu ziren arren (Ereñotzu, Latsa edo 

Fagollaga). Eraikuntzak inbertsio handiak egitea ekarriko du; izan ere, askotan, ingeniaritza-lan 

garrantzitsuak egin beharko dira emaitza ezin hobeak lortzeko (hormigoizko presak urrutiko 

parajeetan, hainbat kilometroko luzera duten kanalak, askotan tuneletan, atzerriko jatorriko 

eraldaketa-makinak, garraio-sare luzeak egitea). Haiek eraiki ahal izateko, beharrezkoa izan zen 

kapital handien inbertsioa egitea, baina lortutako irabaziak ere maila berekoak izan ziren. 

Horregatik, energia hidroelektriko hori “harrikatz zuria” bezala definituko dute garaikideek, 

balio ekonomiko handia zuelako eta Bigarren Industria Iraultza izenekoaren zutabea izan 

zelako. 

 

Eremu honetan, Urumea bailaran, enpresariek sustatuko dituzte lehen jarduerak, eta lortutako 

indarra, haien industria-establezimenduetako makineria eta argiztapenarako erabili zuten. 

"Aritzarenac" eta "La Urumea" industria berezienetako biren eskutik egingo dira ekintza 

horiek, ia une historiko berean. Lehenengoak presa bat prestatuko du 1884an Latsa burdinola 

zaharraren presaren inguruan, Usoko errekan, ubidea aprobetxatuz, instalazio guztiak indar 

eragilez hornitzen zituzten turbinak elikatzeko. Gainera, lurrunezko bi galdara zituen, batez ere 

lurrunketa eta destilategiko aparatu guztietarako. Bestea, 1885. urte inguruan egingo da, 

Arbiza Portuko "La Urumea" irin-fabrika energia hidroelektrikoz hornitzeko (presa eta 

gainerako azpiegiturak eraikita eta gaur egun dena desagertuta dagoena). Denborarekin, 
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enpresa berriak sartuko dira zerrenda honetan (Papelera Biyak-Bat, Almidones Remy, 

Fundición del Norte, etab.). 

 

Beste plano batean kokatu beharra dago zentral hidroelektrikoak eraikitzeko prozesua, energia 

elektrikoaren produkzio-unitate gisa, bai industria hornitzeko, bai populazioak argiztatzeko. 

Kronologikoki, martxan jartzea hamarkada bat atzeratzen da aurreko ekimenekin alderatuta; 

hala ere, ondorengo eraikuntza-erritmoa oso bizkorra izango da, eta hiru hamarkada eskasetan 

Urumea ibaiaren ertz osoa, Aranotik Zikuñagara, emakida ezberdinetan zatituta azaldu zen. 

Zirkunstantzia horiek tirabirak eragingo dituzte sarritan kontzesio horien onuradunen artean, 

eta bizilagunei leporatuko diete beren turbinak mugitzeko baliabiderik gabe uztea. 

 

Kronologikoki, eraikitako lehen zentrala Santiago-Abañokoa izango da 1895ean, Ubarrechena 

anaien eskutik. Lehen ere ikusi ditugu, Ergobiatik gertu dauden irin-fabrika baten eta zementu-

fabrika baten jabe gisa ("producir corrientes eléctricas trasportables por cables aéreos á las dos 

fábricas de harina la una y de cemento la otra, para su empleo como energía de los artefactos 

de la misma"). Urumeako bailaran, energia elektrikoaren ekoizpenean interes handia izango 

duen familia da (Arbiza Portu, Mendaratz, Arano...), bailara honetako kontzesioen zati handi 

bat bereganatzen saiatuko dena; horregatik espekulatzaileak izatea eta energia hori 

eskaintzaile onenari saldu nahi izatea leporatzen diete. Urte batzuk beranduago, 1898an, 

Ubarrechenatarrek, beste bazkide batzuekin, euren interes hidroelektrikoak kudeatzeko 

elkarte bat osatuko dute, Compañía Eléctrica del Urumea ("la explotación de luz, fuerza y 

demás aplicaciones de la electricidad" helburu duena). Santiago-Abañokoa da mende eta 

laurden igaro ondoren oraindik jardunean dirauen zentral bakarrenetakoa. Handik gutxira, 

1897an, Bailarako beste zentral ikonikoetako bat jarriko da martxan, Ereñotzukoa, Alberto 

Larralde industrialari biarritztarraren eskutik, irin-errota zaharraren gelak aprobetxatuz. 

Garrantzi handia du, gaur egun, jatorrizko azpiegitura hidraulikoaren zati handi bat eta, batez 

ere, makina-etxea egoera onean kontserbatu delako, jatorrizko makineriaren zati handi 

batekin, aparteko adibide bihurtuz. 

 

Hernanin, 1898, funtsezko data izango da elektrifikazio prozesu honetan, Lastaolako Zentral 

Hidroelektrikoa martxan jartzerakoan, ez atzerapen handirik gabe. Oraingoan, ekimena ez da 
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pribatuaren eskutik etorriko, Hernaniko Udalaren eskutik baizik. Zerbitzu publikoaren 

xedearekin ekingo dio eraikitzeari, auzokoei herria, etxeak eta negozioak argitzeko eskatzen 

zituen baliabide elektrikoak emateko. Mota horretako ekimenak, jada, egiaztatuta zeuden 

lurraldeko beste herri batzuetan: Bergara (1891), Donostia (1893/1899), Tolosa (1892), Eibar 

(1893) eta abar. Instalazioak aktibo egon ziren 1960ko hamarkadara arte. 

 

Hurrengo urteetan, zentral hidroelektriko berriek bat egin zuten ekoizpen-egoera horrekin, 

Pikoaga-Mandarrieta 1904, Urruzuno 1908, Osiñaga 1925, eta Fagollagakoa azkena izan zelarik 

1929an, bizirik iraun duen bakarrenetakoa. Horrela, Urumearen ia ibilbide osoa elektrizitatea 

sortzen zuten instalazioek hartzen zuten. Mantentze eta kontserbazio-lanen gastu handiak eta, 

batez ere, Bigarren Mundu Gerraren ondoren prezioak merketu zituzten energia-iturri berrien 

hedapenak (petrolioa eta eratorriak, adibidez), zentral haiek zaharkituta geratzea lortu zuen 

eta, azkenean, produzitzeari utzi zioten (1960ko hamarkadaren inguruan). Horren guztiaren 

ondorioz, gaur egun, zortzi zentral horietatik, bi soilik daude aktibo (Santiago-Abaño eta 

Fagollaga). Gainerako zentralen aztarnek zutik diraute, eta batez ere, presek, kanalen zati 

batek eta makina-etxeek, baina makina guztiak erabat deseginda daude. Kontserbazio maila 

onenean dagoen adibideetako bat Ereñozuko zentrala da. Aurrealdea partzialki erorita dagoen 

arren, makina-gela duela 120 urte bezalaxe dagoela esan dezakegu. Gainera, makinen zati 

handi bat bertan dago oraindik ere. 

 

Energia elektrikoak eskaintzen dituen abantailei esker, Hernani inguruan enpresa ugari jarriko 

dira, giza substratu espezializatu sendo eta errotu batek eta tokiko kapital geldiezin batek 

lagunduta, industria ekimen berriak martxan jartzeko irrikaz. Horri gehitu behar zaio "Donostia 

efektua", Donostiako agintarien ahaleginak hainbat sektoretan biltzen baitira, hala nola 

zerbitzuetan edo turismoan, inguruko herrietara bideratuz industria-ekoizpenaren sare osoa. 

Horrek guztiak industria-substratu oparoa sortzea ekarriko du, eta horretan oinarrituko dira 

gaur egun arte hernaniarrak izan diren hurrengo enpresa-belaunaldiak. Nahikoa da bilakaera 

hori behatzeko, azken mende erdiko Estatistika Industrialak begiratzea. 1870eko estatistiketan, 

industria-establezimenduen kopurua 15 fabriketara murrizten zen, pospoloetarako 

fosforoetatik (3), igeltsua, teila edo kare hidraulikoa bezalako eraikuntza-materialetara (4), 

errotekin batera (4). 1904an, kopuru hori 23ra igo zen, hainbat sektore hartuz (marmol 

konprimituko fabrikak, pospoloak, txokolatea, almidoia, produktu kimikoak, xaboia, zurratuak, 
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teila, kare arrunta, etab.). Bi hamarkada geroago, 1925ean, kopuru hori bikoiztu egin zen 

(hirukoiztu egin zen 1870etik), eta guztira 52 enpresa aktibo zeuden Hernanin. Horrek argi 

erakusten du industria-sektoreak aurrerapen handia izan zuela biztanlerian eta, oro har, 

Bailaran. 

 

Oro har, enpresa horien energia-iturria elektrizitatean oinarrituko da, hainbat iturritan sortuta. 

Sektore bakar batek jarraituko du hornikuntza hidraulikoaren menpe, sektore hori paper-

fabrikena izango da (zentral hidroelektrikoena eta oraindik aktibo dauden errota batzuena izan 

ezik). Horiei, paper-fabrikei, Kapitulu honetako azken lerroak eskainiko dizkiegu, eta horiekin 

amaituko dugu Urumeako eta haren ibaiadarretako aprobetxamendu hidraulikoen analisi-

prozesua. Paper-fabrika horien artean, historikoa da Papelera Biyak-Bat, Eziagon, 1887an 

sortua (bere jatorria hogei bat urte lehenago Fagollagan dago), eta, ikusi dugun bezala, 1980ko 

hamarkadaren hasierara arte jardunean jarraitu duena. Zerrenda horri beste bat gehituko zaio 

XX. mendearen hasieran: Mendia edo Papelera del Urumea. 1913an eraiki zuen familia tolosar 

batek (berriz ere), sektorearekin lotura estua zuena, eta ekoizpen instalazioak altxatzeko lursail 

zabal bat erosi zuen. Fabrikak bi ur-hartune izango ditu bere makinak hornitzeko, bata La 

Urumea irin-fabrikako presaren ur geldian eta bestea Karapote errekan. 1950eko 

hamarkadatik aurrera, zur-orea, zelulosa eta papera fabrikatzeko prozesurako ur garbiaren 

beharra asetzeko, industria-instalazioen barruan putzu batzuk egin ziren. Jabeak kexu ziren, 

putzu horiek egiteko Urumeatik ateratako uraren kalitate eskasagatik ("la adulteración de las 

aguas del río Urumea ha llegado a un grado tal, que a la altura de la derivación de las aguas 

fluviales para esta fábrica, éstas resultan totalmente inservibles"). Putzu horiek (sei guztira) 

2,50 metroko diametroa eta 14 metroko sakonera zuten, eta lortutako ura hodi nagusiraino 

ponpatzen zen. 1986an Scott Ibérica bihurtu zen eta, ondoren, Celulosas de Hernani, S.A. 

Azkenean, 2012an eten zen ekoizpena, eta hiru urte geroago ekin zion berriro ere, Cominter 

Tisú, S.L. katalanak erosi ondoren, egungo instalazioen jabea. 

 

Gerra Zibila amaitu arte itxaron beharko da, egoera orokorra gorabehera, sektorean ekimen 

berriak sortu arte. Ekimen horiek bihurtuko dute Hernani, Tolosaldeako eskualdearekin batera, 

Lurraldeko papergintzako ekoizpen-gune nagusietako batean. Bi ekimenak 1944tik aurrera 

emango dira, baina azken emaitzak oso desberdinak izango dira. Urte horretan jarriko da 

martxan Papelera del Norte, Bernabé Armendariz Battú industrialari hernaniarraren eskutik. 
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Instalazioak, inprimaketarako paper fina eta zelulosa-orea ekoizteko erabili ziren. 1940-

1950eko hamarkadetan Burgosko FNMT-aren (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) 

hornitzaile nagusietako bat bihurtu zen, segurtasun-paperez hornituz (paper tinbreduna, 

Estatuari egindako ordainketen zigilua, etab.), baita beste produktu batzuetaz ere (alimina 

sulfatoa, fekula, etab.). Garapen horren ondorioz, jatorrizko ekoizpen-instalazioak modernizatu 

eta handitu egin ziren, azalera bikoiztuz hamarkada horretan bertan. Ur-hornidurarako, 

fabrikak hargune bakarra zuen Urumea ibaian, Karabel Zubi zaharretik 500 bat metrora ur 

behera. Puntu horretan, ur-harguneko kutxa gisa ibaiertzean eraikitako horma bat erabili zen. 

3x3 metroko neurriak zituen, eta ibai hondoaren mailan zegoen. Enpresak 1980ko 

hamarkadaren hasieran itxi zituen ateak, bere instalazioak industria-parke berri batean 

bilakatuz. 

 

Une horretan bertan sortutako beste enpresak, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, izandako 

ibilbidea guztiz desberdina da ("la construcción de una industria de fabricación de hojas 

trasparentes de Viscosa , llamadas popularmente Celofán”). Fabrikak, jatorrian, oso instalazio 

xumeak zituen, baina lortutako ekoizpen-garapen garrantzitsuari esker, instalazioak zabaldu 

ahal izango dira, pixkanaka inguruko lursail desberdinak erosiz (Zikuñagako Baseliza, Papelera 

Biyak-Bat) eta, aldi berean, makineria berrituz. Enpresak, ondoko Biyak-Bat paper-fabrikaren 

antzinako aprobetxamendu hidraulikoa erabiliko du, honek jarduera amaitu ondoren, 

berriztatu eta gero. Gaur egun, Lurraldeko paper-fabrikarik indartsuenetako bat da, eta 

hedatzen jarraitzen du. 
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04 ONDORIOAK 

 

Urumea ibaia, bere ibaiadarrekin batera, Eskualdeko eta, bereziki, Hernaniko bizitza 

ekonomikoaren protagonista izan da. Beraz, nekez uler genezake herri honen egungo egoera 

soziala eta ekonomikoa, azken mendeetan izandako bilakaera lehenago baloratu gabe. 

 

Bien arteko lotura oso estua izan zen, eta hernaniarren industriak, iraganean, burdinola eta 

erroten artean hogeita hamar ingenio hidrauliko baino gehiago, mugitzeko baliatu zuen bere 

indarra. Kontzentrazioa hain handia izan zen, ezen Urumea Bailara Euskal Herri osoan 

dentsitate handieneko ibai-ibilguetako bat dela esan baitezakegu. Horri esker, Hernani eta 

bere bizilagunak, garai hartako garapen ekonomikorako, polorik nabarmenetako bat izango 

dira. Aldi baterako distira, ordea, funtsean bi mendez luzatuko dena (XV. eta XVI. mendeetan, 

oro har), baina XVII. mendearen erdialdetik aurrera apur bat behera egingo duena, lozorro-

fase batean sartu zen. Tamalez, makina horietako askoren oroimena ezabatu egin da denborak 

aurrera egin ahala. 

 

Ezin dugu ahaztu, gainera, Urumea ibaiak Probintziako bide-bilbaduraren barruan duen 

garrantzia. Lurreko bide-sare egokirik ez dagoenez, ibaiak, batez ere azken tarteetan, benetako 

"garraio-autobide" bihurtuko dira nabigagarriak ziren tarteetan (17 km inguru Urumearen 

kasuan, Santa Katalina eta Ereñotzu artean). Haren ibilgua, salgaiak eta produktuak 

garraiatzeko plataforma arin bihurtuko da, probintziaren barrualdearen eta Donostiako 

portuaren artean, edo alderantziz. Bide-sare hori ibai-portu batzuen bidez antolatuko da, 

dagozkien ontziralekuez gain, dagozkien tasak kobratzeko pisu eta establezimenduez ere 

hornituta. 

 

XIX. mendearen sarrerarekin (bereziki bigarren erdian), siderurgia tradizionalak izandako 

krisiak orain arte indarrean zegoen ekoizpen-eredua erabat kolapsatzea eragingo du. Horrela, 

lurruna sartuz, makinak ohizko panoramaren aurrean (giza indarra eta/edo animalia-indarra 

eta indar hidraulikoa) eragiteko erabilitako indar eragilearen oinarriak erabat aldatzen dira. 
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Industria-ekoizpenaren egoera globalki berritzeak isla izango du, halaber, ikuspegi horren ia 

erabateko modernizazioan. Horrek ekoizpen-sektore berri batzuk ekarriko ditu, sozietate berri 

horren isla direnak (paper-fabrikak, zementu-fabrikak, irin-fabrika industrialak, etab.). Jarduera 

horiek substratu indartsu bat sortuko dute, eta horren gainean ernetuko da, oraintsuago, 

egungo ekoizpen-sare industriala. Uraren erabilera erabat askatzeak ekarriko du aldaketa hori, 

tokiko eliteek eta kontzejuek aprobetxamendu horien gainean erabilitako monopolio 

tradizionala hautsita. 

 

Horiexek izango dira Lehen Industria Iraultzaren oinarriak, eta horrek erabateko aldaketa 

ekarriko du euskal Gizartean. Hala ere, azken planteamendua zehaztu egin behar da, energia 

hidraulikoaren benetako pisua funtsezkoa izaten jarraitu baitzuen Gipuzkoaren (eta 

Hernaniren) kasuan. Pisu hori, hala ere, pixkanaka gutxitzen joango da hurrengo 

hamarkadetan, Gerra Zibilaren aurreko uneetan pisu ia sinbolikoa izateraino. 

 

XIX. mendearen amaieratik eta XX. mendearen hasieratik aurrera energia hidroelektrikoa sartu 

eta zabaldu izanak erabat irauliko du ekoizpen-panorama hori, eta herritarren eta industriaren 

esku jarriko du energia-iturri guztiz eskuragarria. Zabaltze horren emaitza izango da, zentral 

hidroelektrikoen kopuru handi bat eraikitzea Urumean zehar (6). Iturri hori, denborarekin, 

dibertsifikatu egingo da, eta Gerra Zibiletik aurrera haren ordezkagarritasuna murriztuko da, 

1960ko hamarkadan maila oso baxuetan geratu arte. Oraintsuago, energia-iturri horren 

zereginari heldu zaio berriz ere, nahiz eta beste ekoizpen-parametro batzuetan, eta non 

Hernanik gaur egun ez duen adierazgarritasunik. 

 

Oro har, ikusi ahal izan dugun prozesuari esker, Urumea ibaiak (eta ibaiadarrek) Hernaniko eta 

bere Eskualdeko iragan industriala marrazteko orduan izan duen funtsezko papera berretsi 

dezakegu. Haren presentziarik gabe, eta, batez ere, indar hidraulikoaren aprobetxamendu 

intentsiborik gabe, ezin da ulertu biztanleriaren egungo garapen industriala, nahiz eta gaur 

egun paper hori ia lekukotasunezkoa izan. Hernani eta Urumea estuki lotuta egon dira, eta 

batak izandako bilakaera ezin da bestea gabe ulertu.  
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ITURRIAK ETA LABURDURAK  

 

ACHC. Kantaurialdeko Ur Konfederazioen Agiritegia (Oviedo) 

AGG-GAO: Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (Tolosa) 

ARCHV.: Valladolideko Erret Txanzileriaren Agiritegia (Valladolid) 

AZEA: Aranzadi Zientzia Elkarteko Agiritegia (Donostia) 

cm.: zentimetro 

DUA.: Donostiako Udal Agiritegia 

Ed.: Editorea 

EJ-GV.: Eusko Jaurlaritza. Kultura Ondarearen Zentroa (Gasteiz) 

Es.: espedientea 

EUA.: Errenteriako Udal Agiritegia 

GAO. Gipuzkoako Agiritegi Ofiziala 

GFA.: Gipuzkoako Forul Aldundia 

GPAH.: Gipuzkoako Probintziako Agiritegi Historiko (Oñati) 

HHPASB (Arkitektura): Hernaniko Hirigintza-Planeamendurako Arau Subsidiarioen 
Berrikuspena (2011ko apirilean onartuta). Hirigintzaren, Arkitekturaren eta Historiaren 
aldetik interes duten elementuen zerrenda 

HHAASB (Arkeologia): Hernaniko Hiri Antolamendurako Arau Subsidiarioen Berrikuspena 
(2011ko apirilean onartuta). Arkeologia-interesa duten guneen zerrenda 

HUA: Hernaniko Udal Agiritegia 

l/s.: litro/segundo 

m.: metro 

orr.: orria 

RSBAPA.: Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Agiritegia 

UHAPO: Urnietako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (GAO 2014ko azaroaren 7an 
onartuta). Interes historiko edo arkitektonikoa duten Eraikin eta elementu eraikiak. 

U.T.M.: Universal Transverse Mercator/Mercartorren zeharkako koordenatuen sistema) 

zk.: zenbakia 
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01 Arbiza-Portuko portua (Hernani) 

02 "La Urumea" irin eta zementu fabrika (Hernani/Astigarraga) 

03 Karapoteko portua (Hernani) 

04 Karapoteko errota (Hernani) 

05 "Mendia/La Urumea" paper-fabrika (Hernani) 

06 "Almidones Remy" almidoi-fabrika (Hernani) 

07 "Fundiciones del Norte" galdaketa-fabrika (Hernani) 

08 "Papelera del Norte" paper-fabrika (Hernani) 

09 Schroeder burdindegia-fabrika (Hernani) 

10 Karabeleko errota (Hernani) 

11 Portuko Lonja eta portua (Hernani) 

12 Frankoko errota (Hernani) 

13 Harrobiko saltoa (Hernani) 

14 Errotaberriko errota (Urnieta) 

15 Trankaxko errota (Urnieta) 

16 Eziagoko errota (Hernani)  

17 "Papelera Biyak-Bat" paper-fabrika (Hernani) 

18 "Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga" paper-fabrika (Hernani) 

19 Osiñagako portua (Hernani) 

20 Osiñagako errota (Hernani) 

21 Osiñagako zentral hidroelektrikoa (Hernani) 

22 Errotarango burdinola (Hernani/Urnieta) 

23 Errotaran Goikoako Saltoa (Hernani) 

24 Tolareetako Saltoa (Hernani) 

25 Lastaolako zentral hidroelektrikoa (Hernani) 

26 Epeleko burdinola eta errota (Hernani) 

27 Epeleko zementu-fabrika (Hernani) 

28 Fagollagako burdinola (aingura-fabrika) (Hernani) 

29 Fagollagako paper-fabrika (Hernani) 

30 Fagollagako zementu-fabrika (Hernani) 

31 Fagollagako zentral hidroelektrikoa (Hernani) 

32 Ereñotzuko portua eta lonja (Hernani) 

33 Ereñotzuko burdinolak eta errota (Hernani) 
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34 Bazterrolako burdinola (Hernani)  

35 Ereñotzuko zentral hidroelektrikoa (HernanI) 

36 Latsako burdinola (Hernani) 

37 Latsako produktu-kimikoen fabrika (Hernani) 

38 Abillatseko burdinola eta errota (Hernani) 

39 Pikoaga-Mandarrietako zentral hidroelektrikoa (Hernani/Urnieta) 

40 Ubarratuko burdinola eta errota (Hernani) 

41 Bezkitako burdinola (Urnieta) 

42 Urruzuno Behekoako burdinola eta errota (Hernani/Urnieta) 

43 Urruzunoko zentral hidroelektrikoa (Hernani/Urnieta) 

44 Urruzuno Goikoako burdinola (Hernani/Urnieta) 

45 Olaberriagako burdinola (Hernani/Urnieta) 

46 Etxolaberriko mineral errota (Hernani) 

47 Pikoagako burdinola eta errota (Hernani) 

48 Pagoagako burdinola (Hernani) 

49 Pagoagako errotak (Hernani) 

50 Santiago-Abañoko zentral hidroelektrikoa (Hernani/Errenteria/Arano) 

51 Aparraingo burdinola (Hernani) 
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01  ARBIZA-PORTUKO PORTUA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani; Astigarraga 
KOORDENATUAK (U.T.M.): Kokatu gabe 
IBAIA: Urumea ibaia 
 

Multzoa Florida auzoan kokatuta dago, Hernaniko Iparraldean eta Astigarragako mugatik 
gertu. Bertara iristeko herriko erdigunetik Ergobiara doan errepidetik egiten da, Floridako 
Eremua zeharkatuz. 

Multzoa, gaur egun guztiz desagertuta dauden elementu desberdinek osatzen dute. 
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01  ARBIZA-PORTUKO PORTUA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Arbiza Portuko antzinako ibai-portuari buruzko datuak oso urriak dira, eta ezin da ziur zehaztu 
haren egoera zehatza, toponimoak berak iraun ezean. Kokaleku hori, gutxi gorabehera, "La 
Urumea" ko industria-instalazio zaharren eta Ergobiako zubiaren artean kokatuko litzateke. 
Paraje horrek aldaketa handiak izan ditu azken hamarkadetan (ibaia bideratzea, industria-
pabiloiak eta duela gutxi AHTaren ibilbidea), eta portuko azpiegitura horren iraganeko 
testigantza guztiak ezabatu ditu. 

Kontuan izan behar da “portu” mota horiek egitura xume batez osatuta egongo liratekeela, 
egurrezko zutoinen bilbadura bat izango luketela, harri-koskorrez eta lurrez betetako tarteko 
espazioarekin. Horren gainean taula-zolata egongo litzateke, merkatu-gaiak deskargatzeko eta 
pisua ezartzeko plataforma horizontal bat izateko. 
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01  ARBIZA-PORTUKO PORTUA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Aro Modernoa (...1783/1784...) 
BESTE IZENAK: Arbizu Portu 
 

Historikoki, Arbiza Portuko portuaren erreferentzia historikoak oso urriak eta berantiarrak dira 
(XVIII. mendearen amaiera). Urumea ibaiaren ertzetan zehar kokatutako portu-sare 
garrantzitsuaren zati zen. Bertara ontziak (alak edo gabarrak) iristen zirenekoa eta ibaia gora 
nabigagarria zenean. XV-XVI mendeetan ugaritu zen zirkulazioa. Komunikazio-sare arina zen, 
kostaldea probintziaren barnealdearekin lotzeko aukera ematen zuena, eta, horrela, pertsonen 
garraioa eta, batez ere, merkaturatzea oso zaila izango zatekeen merkantzia astunen garraioa 
(burdina, egurra eta beste salgai batzuk) izugarri errazten zen. Trazadura horretan portu 
batzuk eraiki ziren, oinarrizko azpiegitura batzuekin transakzio horiek bermatzeko 
(ontziralekuak, biltegiak, pisuak, etab.), karga eta zerga desberdinen kobrantza egiaztatzen 
zuen lonjarekin (Arbiza Portu, Karapote, Portu, Osiñaga, Ereñotzu, …). 

Ez dakigu ziur bere kudeaketa pribatua edo publikoa izan zen, datu zehatz bakarra XVIII. 
mende amaierakoa baita. 1783an Hernaniko Udalak Astigarragako Korrejimenduko 
auzitegiaren aurrean salaketa jarriko du Arbizu-Portu parajearen jabetzari buruz. García de 
Vicuñak (2011) zehazki aipatzen du Manuel Anzeriak aurkeztutako proposamena, puntu 
horretan portu berri bat ezartzeko, lonja eta estakadarekin. Ez daukagu horri buruzko 
erreferentzia berririk, eta, beraz, ez dakigu iniziatiba egiaztatu egin zen eta zein egoeratan. 
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Arbiza-Portuko portuaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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02  "LA URUMEA" IRIN ETA ZEMENTU FABRIKAK  
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani; Astigarraga 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 584415, y 4791725, z 7,56 (fabrika) 
           x 584099, y 4791376, z 8,30 (presa) 
IBAIA: Urumea ibaia 
 

Florida auzoan dagoen multzoa da, Hernaniko iparraldeko muturrean, Astigarragako mugatik 
hurbil. Eremura iristeko, herriko erdigunetik Ergobia auzora doan tokiko errepidea hartu behar 
da, Floridako Poligonoa zeharkatuz. 

Gaur egun erabat desagertuta dauden hainbat elementuk osatzen dute multzoa. 
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02  "LA URUMEA" IRIN ETA ZEMENTU FABRIKAK  
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Antzinako irin-fabrika Arbiza Portu inguruan zegoen, Urumea ibaiaren ertzean. Instalazioak 
Hernani eta Astigarragako udal-mugarteen artean kokatzen ziren, eta FFCCren trazaduratik eta 
Hernanitik Donostiarako Tranbia zaharretik hurbil. Gaur egun, ez dago jatorrizko instalazio 
bakar baten ebidentziarik, inguru horrek azken hamarkadetan izandako aldaketa handien 
ondorioz (ibaia bideratzea, industria-pabiloiak eta, oraintsuago, AHTaren trazadura), 
testigantza posible guztiak ezabatuz. 

Irin-fabrika Zubiondo Poligonoaren iparraldeko muturrean zegoen, gaur egun FCC enpresaren 
pabiloia dagoen lekuan eta Donostia-Hernaniko Tranbiaren akuedukto artean. Fabrika horrek 
austro-hungariar ekoizpen-sistema gisa definitutakoa aplikatzen zuen, ekoizpen-faseen 
antolamendu bertikalean oinarrituta, prozesu hori arintzeko eta baliabideak optimizatzeko. 
Helburu horrekin, fabrikek hainbat pisu gainjarritan antolatzen zituzten, bakoitzean prozesu 
desberdinak edukiz. 

Ekoizpen-instalazioak hiru eraikinetan antolatzen ziren, Urumea ibaiaren paraleloan luzatutako 
lursail baten luzetara: nagusiak, erdiko zatian, hiru solairu zituen (270 m2), eta bertan, 
birringailuak, arotzeria-tailerra, zilindroak, deposituak, galbaheak eta sasoiak zeuden; 
iparraldetik, antzeko proportzioko eraikin bat atxikitzen zitzaion (224 m2), bi solairukoa, non 
lurrun-makina eta galdarak jartzen ziren. Azkenik, hirugarren bat, eraikin nagusiari hegoaldetik 
atxikita (256 m2), hiru solairurekin, non irin-biltegiak eta -deposituak, nahasgailuak eta 
galbaheak egokituta zeuden. Gorputz nagusiari ekialdetik atxikita, tamaina txikiko beste eraikin 
bat zegoen (115 m2). Bertan, instatalazioei indarra eta argiztapena ematen zien turbina 
zegoen, eta, horren gainean, ehotzeko eta garbitzeko harriak. Fabrika horrek 30.000 kg gari eta 
3.000 kg arto ehotzeko gaitasuna zuen egunean (Bustinduy 1894). 

Multzoa, Urumea ibaira luzetara jarritako presa batekin osatzen zen, IE-HM orientazioarekin, 
egungo Ibaiondo zubitik gertu zegoena. Neurri handiak zituen, 145 metroko luzera, 4 metroko 
batez besteko zabalera eta 1 metroko altuera, emariaren inpaktua minimizatzeko. Hormigoiz 
eginda dago guztia, eta dagokion izokin-eskala eta 2 metroko zabalerako langa txiki bat ditu, 
ibai-komunikazioa errazteko. Bertatik abiatzen zen deribazio-ubidea, ibaiaren ezkerraldetik, 
lurrean induskatuta eta harri-hormaz forratua, 12 metro inguruko zabalera eta 430 metroko 
luzera zuena. Haren trazadura bat dator, funtsean, Zubiondo kaleko egungo bidearekin. 

Zementu fabrika zaharraren hondakinak ere erabat desagertuta daude. Dirudienez, Amezua y 
Cia organo fabrikak hartu zuen lekuan zegoen, gaur egun desagertuta dagoena ere. Fabrika 
horrek hiru eraikin zituen elkarri atxikita: eraikin nagusian "se hallan instalados los diferentes 
artefactos que sirven para triturar y pulverizar la piedra ya calcinada"; eskuinaldekoan, 
"contiene la máquina de vapor y las calderas", muinoaren goiko aldean kea ateratzeko tximinia 
bat duena; eta ezkerrekoan, "está destinado á almacén". Labeak eraikin horien atzean zeuden, 
bertara, harria, aire-kable baten bidez iristen zen, desagertutako Eginda baserritik (Donostia) 
gertu zegoen harrobitik, eta, ikatza, gurpil edo malakate baten bidez igotzen zen.  
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02  "LA URUMEA" IRIN ETA ZEMENTU FABRIKAK  
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1886-1888/1950eko hamarkada) 
BESTE IZENAK: "La Urumea" 
 

"La Urumea" irin-fabrika 1886-1888 inguruan eraiki zen, Francisco Ubarrechena donostiar 
merkatari eta industrialaren eta bere seme-alaben ekimenez, hainbat partikularri erositako 
11.156 m2-ko lursail baten gainean (ekoizpen-instalazioek 6.637 m2 hartuko dituzte)1. Arazo 
gehiago sortuko zaizkie Urumea ibaian hornidura-presa eraikitzeko orduan, inguruko lurren 
jabeek aurkakotasun handia aurkeztu baitzuten. 1886ko maiatzeko Ebazpenaren bidez onartu 
zen haren eraikuntza, baina inguruko landetan (lursailen uholdeak) eragiten zituen kalteen 
ondorioz, Aldundiak parte hartu behar izan zuen eztabaidan2. 

1891n, Ubarrechenatarrek, ekoizpen instalazioak Toribio Ugalde irin industrialari bilbotarrari 
alokatu zizkioten, Penintsulan irina austro-hungariar erara ekoizteko sistema aplikatzen 
aitzindaria zenari, fabrikaren itxierarekin mehatxatzen zuen mailegu garrantzitsu baten 
konmutazioan (Ugalde irin fabrika batzuen jabea zen Bilbon eta Donostian)3. Errentariak 
ekoizpen-instalazioak modu garrantzitsuan berritu zituen, merkatuaren beharretara egokituz, 
eta horri esker XIX. mende amaierako krisi gogorra jasan ahal izan zuten. Kontratua amaitzean, 
1901ean, bi aldeak ez ziren adiskidetasunezko akordio batera iritsi, auzitegietara eramanez 
(Ugaldek egindako hobekuntzen balioa eskatzen zuen eta jabeei konpentsatu egingo zaie 
fabrikaren egoera txarragatik, ezin baitzen martxan jarri)4.  

Tarte txiki baten ondoren, ekoizpena 1908an berrabiaraziko da, hiriburuko bi enpresaburu-
familia nagusik osatutako elkarte berri baten eskutik, "Londaiz, Ubarrechena y Cia.". Hernaniko 
eta Errenteriako lantegiak ustiatuko ditu, bi milioi pezeta baino gehiagoko kapital sozialarekin5. 
Ekoizpena 1950eko hamarkadara arte mantendu zen, eta, ondoren, instalazioak bertan behera 
geratu ziren 1970eko hamarkadaren amaieran bota zituzten arte. 

Fabrika horretatik ez oso urrun, XIX. mende amaieran, 1895. urte inguruan, zementu naturala 
ekoizten zuen fabrika bat eraiki zuten Ubarrechenatarrek. Hau, desagertutako Amezua y Cia 
organo fabrikak hartu zuen parajearen inguruan kokatu zen (1912an instalatua), Auspero 
inguruan erositako partzela txiki batean. Ubarrechenatarrek gertuko kareharrizko harrobi bat 
alokatu eta ustiatzeko lizentzia lortu zuten, baita Antziola aldean zeuden "La Luz" eta "San 
Emilio" lignito-meategiak ere6. 

Irin-fabrikaren industria-instalazioak 1970eko hamarkadaren hasieran eraitsi ziren, urte batzuk 
zeramatzatenean funtzionamendutik kanpo, eta presa eta ubidea 1992an, Urumea ibaia 
bideratzeko lanak zirela eta. Zementu-enpresa gutxienez 1904ra arte egon zen aktibo, eta, 
ustez, data horietan bertan itxi zen. Horren ondoren, aipatutako organo-fabrika altxatuko da 
bere kokapenaren gainean.  

                                                             
1 GPHA. III/3.779 sorta, 413 zk., 2.956-2.972 orr (1888.11.27). 
2 GPHA. III/3.868 sorta, 53 zk., 273-275 orr (1889.05.16); III/3.873 sorta, 150 zk., 719-721 orr. 
(1891.10.01). 
3 GPHA. III/3.873 sorta, 114 zk., 543-560 orr (1891.07.31). 
4 GPHA. III/4.052 sorta, 23 eta 24 zk., 85-95 orr (1903.02.03). 
5 GPHA. III/4.242 sorta, 824 zk., 5.410-5.428 orr (1908.11.24). 
6 GPHA. III/3.959 sorta, 296 zk.337-1.350 orr (1895.08.21). 
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"La Urumea" irin-fabrikaren gutxigorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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"La Urumea" irin-fabrikaren kokapena (1954ko ortofotoa), eta fabrikaren zehaztasuna 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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"La Urumea" irin-fabrikaren kokapena  
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"La Urumea" zementu-fabrikaren kokapena 

"Aquilino Amezua" organo-fabrika eraitsi aurretik.  
Fabrika honek zementu-fabrikaren azpiegitura aprobetxatu zuen   
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"La Urumea" irin-fabrikaren kokapena 1965eko plano baten arabera 
(ITURRIA: Hernaniko Urtekaria 2017) 

 

 

"La Urumea" irin-fabrikaren argazkiak "Album geografico-descriptivo del País Vascongado" 
liburuan (1914-1915) jasota 
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KARAPOTEKO PORTUA 
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03  KARAPOTEKO PORTUA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583953, y 4791305, z 6,08 (gutxigorabeherako kokapena) 
IBAIA: Urumea ibaia; Karapote erreka 
 

Sagastialde auzoan dagoen multzoa da, Hernaniko iparraldeko herenean. Eremura iristeko, 
herriko erdigunetik Ergobia auzora doan tokiko errepidea hartu behar da, Floridako Poligonoa 
zeharkatuz. 

Multzoa hainbat elementuk osatzen dute, eta gaur egun horietako gehienak erabat 
desagertuta edo oso eraldatuta daude. 
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03  KARAPOTEKO PORTUA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Karapoteko antzinako ibai-portuari buruzko datuak oso urriak dira, eta ezin da ziur zehaztu 
zein den haren kokapen zehatza. Eskura ditugun dokumentu eta datu urriak kontuan hartuta, 
gutxi gorabehera bere izena duen errekaren bokalean kokatuko litzateke, ezkerraldetik, 
egungo Landare multzoaren inguruan. 

Inguru honek aldaketa handiak izan ditu azken hamarkadetan (ibaia bideratzea, industria-
pabiloiak), eta portuko azpiegitura horren iraganeko lekukotasun guztiak ezabatu ditu. 

Kontuan izan behar da “portu” mota horiek egitura xume batez osatuta egongo liratekeela, 
egurrezko zutoinen bilbadura bat izango luketela, harri-koskorrez eta lurrez betetako tarteko 
espazioarekin. Horren gainean taula-zolata egongo litzateke, merkatu-gaiak deskargatzeko eta 
pisua ezartzeko plataforma horizontal bat izateko. Alderdi hori dokumentazioak berresten du, 
haritz-adarrez forratutako estakadura batekin ("guarneziendolas con baras de rrobles para mas 
firmeza") eta harri-koskorrez beteta ("gabarras de piedras que traxo y se echaron en la dicha 
estacadura"). 
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03  KARAPOTEKO PORTUA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Aro Modernoa (...1660/1770...) 
BESTE IZENAK: Puerto de Carapote 
 

Historikoki, Karapoteko portuaren erreferentzia historikoak oso urriak eta berantiarrak dira 
(XVII. mendearen bigarren erdia). Urumea ibaiaren ertzetan zehar kokatutako portu-sare 
garrantzitsuaren zati zen. Bertara ontziak (alak edo gabarrak) iristen zirenekoa eta ibaia gora 
nabigagarria zenean. XV-XVI mendeetan ugaritu zen zirkulazioa. Komunikazio-sare arina zen, 
kostaldea probintziaren barnealdearekin lotzeko aukera ematen zuena, eta, horrela, pertsonen 
garraioa eta, batez ere, merkaturatzea oso zaila izango zatekeen merkantzia astunen garraioa 
(burdina, egurra eta beste salgai batzuk) izugarri errazten zen. Trazadura horretan portu 
batzuk eraiki ziren, oinarrizko azpiegitura batzuekin transakzio horiek bermatzeko 
(ontziralekuak, biltegiak, pisuak, etab.), karga eta zerga desberdinen kobrantza egiaztatzen 
zuen lonjarekin (Arbiza Portu, Karapote, Portu, Osiñaga, Ereñotzu, …). 

Urumea ibaian dagoen kudeaketa pribatuko portu bakarrenetakoa izango da. Zehazki, 1669an, 
XVII. mendearen bigarren erdian, haren jabetza Justiz familia hondarribitarrari lotuta zegoen, 
hurrengo mendearen hasieran herentzia bidez Mugarrietarren eskuetara igaroz. 

García de Vicuñak (2017), jabeen eta errentarien (1660, 1664, 1668, 1682,...) arteko hainbat 
kontratu jasotzen ditu. Kontratu horien bidez, jabeei portu horren eta lonjaren ustiapena 
lagatzen zitzaien, erantsitako etxe txiki batekin eta baratze eta ereindako lur batzuekin. 
Gainera, portu honetan egindako hainbat lan jasotzen ditu, 1669an egindakoa eta 527 
errealeko kostua izan zuena nabarmenduz (hesoletarako 18 haritz ebakitzea, haritzezko hagaz 
forratutako hesolak jartzea "para mas firmeza", betelanerako harriekin kargatutako 22 
gabarra, etab.)7. 

Azken erreferentzia zehatza Osiñaga eta Karapote portuen arteko paraje batean egurrezko 
partida bat legez kanpo kargatzeari buruzkoa da8. 

 

 

  

                                                             
7 GPHA. III/1.212 sorta, 210 orr. (1669.08.25). 
8 HUA. E-7-I-22-3 (1770). 
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Karapoteko portuaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Karapoteko errota eta portuaren gutxi gorabeherako kokapena 1900eko planoaren arabera 

(ITURRIA: Hernaniko Urtekaria 2017) 

 

 

Karapoteko portuaren gutxi gorabeherako kokapena (1986) 

(ITURRIA: HUA) 
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Karapoteko portuaren gutxi gorabeherako kokapena   
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KARAPOTEKO ERROTA 
   

 

 

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

04  KARAPOTEKO ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583550, y 4791341, z 9,72 (gutxi gorabeherako kokapena) 
IBAIA: Karapote erreka 
 

Sagastialde auzoan dagoen multzoa da, Hernaniko iparraldeko muturrean. Eremura iristeko, 
herriko erdigunetik Ergobia auzora doan tokiko errepidea hartu behar da, Floridako Poligonoa 
zeharkatuz. 

Elementu horren kokalekua erabat aldatuta dago Urumea ibaia urbanizatzeko eta 
kanalizatzeko duela urte gutxi egindako obren ondorioz, eta egungo Montebideo kalearen eta 
Mañé i Flaquer plazaren elkargunetik gertu dago. 
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04  KARAPOTEKO ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta  
BABESA: Babesik gabe 
 

Karapoteko errota zaharra, gaur egun, erabat desagertuta dago, ez da kontserbatu bere 
iraganeko existentziaren eraikuntza ebidentziarik eta bere inguruan eskuragarri dauden datuak 
oso urriak dira. Ingurune horretan egindako obrek modu itzulezinean aldatu dute, eta, horrela, 
bere existentziaren iraganeko edozein testigantza ezabatu dute. 

Jatorrizko errota hau, egungo Montebideo kalearen eta Mañé i Flaquer plazaren elkargunetik 
gertu zegoen, non, iraganean, bere izena ematen zion ubidea igarotzen zen (gaur egun erabat 
lurperatua dagoena). 1970eko hamarkadaren erdialdean berrurbanizatutako eremua da hau9. 

Errotaren eta bere hornikuntza-azpiegituren desagertze goiztiarrak eta multzoari buruzko 
deskribapen urriek ez digute uzten haren balizko ezaugarriak ziurtasunez zehazten. Hasiera 
batean nahiko ekoizpen-instalazio xumea izango zen, eta, gutxienez bi harri pare izan zituen 
funtzionatzeko. 

 

  

                                                             
9 HUA. 3.058/21 esp. 
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04  KARAPOTEKO ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Aro Modernoa (...1645/1676...) 
BESTE IZENAK: Molino de Carapote; Becoerrota 
 

Karapoteko Errotari buruzko datuak garai berantiarrekoak dira, XVII. mendearen erdialdekoak, 
eta ez dira data horietatik harago luzatzen. Zehazki, lehen erreferentzia 1645ekoa da, 
Francisco Aierdi kapitainaren jabetzakoa. Hernaniar leinu nabarmenetako bat da, tradizioz 
merkataritza munduari eta burdin eta irin ekoizpenari lotua. 

1645 eta 1649 bitartean, Ayerdi kapitainak berrikuntza handiak egingo ditu errotan, ordainketa 
agirietan jasotzen den bezala, eta itxura guztien arabera, uholdeek eragindako kalteen 
ondorioz ("por quitar el embarazo del aguaducho en la estolda"): ubidea, estolda eta presa 
garbitzeagatik; zurak, teilak eta beste burdina batzuk eramateagatik; ehotzeko lau harri berri 
erosteagatik, etab. (Castro; Sanz-Azkue 2016). Funtzionamenduari buruzko azken informazioak 
1676. urtekoak dira. Une horretatik aurrera, arrastoa galtzen da eta ez dakigu noiz utzi zion 
funtzionatzeari behin betiko. 

XVIII. mendearen amaieran, 1774an, Becoerrota baserria aipatzen da, jada etxebizitza 
bihurtuta eta bere jatorrizko ehotzeko makineriaren aztarnarik gabe. Eraikin hau, lehen 
Karlistaldian (1833-1839) suntsitua izango da, 1846ko dokumentu batean aipatzen den bezala 
(Beco-errota etxea "destruida en la ultima guerra")10. Eremua urbanizatzeko ondorengo lanak 
egin ondoren, 1970eko hamarkadaren erdialdean behin betiko eraitsi zuten, Fundiciones del 
Norte enpresaren ondoko instalazioak eraistearekin batera. 

Errota honen inguruan, Udalak, XIX. mendearen hasieran, Bestizan baserriko lurretan errota 
berri bat eraiki nahi izan zuen ("un molino arinero de nueva planta enfrente de la caseria 
Bestizan …con la ventajosa proporcion de sacar las aguas para su presa del rio Urumea"). 
Gobernuaren nahitaezko baimenak lortu eta obrak esleitu arren (1825-1826), ez dirudi obrak 
azkenean egin zirenik11. 

 

 

  

                                                             
10 GPAH. Gipuzkoako Hipoteka Kontularitza. H 335 sorta, 185 orr., 408 zk. (1846.02.06). 
11 HUA. H 273-1 (1825); GAO. CO-ECI. 5.744 sorta (1829). 
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Karapoteko errotaren gutxigorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Karapoteko errotaren gutxi gorabeherako kokapena  
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Karapoteko errota eta portuaren gutxi gorabeherako kokapena 1900eko planoaren arabera 

(ITURRIA: Hernaniko Urtekaria 2017) 

Karapoteko errotaren (Errotatxo) gutxi gorabeherako kokapena 1969ko plano baten arabera 

(ITURRIA: HUA) 
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05  "MENDIA/LA URUMEA" PAPER FABRIKA  
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583793, y 4791413, z 8,36 
IBAIA: Urumea ibaia; Karapote erreka 
 

Sagastialde auzoan dagoen multzoa da, Hernaniko iparraldeko muturrean. Eremura iristeko, 
herriko erdigunetik Ergobia auzora doan tokiko errepidea hartu behar da, Floridako Poligonoa 
zeharkatuz. 

Elementu honen kokapena aldatu egin da Urumea ibaia urbanizatzeko eta kanalizatzeko duela 
urte gutxi egindako obren ondorioz. Cominter Tisú, S.L. enpresa katalanak ustiatzen ditu 
oraindik ekoizpen-instalazioak (2014an jarri zen martxan, hainbat urtez itxita egon ondoren). 
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05  "MENDIA/LA URUMEA" PAPER FABRIKA  
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Fabrika martxan dago, baina aprobetxamenduak desagertutak 
BABESA: Babesik gabe 
 

Antzinako Papelera Mendia-Lal Urumea-ko industria-instalazioak duela mende bat pasatxo 
jarri ziren leku berean daude. Fabrika aktibo eta etengabe berritzen ari denez, ezin izan da 
fabrikaren barrura sartu instalazioak ikusi ahal izateko. 

Jatorrizko instalazioek 9.800 m2 inguruko lursaila hartzen zuten 1914an (fabrikak 5.500 inguru 
hartzen zituen), eta bertan sartzen ziren ekoizpen-pabiloiak, makineria, pasten, ikatzaren eta 
beste lehengai batzuen biltegiak, galdara-gelak, ebakitzeko eta manipulatzeko makinak, lurrun-
makina bere tximiniarekin, eta abar. Eraikin horiek guztiak harlangaitzezko hormez eta 
hormigoizko zolataz eginak ziren, burdinazko egitura eta teila lauko estalkiekin. 

Ura hornitzeko, fabrikak bi aprobetxamendu desberdin zituen. Bata, 35 l/s-koa, Urumea ibaitik 
zuzenean ura ateratzeko, Arbiza Portuko "La Urumea" irin-fabrikako presak sortutako gerakina 
aprobetxatuz, jabeek baimenduta. Ura, 10 metroko luzera zuen lurpeko galeria batetik, biltegi 
erregulatzaile txiki bateraino eramaten zen, eta, handik, putzu nagusira. Bigarren 
aprobetxamenduak Karapote errekaren 12 l/s-ko emaria zuen, non presa txiki bat ezarri 
baitzen fabrikatik 30 bat metrora. Ura, kanal baten bidez, lehen aipatutako putzuraino 
bideratzen zen. Bertan bilduta, bi aprobetxamenduetako urak biltegi batera ponpatzen ziren, 
ondoren fabrikako geletara banatzeko12. 2003an, irin-fabrikaren presa eraitsi zuten lehenik, 
eta, ondoren, Antziolako Poligonoa eta Atletismo Pista egikaritzeko lanetan, Karapote 
errekaren ibilgua urbanizatzeko eta aldatzeko lanek, bi aprobetxamendu horiek 
funtzionamendurik gabe utzi zituzten. 

Gerra Zibilaren ondoren, 1944an, inguruko zenbait industrialariek eskatuta, Karapote errekasto 
zaharraren trazadura bideratu eta lurperatu zen, horrek libre utzi zuen azalera aprobetxatuz 
ondoren urbanizatzeko. Errekasto horrek luzetara zeharkatzen zituen Papeleraren instalazioak, 
170 metroko luzeran eta 3,70 metroko zabaleran (630 m2 inguru); kanalizazioa hormigoizko 
horma batekin egin zen, 2,50 m zabal eta 1,80 m altuerako tartea utziz eta hormigoizko lauza 
batekin estaliz. 

1950eko hamarkadatik aurrera, zur-orea, zelulosa eta papera fabrikatzeko prozesurako ur 
garbia edukitzeko beharra asetzeko, industria-instalazioen barruan putzu batzuk egin ziren. 
Jabeak kexu ziren putzu horiek egiteko Urumeatik ateratako uraren kalitate eskasagatik ("la 
adulteración de las aguas del río Urumea ha llegado a un grado tal, que a la altura de la 
derivación de las aguas fluviales para esta fábrica, éstas resultan totalmente inservibles")13. 
Putzu horiek 2,50 metroko diametroa eta 14 metroko sakonera zuten, eta lortutako ura hodi 
nagusiraino ponpatzen zen. Guztira, ezaugarri horiek zituzten sei putzu egin ziren. 

  

                                                             
12 GAO. JD-IT. 1.823/9.569 sorta (1913). 
13 HUA. Administratiboa. 2.131-13 esp. 
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05  "MENDIA/LA URUMEA" PAPER FABRIKA  
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1913/Gaur egun martxan) 
BESTE IZENAK: Mendia, S.A.-Papelera del Urumea; Gureola Scott, S. A.; Scott Ibérica, S.A.; 
Celulosas de Hernani, S.A.; Cominter Tisú, S.L.  
 

"Papelera Mendia/La Urumea" izeneko paper jarraituaren fabrika 1913. urte inguruan eraiki 
zuen Mendia, S.A. merkataritza-elkarte tolosarrak. Urte horretako azaroan, helburu 
horretarako eratutako elkartea zen14. Honek 1912 eta 1913 bitartean lursail ezberdinak erosi 
zituen 9.800 m² inguruko lursail bat osatuz eta bertan ekoizpen-instalazioak eraikiz. 

Hurrengo urteetan, instalazioak berritu eta zabaldu egin ziren, ekoizpen-premien arabera 
(pausatze eta poltsaratze gela bat eta birrintze eta fintze beste gela bat prestatu 1934an; ur 
garbia hornitzeko putzuak egin 1952 eta 1961 artean; galdara-gela berria 1965ean; 
transformazio elektrikoko zentral bat egin 1965ean; adreiluzko tximinia zaharra eraitsi 1968an; 
etab.). 

Ekoizpen-jarduerak beste urrats bat eman zuen 1965etik aurrera, Scott Paper Company 
multinazional iparramerikarrak bereganatu ondoren, Gureola Scott S.A. bihurtu eta bere 
eskubide guztiak transferitzerakoan. Bere ekoizpena nagusiki birziklatutako tixu paperaren 
ekoizpenera bideratu zuten, urtean 35.000 tona inguruko kantitatea lortuz. 1986an Scott 
Ibérica bihurtu zen eta, ondoren, Celulosas de Hernani, S.A. Azkenean, 2012an eten zen 
ekoizpena, eta hiru urte geroago ekin zion berriro ere, Cominter Tisú, S.L. katalanak erosi 
ondoren, egungo instalazioen jabea. 

 

 

  

                                                             
14 GPAH. III/4.475 sorta, 255 zk., 1.261-1.290 orr. (1913.11.29). 
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"Mendia/La Urumea" paper-fabrikaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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"Mendia/La Urumea" paper-fabrikaren instalazioen ikuspegiak 
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"Mendia/La Urumea" paper-fabrikaren garapena urte ezberdinetako planoen arabera 

(ITURRIA: HUA)  

1934 

1951 

1965 

1970 
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"Mendia/La Urumea" paper-fabrikak erabilitako gutun anagrama ezberdinak 

(ITURRIA: HUA)  
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06  "ALMIDONES REMY" ALMIDOI-FABRIKA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 584255, y 4791565, z 9,66 
IBAIA: Urumea ibaia 
 

Hernaniko La Florida auzoan dagoen multzoa da, Hernaniko Iparraldeko muturrean. Eremura 
iristeko, herriko erdigunetik Ergobia auzora doan tokiko errepidea hartu behar da, Floridako 
Poligonoa zeharkatuz. 

Elementu horren kokalekua erabat aldatuta dago Urumea ibaia urbanizatzeko eta 
kanalizatzeko duela urte gutxi egindako obren ondorioz. Industria-instalazioak eraitsi egin 
ziren, eta, horren ordez, egungo Zubiondo industrialdearen zati bat eraiki zen (Orvy eta 
Cerezuela Garraioak pabilioien inguruan). 
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06  "ALMIDONES REMY" ALMIDOI-FABRIKA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Antzinako Fábricas Remy, S.A.-ko industria-instalazioak Arbiza Portuko "La Urumea" irin-
fabrika hornitzeko ubidearen eta FFCC geltokiaren artean zeuden, gaur egun Zubiondo 
industrialdeko pabiloi desberdinek okupatzen duten puntu batean. Gaur egun ez dago 
instalazioei buruzko ebidentziarik. 

Fabrika, jatorrian, harlangaitzezko eta hormigoizko hormekin egindako zenbait eraikinek 
osatzen zuten. Eraikin horiek 4.120 m² zituen oinplano angeluzuzeneko lursail bat hartzen 
zuten, bereziki nabarmenduz adreiluzko tximinia handi bat. 

Bere ur hornidurarako, fabrikak, 1902an emandako aprobetxamendu hidrauliko bat zuen. Hari 
esker, 20 l/s-ko emaria zuzenean Urumea ibaitik eratortzen zen, "La Urumea" irin-fabrikako 
presatik 50 bat metro ur gora zegoen presa baten bidez. Bertatik, 60 metro inguruko luzera 
zuen hornidura-ubidea abiatzen zen, eta 2.300 m³ inguruko depositu batean husten zen. 
Handik, ponpa baten bidez igotzen zen ura industria-instalazioetara, eta, ondoren, aipatutako 
presatik gora itzultzen ziren urak15. Ura, nagusiki, fabrikako gela ezberdinak hozteko erabiltzen 
zen. 

1994an instalazioak erabat eraitsi ziren eta gaur egungo industrialdea eraiki zen. Horrek, 
azkenean, instalazioen iraganeko ebidentzia guztiak ezabatu ditu. 

 

 

 

  

                                                             
15 GAO. JD-IT. 1.524-8.850 sorta. 
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06  "ALMIDONES REMY" ALMIDOI-FABRIKA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1902/1994) 
BESTE IZENAK:  
 

Almidones Remy izenaz ezagutzen denari buruzko datuak XX. mendearen hasierakoak dira, 
1902koak, hain zuzen ere. Une horretan, Belgikako Wygmael herrian egoitza duen Société 
Anonyme de Usines Remy elkartearen Iberiar Penintsulako ordezkariak zenbait lursail erosiko 
ditu Hernaniko FFCC geltokitik gertu, Urumea ibaiaren ertzean (1901)16. Horretarako eta 
instalazioak eraikitzeko, 330.000 pezeta baino gehiago inbertitu ziren. 

Enpresa filiala, bere homonimoa bezala, almidoia ekoizteko erabiltzen zen nagusiki, arroza, 
artoa eta manioc sustraiak prozesatuz, glutena eta zahia bereizteko azido batzuekin tratatzen 
zirenak. Hondakina animalientzako bazkarako erabiltzen zen, eta arrozaren proteina, berriz, 
mugaren beste aldeko industria farmazeutikora bideratzen zen (Catalan; Mugartegui 2017). 
1935ean, fabrikak hogeita hamar langile inguru zituen, eta urtean 380 tona almidoi ekoizten 
zituen. 

Instalazioek 1980ko hamarkadaren amaieran utzi zioten jarduerari, eta 1994an eraitsi zituzten 
behin betiko17. 

 

 

  

                                                             
16 GPAH. III/4.048 sorta, 153 eta 154 zk., 738-755 orr. (1901.04.19); III/3.999 sorta, 325 zk. (1901.04.25); 
III/4.002 sorta, 539 zk. (1901.07.06).  
17 HUA. Administratiboa. 2.643/14 esp. 
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"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren kokapena (1954ko ortofotoa) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren gutxi gorabeherako kokapena  
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"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren instalazio ezberdinen argazkiak eraitsi aurretik (1994) 
(ITURRIA: HUA)   
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"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren XX. mende hasierako argazkiak 

(ITURRIA: Todocoleccion.net)   



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

 

"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren oinplanoak bere instalazioekin (1910 eta 1994) 

(ITURRIA: HUA)  
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"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren propagandarako kartela 

 

   

"Almidones Remy" almidoi-fabrikaren gutunen anagrama eta zigiluak 

(ITURRIA: HUA)   
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07  "FUNDICIONES DEL NORTE" GALDAKETA-FABRIKA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583436, y 4791280, z 14,26 
IBAIA: Latsunbe erreka 
 

Sagastialde auzoan dagoen multzoa da, Hernaniko iparraldeko muturrean. Eremura iristeko, 
herriko erdigunetik Ergobia auzora doan tokiko errepidea hartu behar da, Floridako Poligonoa 
zeharkatuz. 

Elementu horren kokalekua erabat aldatuta dago duela urte gutxi egindako urbanizazio-obren 
ondorioz. Industria-instalazioak eraitsi egin ziren, eta, horren ordez, etxebizitza partikular 
batzuk eraiki ziren (gaur egungo Mañé i Flaquer plaza). 
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07  "FUNDICIONES DEL NORTE" GALDAKETA-FABRIKA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Fundiciones del Norte izeneko fabrika zaharraren industria-instalazioak Hernanitik 
Donostiarako jatorrizko errepidearen eta FFCC bidearen artean zeuden, gaur egun hainbat 
etxadik hartzen duten gune batean. Hori dela eta, gaur egun ez dago instalazioei buruzko 
ebidentziarik. 

Fabrika, jatorrian, harlangaitzezko hormaz eta tamaina txikiko adreilu industrialez egindako 
eraikin batzuez osatuta zegoen: pabiloi nagusia bi pabiloiz osatuta zegoen, bata galdaketako 
kubilete eta labeak hartzen zituena, eta bestea moldekatze-tailerra, solairu bakarrekoa (1.120 
m²-ko azalera); teilape bat, aurreko bi pabiloiei hegoaldetik atxikita (226 m²-ko azalera) eta 
5.243 m² dituen landu gabeko lursail bat, eraikuntzarik gabe eta lorategi eta baratzetarako 
dena. 

Bere ur hornidurarako, fabrikak, antzinako aprobetxamendu hidrauliko bat zuen, dirudienez, 
XIX. mendearen bigarren erdialdekoa dena. Zehazki, 1950ean Hernaniko Udalak izapidetutako 
espediente batean enpresako kudeatzaileak bidalitako idazki bat jasotzen da, adieraziz "desde 
tiempo inmemorial" ur aprobetxamendu bat zutela Latsunbe edo Iturregi errekan. 0,80 
metroko altuera zuen presa batek osatzen zuen, errekak Donostiarako errepidea zeharkatzen 
zuen puntutik 10 bat metrora. Puntu horretan 100 metro inguruko burdinurtuzko hodi bat 
ateratzen zen industria-instalazioetaraino. Ustiapen hori, dirudienez, 1869an onartu zen, José 
Antonio Muruak eskatuta, zeinak aipatutako ubidearen erabilera eskatu baitzuen industria-
aprobetxamendurako, bere kontura beste leku batean garbitoki berri bat eraikiz, estalkia eta 
askarekin, eta egungo bidearen trazadura zuzenduz18. 

Area urbanizatzeko egin berri diren obrek hasierako instalazioetatik iraganeko ebidentzia 
guztiak ezabatu dituzte. 

 

 

  

                                                             
18 HUA. Administratiboa. 3.631-8 esp. 
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07  "FUNDICIONES DEL NORTE" GALDAKETA-FABRIKA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1902/1994) 
BESTE IZENAK:  
 

Fundiciones del Norte izeneko enpresari buruzko datuak XX. mende hasierakoak dira, 
1901ekoak, hain zuzen ere. Ekoizpen-instalazioak nagusiki kapital frantsesarekin eraiki eta 
mantendu ziren. Bere jatorria kapitalak frantsesak dituen konpainia batean dago (Bordele 
ingurutik etorritakoak), 1888an Donostiako Herrera auzoan "La Basconia" (Larrinaga 1999:406) 
izeneko lehen fabrika bat ezarri zutenak. 

Urte batzuk geroago, 1899an, instalazioak Hernanira lekualdatuko dira, Daniel Pigasse 
gerenteak zenbait lur-sail erosi ondoren, Hernani eta Donostia lotzen zituen errepide 
zaharraren eta Latsunbe errekaren (Karapote errekaren adarra) ertzean dagoen paraje 
estrategiko batean19. Era berean, antzinako ur-aprobetxamendu bat aprobetxatu eta berritu 
zuten fabrikaren beharretarako. Bere helburua bigarren fusioko burdina eta metalak edo 
latorria ekoiztea zen, 1935ean 75 langile zituelarik. 

XX. mendeko lehen hamarkadetan, instalazioek hainbat hobekuntza eta handitze lanak izan 
zituzten, fabrika eraitsi arte iraungo zuten pabiloi eta biltegi ezberdinak eraikiz20. 

1960ko hamarkadaren amaieran itxi zituzten instalazioak eta eraitsiak izan ziren. Horien 
gainean etxebizitza-bloke berri batzuk eraiki zituzten (Mañe i Flaquer plaza)21. Fabrika 
zaharraren aztarna guztiak desagertu ziren obrak egitearekin batera. 

 

 

 

  

                                                             
19 GPAH. III/4.047 sorta, 109 zk., 526-533 orr. (1901.03.14). 
20 HUA. H 664-46 (1909) eta D-4-6-35 (1930) esp. 
21 HUA. 3.058/20 eta 3.058/21 esp. 
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"Fundiciones del Norte" galdaketa-fabrikaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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"Fundiciones del Norte" fundizio-fabrikaren gaurko gutxi gorabeherako kokapena 

 
"Fundiciones del Norte" galdaketa-fabrikaren kokapena XX. mende hasierako argazki batean 

(ITURRIA: Hernaniko urtekaria 2017)   
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"Fundiciones del Norte" galdaketa-fabrikaren eraikuntzak eraitsi aurretik (1972)(ITURRIA: HUA)  
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"Fundiciones del Norte" galdaketa-fabrikaren oinplanoa eristeko proiektuan (1969) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

 
 

 

 

"Fundiciones del Norte" galdaketa-fabrikaren gutunen anagramak (1916ko eta 1955ekoa) 

(ITURRIA: HUA)  
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08  

"PAPELERA DEL NORTE" 
PAPER-FABRIKA 
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08  "PAPELERA DEL NORTE" PAPER-FABRIKA  
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583766, y 4791405, z 9,00 
IBAIA: Urumea ibaia 
 

Sagastialde/La Florida auzoan koakatuta dagoen multzoa da, Hernaniko iparraldeko 
muturrean. Eremura iristeko, herriko erdigunetik Ergobia auzora doan tokiko errepidea hartu 
behar da, Floridako Poligonoa zeharkatuz. 

Elementu horren kokapena aldatu egin da duela urte gutxi batzuk egindako urbanizazio-obren 
ondorioz. San Jose Langilearen parrokiaren parean zegoen, Hernanitik Donostiarako errepide 
zaharraren eta FFCC bidearen artean, AMR erregogorren fabrika zaharraren instalazioen 
ondoan. Bere instalazioak aprobetxatuz, gaur egun tailer industrial txiki batzuk antolatu dira. 
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08  "PAPELERA DEL NORTE" PAPER-FABRIKA  
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Instalazioak beste industria-jarduera batentzako berraprobetxatutak 
BABESA: Babesik gabe 
 

Papelera del Norte zaharraren industria-instalazioak Hernanitik Donostiarako errepide 
zaharraren trazaduraren eta FFCCren bidearen artean kokatuta daude. 

Jatorrizko instalazioak industria-pabiloi batzuek betetzen zituzten, lau angeluko oinplanoa 
duen lursail bat hartuz. Hormigoi armatuz eginak zeuden, gutxienez hiru solairu eta estalki laua 
zituzten, eta, adreiluzko tximinia lirain bat zuten eraikin horiek irekitzen ziren erdiko patioaren 
albo batean. Horietan ekoizpen-instalazioak sartzen ziren (ekoizpen-pabiloiak makinekin, 
pasta-biltegiak, galdara-gelak, ebakitzeko makinak, etab.). 

Ur-hornidurarako, fabrikak hargune bakarra zuen Urumea ibaian, 1942an emandakoa, Karabel 
Zubi zaharretik 500 bat metrora ur behera. Puntu horretan, ur-harguneko kutxatila baterako 
kutxa gisa erabiltzen zen ibaiertzeko horma bat eraiki zen. 3x3 metroko neurriak zituen, eta 
ibai hondoaren mailan zegoen. Hartune horri atxikita, motoponpa egokitzeko etxola bat jarri 
zen. Motoponpa horrek ura bultzatzen zuen industria-instalazioen goialdeko biltegiraino, 300 
m luze eta 20 cm-ko diametroko hodi baten bidez. Hodi horren trazadurak gaur egun 
desagertuta dagoen Karapoteko ubidearen ibilgua aprobetxatzen zuen22. Urumea ibaia 
kanalizatzeko obrek, urbanizazio lanek eta Karapoteko errekastoaren ibilgua aldatzeak, 
aprobetxamendu horrekin lotutako hondakin aztarna desagertzea eragin dute. 

Ondoren, 1962an, fabrikako gerenteak hornidura hori beste emakida batekin osatzen saiatuko 
dira, Otsuaneko errekaren adar batzuk aprobetxatuz (Pardiola, Urdanieta eta Legarralde). 
Urak, Osiñagako antzinako errotaren biltegira eramango ziren (435 m), eta, handik, ia 3 
kilometroko zuntz-zementuzko hodi baten bidez, lantegiraino. Osiñagako zentral 
hidroelektrikoaren jabeak, lehenik, eta Udalak ondoren (ubide horiek herritarrak hornitzeko 
baliatu nahi zituen), erakutsitako aurkakotasunak, inizitiba hori huts egitea eragin zuen23. 

 

 

 

  

                                                             
22 HUA. D-4-10-46. 
23 HUA. Administratiboa. 2.2929/10 esp. 
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08  "PAPELERA DEL NORTE" PAPER-FABRIKA  
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1944/1980...) 
BESTE IZENAK:  
 

“Papelera del Norte, S.A.” izeneko paper-fabrika garai berantiarrean sortu zen, Gerra Zibilaren 
osteko XX. mende erdialdean. Paper-industrien azken belaunaldiari zegokion, ondoko Papelera 
Guipuzcoana de Zicuñaga fabrikarekin batera. 1944an jarri zen martxan, Bernabé Armendariz 
Battú industrialari hernaniarraren eskutik, Gerra Zibilaren ondoren alkatea izan zena. 

Instalazioak inprimaketarako paper fina eta zelulosa-orea ekoizteko erabili ziren. 1940-
1950eko hamarkadetan Burgosko FNMT-aren (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) 
hornitzaile nagusietako bat bihurtu zen, segurtasun-paperez hornituz (paper tinbreduna, 
Estatuari egindako ordainketen zigilua, etab.), baita beste produktu batzuetaz ere (alimina 
sulfatoa, fekula, etab.). Garapen horren ondorioz, jatorrizko ekoizpen-instalazioak modernizatu 
eta handitu egin ziren, azalera bikoiztuz hamarkada horretan bertan24. 

Urte batzuk geroago, 1963an, Bernabék berak Armendariz paper taldea eratu zuen, Papelera 
del Muares (Burriana, Castellón) eta La Gelidénse (Gélida, Barcelona) taldeekin batera, paper 
finen eta paper zakuen ekoizpenean espezializatuz (Santos 2015:130)25. Hamarkada bat 
geroago, Armendariz bera izango da papergintzako talde berri baten eraketaren buru 
(Celulosas de Guipúzcoa, S.A.). Lantegi industrial berri bat eraiki nahi zuen Hernanin, zelulosa-
orea 300 tn/egun ekoizteko gai izango zena, baina ekimena ez zen azkenean egiaztatu26. 

1973ko krisiak eragin zuzena izan zuen enpresa honetan, eta, azkenean, hurrengo 
hamarkadaren hasieran itxi zituen ateak. Hasierako lursailari dagokionez, 1988 inguruan 
pabiloi zaharrak eraberritu eta zaharberritu ziren, oraindik martxan dagoen industria-parke 
berri batean bihurtuz27. 

 

 

 

  

                                                             
24 HUA. Administratiboa. 591/5 esp. 
25 SANTOS GANGES, L. (2015): Los billetes de banco y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: historia y 
patrimonio industrial de la Fábrica de Papel de Seguridad de Burgos. Burgosko Unibertsitatean 
defendatutako Doktorego-tesia. 
26 Celulosas de Guipúzcoaren proposamena lurraldeko hainbat paper fabrika elkartzetik sortuko da: 
Irurenako Paper-fabrika, Biyak-Bat eta Papelera del Norte Hernanin; La Guadalupeko Paper-fabrika, La 
Tolosana, San José Paper-fabrika eta Uranga Paper-fabrika Tolosan; Calparsoroko Paper-fabrika 
Berrobin; Echezarretako Paper-fabrika Iruran; La Salvadorako Paper-fabrika Villabonan; Cegamako 
Paper-fabrika Zegaman; Carmengo Paper-fabrika Amorebietan (Bizkaia); eta azkenik, Leizarango Paper-
fabrika Andoainen. HUA. Administratiboa. 2.131/11 esp. 
27 HUA. Administratiboa. 407 esp. 
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"Papelera del Norte" paper-fabrikaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Papelera del Norte paper-fabrika kokapena  
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Papelera del Norte paper-fabrikaren instalazioak (1943) 

(ITURRIA: Fototeka Kutxa)  
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Papelera del Norte paper-fabrikaren instalazioak handitzeko proiektua (1942) 

(ITURRIA: HUA) 
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Papelera del Norte paper-fabrikaren instalazioen egoera 1945. eta 1987. urtean 

(ITURRIA: HUA) 
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09  SCHROEDER BURDINDEGIA-FABRIKA  
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583345, y 4791231, z 17,75 
IBAIA: Latsunbe erreka 
 

Antziola auzoan kokatuta dagoen multzoa da. Eremura iristeko, herriko erdigunetik Ergobia 
auzora doan tokiko errepidea hartu behar da, Floridako Poligonoa zeharkatuz. 

Elementu horren kokapena oso aldatuta dago duela urte gutxi egindako urbanizazio-obren 
ondorioz, nahiz eta oraindik zutik mantentzen den jatorrizko eraikinaren fatxada (erabileraz 
kanpo): Antziola kalean zeuden instalazioak, Elkano eta Karmelo Labaka kaleekin gurutzatu 
baino lehentxeago (Agustindarren Plazaren eta aipatutako Elkano kalearen artean kokatutako 
oin berriko etxadian, gaur egungo Antziola kalea 2-4 zenbakian). 
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09  SCHROEDER BURDINDEGIA-FABRIKA  
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   

 

KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 

BABESA: Babesik gabe 

 
Fabrika zaharreko industria-instalazioak erabat desagertuta daude gaur egun, duela bi 
hamarkada inguru horretan egindako urbanizazio-lanen ondorioz. Kokaleku estrategiko batean 
kokatuta zeuden, Hernanitik Donostiarako Aieteko errepide zaharraren trazaduraren ertzean. 

Instalazioak oinplano angeluzuzen luzeko pabiloi batez osatuta zeuden, 22x99 metro 
ingurukoak. Solairu bakarra zuen eta kristalezko leihate handiak, sarrerako eremuan izan ezik 
(E), solairu goratua baitzuen. Hori guztia hormigoi armatuz eginda zegoen, estalki lauarekin. 

Ur-hornidurarako, fabrikak ustiapen bat zuen Latsunbeko errekastoan, non fabrikaren jabeek 
presa txiki bat jarri baitzuten aldez aurreko baimenik gabe. Atsegindegi etxeko hustubidetik 5 
bat metrora zegoen ur behera, Latxunbeko garbitoki zaharraren ondoan. Egoera horrek 
inguruko bizilagunen kexa eragin zuen (1949); izan ere, bertan zikinkeria ugari pilatzen zen eta 
gainezka egiteak uholdeak eragiten zituen inguruko landetan eta garbitokian bertan. 
Ustiapenak, dirudienez, inguru horretan lehendik zegoen bat berrerabili zuen, XIX. mendearen 
bigarren erdian eraikitakoa. 1869an, Jose Antonio Muruak baimena eskatu zion Udalari 
Latxunbeko erretena industrialki aprobetxatzeko. Horretarako, jatorrizko garbitoki publikoa 
eraitsi eta berri bat eraiki zuen handik gertu, estalkia eta uraskarekin28. Urte batzuk geroago, 
1965ean, oraindik agerian zegoen erreka-zatia kanalizatu eta estali egin zen, aipatutako Elkano 
kaletik igarotzea errazteko eta infekzio-gune bihurtzea saihesteko29. 

Instalazioak erabat eraitsi ziren 2003. urtean, hainbat urtez bertan behera utzita egon 
ondoren, eta oin berriko urbanizazio bat eraiki zen (Antziola kalea 2-4). 

 

 

  

                                                             
28 HUA. Administratiboa. 2.631-8 esp. (1949). 
29 HUA. Administratiboa. 3.058-11 esp. (1965). 
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09  SCHROEDER BURDINDEGIA-FABRIKA  
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea ( -1868-1940/1999) 
BESTE IZENAK: Pablo Schroeder, S.L.; Viuda de Pablo Schroeder  
 

Fabrika 1925ean sortu zuen Erich Schroederrek, diru eta langile alemaniarrekin, Portu auzoan. 
Bere ekoizpena burdindegiko hainbat produktutan oinarritzen zen (bandak, zerrak, igeltsero-
paletak, etab.). 

1940. urtean, jabeak, Pablo Schroederrek (aurrekoaren semeak), instalazioak erdigunerago 
eraman zituen, Antziola auzora, Hernanitik Donostiarako errepide zaharraren ondoan, Aietetik 
barrena. Puntu horretan, industria-pabiloi berria eraiki zuen errepide horren ertzean30. 

Lantegiak bertan jarraitu zuen, aldaketa handirik gabe, 1999 inguruan jarduera behin betiko 
amaitu zuen arte. Ondoren, ekoizpen industriala Zubiondoko Industrialdera eraman zen, 
Ereñotzurako errepidean. 

 

 

 

  

                                                             
30 HUA. D-4-9-31. 
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Schroeder burdindegia-fabrikaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Schroeder burdindegia-fabrikaren gaur egungo kokapena  
eta instalazioen antzinako argazkia eraitsi baino lehen (1998) 

(ITURRIA: HUA)  
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Schroeder burdindegia-fabrikaren instalazioak eraikitzeko proiektua (1940) 

(ITURRIA: HUA) 
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Schroeder burdindegia-fabrikaren publizitatearen kartela 

 

 
Schroeder burdindegia-fabrikaren gutunaren anagrama 

(ITURRIA: HUA) 

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

 

 

 

 

   

10 

KARABELEKO ERROTA 
   

 

 

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

10  KARABELEKO ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583600, y 4790874, z 10,60 (gutxi gorabeherako kokapena) 
IBAIA: Portu erreka 
 

Bere izena duen Karabel auzoan dagoen multzoa da, Portu errekaren bokaletik gertu, Urumea 
ibaian. Erdigunetik Karabel auzora doan tokiko errepidetik sartzen da eremura, Urumea ibaia 
zeharkatzen duen egungo zubi berritik gertu, eta Nafarroarako errepidearekin(GI-3410) lotzen 
da. 

Elementu horren kokalekua erabat aldatuta dago Urumea ibaia urbanizatzeko eta 
kanalizatzeko duela urte gutxi egindako obren ondorioz. 
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10  KARABELEKO ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Karabeleko errota zaharra erabat desagertuta dago gaur egun, eta ez da kontserbatu haren 
iraganeko eraikuntza arrastorik. 2013an egindako obren ondorioz, aldaketa handiak egin ziren 
eremu horretan, hainbat eraikin eraitsiz; besteak beste, Karabeleko zubia eta errota, bai eta 
Urumea ibaiaren ibilgua handitu ere. Horrela ezabatuz bere existentziaren iraganeko edozein 
testigantza. 

Jatorrizko errota, zubiari itsatsita zegoen oinplano pentagonal irregularreko eraikin bat zen, 
zubitik ur gora, eta haren inguruan garrantzi txikiagoko eta interes gutxiko hainbat eraikin 
gehitu ziren. Harlangaitzezko horma batekin eta kateatutako harlanduzko eskantzuekin egina 
zegoen eta eraisteko unean utzita zegoen. 

Haren gurpilak, ustez, Portu errekak mugitzen zituen zuzenean, bestelako hornidura-
azpiegiturarik gabe (presa, jauzia). Ubide horrek etxea alderik alde zeharkatzen zuen haren 
azpitik eta lokatzez beteta zegoen eraitsi zutenean. Uraren irteera puntuan estolda ikus 
zitekeen, Karabel zubiaren oinean. Estolda zati batean harlanduzko gangadunez egina zegoen 
eta alboetan harlangaitzezko horma bana zuen, ubidearen ibilbidea errazteko. Erreka horren 
azken zatia, errotara iritsi baino lehen, puntu horretan eraikitako txatartegiaren azpian 
lurperatuta zegoen eraitsi zutenean (Portu auzoa 25-27). 

Eraisteko unean bildutako datuen arabera, jatorrizko makineria erabat deseginda zegoen, 
baina ezin izan zen tokian bertan ziurtatu. Azken urteetan sagarra ehotzeko erabili izan da. 
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10  KARABELEKO ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1885/1920) 
BESTE IZENAK:  
 

Karabeleko errotaren eraikuntza une berantiar batean gertatu zen, XIX. mendearen amaieran. 
Zehazki, Miguel José Tellechea hernaniarrak sustatu zuen "para colocar una pequeña rueda 
hidráulica que dé movimiento á una piedra afiladora, aprovechando la corriente de las aguas 
de la regata llamada del Puerto", horretarako, aipatutako errekasto horretatik 20 l/s 
bideratzeko baimena lortuz31. Ustiapen horrek, ondoren, ehotzeko asmamen txiki baten 
sorburu izan zen, hurrengo hamarkadetan aktibo mantendu zena. 

Errota hau nahiko xumea zen, metalezko gurpil batek eragiten zuen harri pare bakar bat zuen, 
eta ez zen horretarako erabiltzen zen sistema zehatza ezagutzen. 

Jasotako testigantzen arabera, azken ehotzea hurrengo mendearen hasieran egin zen, 1920 
inguruan. Ondoren, makineria sagarra ehotzeko berrerabili zen (Aguirre Sorondo 1984:562-
563). 

 

  

                                                             
31 GAO. 100 zk. (1885.08.21). 
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Karabeleko errotaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

Karabeleko errotaren gaur egungo kokapena, eta erikuntza erautsi aurretik (2013). 
Eskuinaldean kanalaren estolda ikusten da  
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Karabeleko errotaren eraikuntza (1981) 

(ITURRIA: HUA)  
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11  PORTUKO LONJA ETA PORTUA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583260, y 4790585, z 9,40 (Lonja etxea) 
IBAIA: Portu erreka (antzinean Urumea ibaia) 
 

Multzoa izen bera duen auzoan kokatuta dago, Portu, Portu erreka edo bere ibaiadarren baten 
inguruan, Urnieta eta Hernaniko Udalerrien artean. Sarbidea herrigunetik Osiñagara doan 
bertako errepidetik egiten da, Portu zeharkatuz. 

Multzoa Portu errekatik gertu dauden eraikuntzek osatzen dute (Lonja, Portuzabal). 
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11  PORTUKO LONJA ETA PORTUA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Etxea zutik dago baina azpiegutura guztia desagertuta dago 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkitektura). IV. Motako Babes Erregimena: Fitxa IV.5 Lonja Etxea (Portu) 
HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.4 Lonja (etxea gaur 
egun). A Gakoa  

 

Portuko auzuneak eta Lonja, Portuzabal edo Portuetxe bezala ezagutzen diren etxeek 
merkataritza-jarduera historiko horri zor diote izena, eta, zehazki, antzinako ibai-portuaren 
presentziari.  

Eskura ditugun datu historikoen arabera, ontziraleku zaharra etxe horien oinean kokatuko 
litzateke, Urumea ibaian gora zihoazen ontziak hurbiltzen ziren lekuraino. Datu hori ez dator 
bat, argi eta garbi, gaur egungo panoramarekin; izan ere, ibai horren ibilgua oso urrun dago, 
leku horretatik 200 metro baino gehiagora, eta gaur egun Portu erreka baino ez da igarotzen 
bertatik. Ohiz kanpoko gertaera hori modu nahiko errazean azal daiteke, Urumea ibaiak bere 
ibilguan historian zehar izandako aldakuntzen bidez; izan ere, gaur egun zalantzazko egitate 
gisa ikusten baditugu ere, nahiko maiz dokumentatzen dira. Aldaketa horien ondoriz, 
ontziralekua lehorrean geratu zen, Osiñagako portuan ere egiaztatu ahal izan den bezala. 

Bi eraikinak behatuz gero, ez dago jatorrizko jarduera horrekin erlazionatzea ahalbidetzen 
duen ebidentziarik, toponimoa bera izan ezik. Etxe horien eta errekaren ingurunea, oso 
aldatuta dago gaur egun, duela urte gutxi egindako kanalizazio prozesuaren ondorioz. Hori 
baino lehen, argazki zahar batzuen bidez ikus zitekeen (1995) errekaren ibilguan barneratzen 
zen oinplano angeluzuzeneko eraikuntza sendo baten presentzia. Hau, 4-5 metro inguruko 
zabalera, 2 metroko sakonera eta beste hainbeste metroko altuera zuena, luzitutako 
harlangaitzezko horma batekin egina zegoen. Erdialdean, gainera, 40 cm-ko altuera zuen 
beheragune nabarmen bat zuen, une horretan hondakinez bateta zegoena. Eraikuntza horren 
funztionaltasuna ez da argi geratzen, nahiz eta ontziraleku honekin lotura zuzena izan 
zezakeen. 

Era berean, errekastoaren ibilguan bertan eta Lonja etxearen aurrean, gaur egun, ustezko 
hormatxo baten zimenduak ikus daitezke, ibilguarekiko zeihar jarriak, eta baliteke portu 
horrekin lotuta egotea. 

Kontuan izan behar da “portu” mota horiek egitura xume batez osatuta egongo liratekeela, 
egurrezko zutoinen bilbadura bat izango luketela, harri-koskorrez eta lurrez betetako tarteko 
espazioarekin. Horren gainean taula-zolata egongo litzateke, merkatu-gaiak deskargatzeko eta 
pisua ezartzeko plataforma horizontal bat izateko. 
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11  PORTUKO LONJA ETA PORTUA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa/Garaikidea (...1531/1814...) 
BESTE IZENAK:  
 

Portuko ibai-portua Urumea ibaiaren ertzetan zehar kokatutako portu-sare garrantzitsuaren 
zati zen. Bertara ontziak (alak edo gabarrak) iristen zirenekoa eta ibaia gora nabigagarria 
zenean. XV-XVI mendeetan ugaritu zen zirkulazioa. Komunikazio-sare arina zen, kostaldea 
probintziaren barnealdearekin lotzeko aukera ematen zuena, eta, horrela, pertsonen garraioa 
eta, batez ere, merkaturatzea oso zaila izango zatekeen merkantzia astunen garraioa (burdina, 
egurra eta beste salgai batzuk) izugarri errazten zen. Trazadura horretan portu batzuk eraiki 
ziren, oinarrizko azpiegitura batzuekin transakzio horiek bermatzeko (ontziralekuak, biltegiak, 
pisuak, etab.), karga eta zerga desberdinen kobrantza egiaztatzen zuen lonjarekin (Arbiza 
Portu, Karapote, Portu, Osiñaga, Ereñotzu, …). Instalazio hauek udal jabetzarenak izaten ziren, 
kudeaketa partikularrei alokatuz. Garai hartan, ohikoak ziren burdinazko edo manipulatutako 
burdinazko betak garraiatzeko kontratuak, bai eta portu honetara edo portu horretatik eta bai 
beste merkantzia batzuk eramateko kontratuak ere. Horrela, Hernaniko gune ekonomiko 
nagusietako bat bihurtu zen, baita udal diru-kutxetarako diru-iturri nagusietako bat ere. 

Hernaniko portuari buruzko daturik antzinakoenak XVI. mende hasierakoak dira, 1531n 
Domingo Egurrolak “la renta de los puertos” ematen duela aipatuta azaltzen denean32. Portu 
horren kudeaketa eta haren eskubideen kobrantza Udalak egiten zuen zuzenean, eta postu 
emankor hori errentan jartzen zuen aldizka. Historikoki, badirudi Osiñaga izan zela herriko 
jatorrizko portu nagusia, probintziaren barnealdearekiko komunikazio-bideetatik hurbilago 
zegoelako, baina agintari hernaniarrek honakoa sustatu zuten, hiribildutik hurbilago zegoelako. 

Dokumentazioaren arabera, Portuko ontziralekuak dike edo presa bat izan zuen, ura 
Lonjarantz desbideratu ahal izateko eta ontziak porturatzeko behar besteko behea izateko. 
Zamalanak edo karga eta deskarga lanak errazteko, egurrezko oholeria zuen, hesolak ibaian 
sartuta zituena. Hori guztia harriz beteta zegoen ("la Presa que estta donde la estanca que se 
halla en la Ria principal de la Hurumea para correr la agua de las azequias que se hallan echas 
...al Puerto") (Garcia de Vicuña 2011:237). 

Udalak 1808an Lonja eta Portua saldu behar izan zituen frantziar okupazioak sortutako zor 
handiak kitatzeko, une honetatik aurrera kudeaketa pribatuko aldi berri bat hasiz33. Lurreko 
komunikazio-sarean izandako hobekuntzek, apurka-apurka ibai-trafikoa bigarren mailako 
paper bihurtu zuten, eta, azkenean, XIX. mendeko lehen hamarkadetan erabat desagertu zen. 

Ilunabar honetan, Urumea ibaiak bere ibilbidean izandako aldaketak oso garrantzitsuak izango 
dira, hala nola 1706an lonja erabat lehorrean utzita geratu zenekoa ("estte rio se a zegado de 
ttal suertte, que, en buen trecho, se a echo innavegable, por que a aviertto su albeo, o, madre 
en ottro parage mas remotto por donde a empezado a ttener su curso"). Hori dela eta, Udalak 
kanal berri eta garesti bat ireki behar izan zuen Urumea ibaiaren ibilbide berria Lonja 
zaharrarekin komunikatzeko34.  

                                                             
32 HUA. C-2-I-1. 
33 GPAH. Gipuzkoako Hipoteka Kontularitza. H 567 sorta, 28 orr., 98 zk. (1808.08.04). 
34 HUA. C-5-IV-3-5. 
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Portuko Lonja eta portuaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  

Urumea 

Urumea 
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Portuko Lonja baserria 1995eko argazki batean eta gaur egun  

(ITURRIA: HUA)  
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Eraikuntza, ziurrenik, Portuko Lonja eta portu zaharrarekin lotuta, gaur egun desagertuta 

 (ITURRIA: GFA. Gure Gipuzkoa) 
 

 
Portuko errekaren trazaketa, Lonjaren alturan, kanalizatu ondoren  
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FRANKOKO ERROTA 
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12  FRANKOKO ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583260, y 4790584, z 17,00 
IBAIA: Igartzitegi erreka 
 

Multzoa Portu auzoan kokatuta dago, FFCCaren plataformari atxikita, eta beheko sektoretik 
bakarrik ikus daiteke (H). Erdigunetik Portu auzora doan tokiko errepidetik sartzen da eremura, 
tunela zeharkatu bezain laster kokatutako etxadian. 

Elementu horren kokapena oso aldatuta dago urteetan zehar egindako hainbat eraikin 
urbanizatzeko eta eraikitzeko obren ondorioz, bai eta FFCCaren trazaduraren ondorioz ere. 
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12  FRANKOKO ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Hondakin bakan batzuk baino ez ditu kontserbatzen (aldaporoa) 
BABESA: HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.23 Franko errota 

ageriko egiturarik gabe). D Gakoa  
 

Franko errota zaharra erabat desagertuta dago gaur egun, nahiz eta oraindik ere ebidentzia 
txiki mimetizatu batzuk ikus daitezkeen inguruan egindako eraikinen artean. 

Eskura ditugun datu historikoen arabera, Errota Hernaniko muinoaren oinean zegoen, gaur 
egun Portu auzoko 1, 2 eta 5 zenbakiekin bat datorren puntuan, gutxi gorabehera. Hasierako 
instalazioak eta horniketa azpiegiturak FFCCaren trazaduraren bi aldeetan banatuko lirateke, 
eta horrek zeharka zatituko lituzke, hori izango litzateke desegitearen arrazoia. 

Kokaleku horretan, errota horren ebidentzia fisiko bakarra eraikin horien atzealdean dagoen 
harresi sendoa da, kontserbazio egoera onean dauden hareharrizko harlandu handiekin egina. 
Horma horrek 5-6 metroko luzera eta 2 metroko altuera baino ez du, eraikitako eraikin eta 
eranskinek barneratuta eta jakin gabe barrutik luzatzen ote den. Horma hau, antzinako 
antepara edo ur-biltegiarekin bat etorriko litzateke, bere jauziarekin, gurpil ezberdinen 
mugimendua erraztuko lukeena. Hori berretsi egiten da deskribatutako horma-lerrokaduraren 
luzapen gisa kota berean jarritako terraza batzuekin. Ehotzeko makina, ziurrenik, etxadi 
txikiaren muturrean kokatzen zen, nahiz eta horri buruzko ziurtasunik ez dagoen. 

Hornidura azpiegiturei dagokienez, ez dago horien aztarnarik, eremua oso aldatuta dagoelako 
(eraikuntza berriak, FFCC trazadura), eta errota hornitzen zuen jatorrizko ubideraren ibilbidea 
(Igartzitegi erreka) erabat lurperatuta dagoelako. Horrela, ezin dira zehaztu ingurua 
urbanizatzeko prozesuak jada erabat suntsitu dituen azpiegitura horien kokapena eta ezaugarri 
zehatzak. 
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12  FRANKOKO ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa/Garaikidea (...1546/1860) 
BESTE IZENAK:  
 

Franko errotari buruzko datuek aukera ematen digute XVI. mendearen erdialdera arte 
gutxienez atzera egiteko, zehazki 1546. urtera arte, Hernaniko Kontzejuak errentan eman 
zuenean35. 

Errota hori Hernaniko Udalarena zen esklusiboki, hark eraiki zuen XVI. mende horretako une 
zehaztugaberen batean, eta hura mententzeaz, konponketak egiteaz eta aldian-aldian 
errentan emateaz arduratu zen (Aguirre Sorondo 1984:563). 

Dokumentazio historikoak ez du bere ezaugarriei buruzko datu gehiegirik ematen, beraz, ezer 
gutxi esan daiteke horri buruz ("Molino arinero de Franco con la parte correspondiente á ella 
de todas sus maquinas, casa de habitacion, presa, anteparas, acequias, uso de aguas, porcion 
de huerta y tierras anejas sitas en el Varrio del Puerto" -1829-). Era berean, ez dakigu zenbat 
harri eragiten ziren. Errota horren inguruan Arbide etxea eraiki zuten, honek “bulego” edo 
lantegi txiki bat izan zuen aingurak ekoizteko, XIX. mendearen lehen herenean oraindik aktibo 
zegoena ("ferreria que llaman Pachicu Santi en el Barrio del Puerto"), eta ez dakigu errotaren 
jauzia baliatzen zuen edo ez bere sutegirako. 

Udalak bere jabetzari eutsi zion XIX. mendearen hasierara arte, frantziar okupazioaren 
ondorioz sortutako zorrengatik saldu egin behar izan zuenean, beste udal jabetza asko bezala. 
Salmenta 1808an egiaztatu zen 37.000 errealekin, eta une horretatik aurrera ekimen pribatuak 
kudeatu zuen. 1840ko hamarkadan, jabeetako bik, Pablo Joaquín Mirandak eta Cayetano 
Pascual Iturriagak (gainerako herena Antiguako Donostiako komentu donostiarrarena zen), 
jatorrizkoari atxikitako proportzio txikiagoko errota berri bat eraiki zuten, biak 
funtzionamenduan mantezduz (aingura-fabrika zaharraren gainean?), 1851. urteko dokumentu 
batean adierazten den bezala ("otro molinito construido despues del Convenio de Vergara ...en 
terreno y al contacto de este" -Molino de Franko-)36. 

Errota honen bizitza funtzionala 1860ko hamarkadaren erdialdean amaitu zen, bere 
instalazioen zati nabarmen bat nahitaez “Sociedad de Crédito Mobiliario Español” elkartearen 
alde besterentzen denean (Iparraldeko FFCC berriaren emakidaduna eta eraikitzailea), eta 
instalazioak eta azpiegiturak erabat erabilezin geratzen direnean ("por la inutilizacion del 
molino de Franco quedando en beneficio de la enunciada Sociedad la antepara y sus 
materiales, el cauce y todos los derechos que dichos propietarios tenian á las aguas")37.  

Oker, egile batzuek XX. mendearen hasierara arte luzatzen dute bere existentzia (Aguirre 
Sorondo 1984: 562-563), nahiz eta, ziurtatu ahal izan dugun bezala, FFCCaren eraikuntzak bere 
hornikuntza-kanala eta antepara suntsitzea ekarri zuen.  

                                                             
35 HUA. H 591/7 esp. 
36 GPAH. Gipuzkoako Hipoteka Kontularitza. H 586 sorta, 262 orr., 2.932 zk. (1851.09.23). 
37 GPAH. III/2.860 sorta, 488-495 orr., 207 zk. (1860.08.14). 
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Frankoko errotaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Frankoko errotaren Ikuspegia. Beheko argazkian antzinako antepararen horma  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

 

 

 

 

   

13 

HARROBIKO SALTOA 
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13  HARROBIKO SALTOA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 582986, y 4790035, z 13,32 
IBAIA: Portu erreka 
 

Portu auzoan kokatzen da, FFCC plataformaren (614 KP) eta Portu errekaren artean, Urnietako 
mugatik gertu. Eremurako sarbidea oinezkoentzako den pista batetik egiten da. Pista hori 
Portu auzotik Urnietara doa aipatutako ubidearen paraleloan, eta FFCCaren tuneletako bat 
zeharkatu behar du. 

Elementu horren kokapena sarbide zaileko eremu batean dago, hainbat belarren eta 
nekazaritza eta abelzaintzako eraikinen artean, eta osorik kontserbatzen da. 
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13  HARROBIKO SALTOA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: Babesik gabe 
 

Sarbide zaileko eremu batean kokatuta dago, Igeltsotegi baserriaren oinean, Mandazubiko 
erreka eta Txankatx erreka elkartzen diren puntutik ur behera (Portu errekaren jatorria). 

Instalazioak oso xumeak dira, errekaren gainean zeharka jarritako presa txiki batek osatzen du. 
Hormigoizkoa da, 7 metroko luzera du guztira, 0,80 metroko altuera eta arinki trapezoidala 
den profila (gailurrean 0,40 m, oinarrian 0,60ra zabaltzen dena). Puntu horretan, ubidearen 
ibilgua handitu egin zen, ur-goraldien eragina txikiagotzeko eta harrera-basoa handitzeko. 
Halaber, ubideratze-horma bana egin zen bi ertzetan (75,60 m eskuinaldean eta 35,20 m 
ezkerraldean). 

Presa txikiaren ondoan, 40 m³-ko karga-andel txiki bat jarri zen eta bertara eraman zen presa 
txikitik eratorritako ura, etxola txiki bat jarri zen baita ere (4,90x5,10 m), ura andel 
erregulatzaileraino eramango zuten motoponpak egokitzeko. Ia 1.200 m-ko garapena zuen 
fibrozementuzko hodi lurperatu batetik bideratu zen ura. Andel erregulatzailea Santa 
Barbarako harrobiaren ondoan dago, 1.725 m³-ko edukierarekin. Ur-emaria erabili eta garbitu 
ondoren, errekara itzuli behar zen, emaria ez murrizteko. 

Instalazioak funtzionamendutik kanpo daude gaur egun, utzita. 
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13  HARROBIKO SALTOA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1975/2006) 
BESTE IZENAK:  
 

Harrobiko Jauzia XX. mendearen amaieran eraiki zen. Cándido Aramburu industrialari 
donostiarrak sustatu zuen, bere jabetzakoa den Santa Barbarako Harrobian prestatutako 
mineralen garbitokirako ur-hornidura nahikoa bermetzeko. 

Aramburuk lehen proposamen bat auzkeztu zuen 1968an, baina ukatu egin zioten baimenik 
gabe lurperatutako hodiaren trazadurak kaltetutako zenbait bizilagunek aurkeztutako protesta 
zela medio. 1975ean proiektuari berriro ekin zioten, eta Udalaren ekimenez zenbait aldaketa 
egin ondoren, azkenean onartu egin zen, eta 20 l/s-ko emaria aprobetxatzeko baimena eman 
zitzaion38. 

2006an harrobiaren jarduera eten zenean, instalazioak bertan behera utzi ziren eta 
pixkanakako hondatze prozesua hasi zen. 

 

  

                                                             
38 HUA. H 1.396/16 (1968) eta H 1.322/8 (1975) esp. 
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Harrobiko saltoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Harriboko Saltoaren presa eta motoponparen txabola aldamenean 
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14  ERROTABERRIKO ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 582941, y 4789858, z 18.90 (errota) 
           x 5827772, y 4789790, z 25,60 (presa) 
IBAIA: Trankatx erreka 
 

Multzoa Portu auzoa eta Urnietako Igarategi Industrialdea artean kokatzen da, Txankatx 
errekako meandro zabal batean, Hernaniko mugatik gertu. Sarbidea Portu auzotik Urnietara 
doan oinezkoen pista batetik egiten da, aipatutako errekaren paraleloan. 

Multzo honen kokapena izen bera duen baserriarekin bat dator, eta haren inguruan etxeak 
eraiki dira. 
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14  ERROTABERRIKO ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 16 zbka. 1998.01.26) 
 Santiagoko Bidea (Buletina: EHAA 19 zbka. 2012.01.27) 
 

Errotaberriko errota kontserbazio-egoera onean dago, 2009an bere elementuen zati nabarmen 
bat zaharberritu ondoren. 

Errotaren eraikina mendi-hegalean bermatuta dago, eta oinplano angeluzuzeneko eraikin 
batek osatzen du. Eraikinak bi solairu eta sotoa ditu. Harlangaitz arruntez egina dago, 
kareharrizko harlandu kateatu irregularrak ditu eskantzuetan eta bao batzuen inguruan. Ipar-
ekialdeko ertzean, jatorrizko estolda edo ur-irteera dokumentatzen da. Arku beheratu sendo 
batekin egina dago, neurri handiko kareharrizko harlanduz egina eta fabrika bereko horma-
hormatal txiki batean sartuta, partzialki kontserbatuta. Baliteke fabrika-aldaketa hori lehen 
adierazitakoa baino lehenagoko berreraikitze-prozesu baten ondorio izatea. Barrualdeko 
egitura guztiz berritutako egurrez egina dago. 

Barrualdean, zaharberritu aurretik, jatorrizko ehotzeko makineriaren zati garrantzitsu bat 
kontserbatzen zen (harriak, eserlekuak, pintzak, etab.), baina kontserbazio-egoera eskasean. 
Makineria hori guztiz konpondu eta berreskuratu zen. 

Ur-hornidurako sistema modu partzialean kontserbatu da, nahiko kontserbazioa egoera onean. 
Presa, tren-plataformaren Mendebaldeko alboan zegoen, plataforma azpitik zeharkatuz. 
Bertatik abiatzen da mendi-mazelan induskatutako hornidura-ubidea, kanpoaldetik 
harlangaitzezko itxitura horma batekin. Kanal honek, gutxi gorabehera, 220 metroko luzera 
zuen, 3,80 metroko batez besteko zabalera eta 3 metroko sakonera. Presa FFCC trenbidearen 
beste aldean zegoen, tunel estu batetik zeharkatuz. Gaur egun, oso aldatuta dago eremu 
horretan egindako obrengatik, nahiz eta oraindik zati batean ikus daitekeen. 

Errota noizean behin jarri ohi da martxan, inguruko ikastetxe batzuen eskariari erantzunez. 
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14  ERROTABERRIKO ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa/Garaikidea (...1418/1940) 
BESTE IZENAK: Molino de Herrotaberria 
 

Errotaberriko errotari buruzko datuek XV. mende hasierara joateko aukera ematen digute. 
Zehazki, 1418. urtean, Hernaniko Kontzejuaren eta Juan Martínez de Aierdiren eta Juan Pérez 
de Elgetaren arteko hitzarmena ezarri zen, Eziago eta Errotaberriko erroten jabe gisa (Urnieta). 
Hitzarmen horren arabera, Hernaniko herritarrak behartuta zeuden errota horietara joatera 
beren aleak ehotzeko39. 

Hitzarmen hori alderdiek hainbat aldiz berretsi zuten ondorengo mendeetan zehar, nahiz eta 
auzotarrek protestak egin errotariek ustez egindako gehiegikeriengatik. Azkenean, XVIII. 
mendean aurrera, jadanik ez zen erabili eta partikularren eskuetara igaro zen hurrengo 
mendearen hasieran. 

XVI. mende amaieran, Urnietako eta Hernaniko Kontzejuen arteko auzi latz bat azaldu zen, 
lehenegoek errota beren Udalerrian zegoela argudiatuz (benetan gertatzen den bezala), eta 
gauzak horrela, Hernaniko zigiluarekin batera neurri eta pisuak bortizki eraman zituzten, baita 
errotaria preso hartu ere40. Hasieran hernaniar agintariei jabetza aitortu bazitzaien ere, 1611 
inguruan behin betiko Urnietara igaro zen, eta une horretatik aurrera erdizka kudeatzen hasi 
zen Aritzolako oinetxeko oinordekoekin (Aguirre Sorondo 1984:778-780). 

XVII. mendean, une ezezagun batean, Urnietak bere zatia beste erdiaren jabeei saldu zien, eta 
haien jabetza izatera pasa zen osorik ("el Molino arinero nombrado de Errotaberri, sus piedras, 
cauces, tierras labrantías y todo lo demás anejo” -1831-)41. 

Errota honek bi harri pare zituen, metalezko beste hainbeste gurpilek eragindakoak. Makina 
hauei, XX. mendean, etxaldea bera elektrizitatez hornitzeko potentzia txikiko turbina bat 
gehitu zitzaien (1929 inguruan?)42. 

Errota honen bizitza funtzionala XX. mende horren erdialdean amaitu zen, antza denez, 1940 
inguruan azken ehoketa egin zenean. Une horetatik aurrera, eraikina eta azpiegiturak bertan 
behera uzteko eta pixkanaka hondatzeko prozesu motel batean sartu ziren, ia instalazio 
guztiak hondatzeraino. 2009. urtean berreskuratu eta zaharberritu ziren Gipuzkoako Foru 
Aldundiak emandako laguntza bati esker (Zaharberri Programa). 

  

                                                             
39 HUA. H 591/2 esp. 
40 HUA. H 591/12 esp. 
41 GPAH. Gipuzkoako Hipoteka Kontularitza. H 352 sorta, 254 orr., 577 zk. (1831.02.19). 
42 GAO. 25 zk., 199 orr. (1929.08.20). 
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Errotaberriko errotaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Errotaberriko errotaren ikuspegia gaur egun. 
Behean, eraikuntza zaharberritu aurretik (1990). Azpialdean estoldaren irteera 

(ITURRIA: GFA. Zaharberritu Programa)  
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Errotaberriko errotaren presaren kokapena eta kanalaren ikuspegia  

(ITURRIA: GFA. Zaharberritu Programa   
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Errotaberriko errotaren makineria zaharberritu aurretik eta gaur egun (1990) 
(ITURRIA: GFA. Zaharberritu Programa   
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15  TRANKAXKO ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 582154, y 4789134, z 30,10 (errota) 

x 582192, y 47891115, z 35,20 (Galarragako presa) 
x 582005, y 4789968, z 38,80 (Errekaldeko presa) 

IBAIA: Errekaldeko eta Galarragako erreka 
 

Oztaran auzo urnietarrean kokatuta dago, FFCC plataformatik oso gertu. Eremura Urnieta eta 
Hernani lotzen dituen errepidetik sartzen da (GI-131), Langarda Gainatik gertu dagoen 
baserrira zuzenean doan pista bat hartuz. 

Elementu honen kokapena Trankatx errekaren haranaren hondoan dago, nekazaritza eta 
abeltzaintzako eraikuntza ezberdinez inguratua. 
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15  TRANKAXKO ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Hondakin bakan batzuk baino ez ditu kontserbatzen (Galarragako 

presa eta kanala) 
BABESA: UHAPO. IIa Maila: Udal intereseko ondasun higiezinak (12. Trankatx errota).  
 

Trankatx errota zaharra partzialki kontserbatuta aurkitzen da, berarekin lotutako elementu 
asko bizirik iraunez. 

Errotaren eraikina, Hegoaldetik, Trankatx baserri nagusiari atxikitako eraikin gorputz batez 
osatuta dago. Oinplano angeluzuzena du, gutxi gorabehera 10x11 metrokoa. Harlangaitzezko 
horma batez egina dago (gaur egun luzitua eta margotua), eta eskantzuak eta baoen inguruak 
harlanduzkoak dira. Behealdean, antzinako estolda edo irteerako kanala ikus daiteke. 
Hareharrizko harlanduz egindako arku beheratu batez osatuta dago. Jasotako ahozko 
informazioaren arabera, errota erabat deseginda dago barrutik, eta ehotzeko jatorrizko 
makineria desagertu egin da. 

Hornidura azpiegitura partzialki kontserbatuta dago. Batez ere errotaren Ekialdean dagoen 
hornidura-presa nabarmentzen da. Grabitateko presa batek osatzen du, Errekalde 
errekastoaren ibilguarekiko zeharka jarria eta zati batean landaretzak erdi ezkutatua. Fabrika 
oneko hareharrizko harlanduz egina dago, zuzenean azaleratze arrokatsu naturalaren gainean 
zimendatzen dena. Gailurraren zatian, azken bi ilaretako harlandu batzuk galdu ditu. 8 metro 
inguruko luzera du, 1,20 metroko zabalera eta 4 metroko altuera. Ikus daitekeenez argazki 
zaharretan, horixe zen aprobetxamendu osagarria. Nagusiak, baserritik 185 metro ingurura 
zegoen Galagarrako erreka aprobetxatzen zuen, eta ubide baten bidez eratortzen zen. Ubide 
hori, azken zatian, handitu egiten zen, baserriari Hego-mendebaldetik atxikitako aldaporoa 
eratuz (273 m² inguru). Gaur egun ez dago presa eta kanalizazio horren aztarnarik. 

Hargunea ezkerreko estriboan dago, eta ez da ikusten erregulazio-elementurik dagoenik. 
Hargune horretan, akueduktu moduko batez osatutako hornidura-ubidea abiatzen da. Ubideak 
mendi-mazelari egokitutako trazadura lerromakur samarra du, errotaraino dagoen malda 
handia gainditzeko. Ura 25x25 cm-ko ubide estu batetik doa, 60 cm-zabalera eta 2 eta 2,20 m 
arteko altuera dokumentatua duen horma sendo baten gainean dagoena, lehorrean jarritako 
harlangaitz-horma arruntez egina. Bere trazaduran Trankatx errekaren ibilbidea igarotzen du 
kontserbazio egoera onean dagoen erdi-puntuko arku lirain baten bidez. Kanal hori hasierako 
tartean baino ez da kontserbatzen, gutxi gorabehera 30 metroko garapenean, pista 
gurutzatzen den tokiraino. Azken aldearen eta antepararen lekukotza fisiko guztiak desagertu 
dira, argazki zaharretan oraindik ikus daitezkeenak (beste 27 m inguru). Azken alde hori oso 
aldatuta dago lursailean egindako birmoldaketen ondorioz, Trankatx errekaren ibilgua ere 
aldatzeraino. 
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15  TRANKAXKO ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa/Garaikidea (...1530/1970) 
BESTE IZENAK: Molino de Trancach; Molino de Trancojo 
 

Trankatx Errotari buruzko datuek aukera ematen digute XVI. mendearen erdialdera arte 
behintzat atzera egiteko. Zehazki, 1530ean aipatuta azaltzen da María Ochoa de Alcegari 
ezkonsari gisa emandako jabetza multzoaren barruan, horien artean “la casa d'Ermutegui con 
su molino “ eta gainerako jabetzak zeuden43. Errota honen historia Urnietako Ermutegiko 
oinetxearekin lotuta egon da une oro, bere familiaren ondarearen parte izanik. 

Dauden erreferentziak ez dira oso ugariak, eta daudenak familiaren jabetzaren transmisioari 
lotuta daude (María Ochoa de Alcega, María Ochoa de Guruceaga, Martín Pérez de Unanue, 
María Ana Unanue, etc.), haien ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko aipamen gutxi 
eginez. Antza denez, burdinazko bi gurpilen indarrez mugitzen ziren bi harri pare zituen 
ehotzeko. Harri horietako batek, osagarri gisa, generadore txiki bat zuen martxan jartzeko, 
batez ere udan (Aguirre Sorondo 1984:781). 

XX. mendearen lehen herenean, 1933. urte inguruan, erabiltzaileek bi ur-ibilgu desberdinetatik 
zetorren urarekin lan egiten zutela egiaztatu zen: Errekalde errekakoa (90 l/s) eta Galarragako 
errekakoa (150 l/s) 44. Azken ehoketa 1970ean egin zen, gutxi gorabehera. 

 

  

                                                             
43 HUA. E-7-I-1-10, 74 orr. (1530.03.13). 
44 GAO. 199 zbka., 23.629-23.630 orr. (2006.10.19). 
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Trankaxko errotaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  

Errekaldeko 
Presa 

Galarragako 
Presa 

Errekaldeko 
Presa 

Galarragako 
Presa 
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Trankaxko errotaren kokapena (1954ko ortofotoa) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

Trankaxko errotaren kokapena   

Presa 

Presa 
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Trankaxko errotaren estolda 

Trankaxko errota. Errekalde errekan presaren gutxi gorabeherako kokapena.  
Atzean Trankatx errota   
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Trankaxko errota. Galarraga errekan kokatutako presa eta kanala   
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Trankaxko errota. Galarragako kanalaren zehaztasunak   
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16  EZIAGOKO ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583647, y 4789866, z 23,00 (errotaren gutxi gorabeherako 

kokapena) 
  x 584001, y 4789840, z 31 (presa) 

IBAIA: Urumea 
 

Multzoa izen bera duen Eziago auzoan kokatuta dago, Urumea ibaian dagoen meandro zabal 
batean. Nafarroarako errepidetik (GI 3410) sartzen da eremura, Eziagoko industrialdetik gertu. 

Jatorrizko industria-instalazioak Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga enpresaren egungo 
lurzatian zeuden. 
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16  EZIAGOKO ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta. Antzinako presaren kokapena kontserbatzen da 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.7 Zeagoko errota 
(industria gaur egun). D Gakoa  

 

Gaur egun, industria-gune historiko horrekin lotutako eraikuntza-aztarnarik ez dago, lurzatiak 
izandako eraldaketa handien ondorioz (Papelera Biyak-Bat lehenengo eta Papelera 
Guipuzcoana de Zicuñaga ondoren). 

Eskura ditugun datuen arabera, errota eta haren azpiegitura partzelaren Hego-mendebaldeko 
muturrean zeuden, ibaiaren zubi esekiaren parean, gaur egun zura biltzeko dagoen gunearekin 
bat etorriz. 

1880. urteko deskribapen batean adierazten denez, eraikin nagusiak osatzen du multzoa, eta 
1,12 areako azalera du guztira, ataurrearekin eta erantsitako zenbait lursail-zatirekin. Etxeak 
beheko solairua zuen, " con departamento destinado á molino " eta beste gela bat ukuiluekin; 
lehen solairua sukalde eta logelekin; eta ganbara ale-biltegirako; hala nola baita " sitio de las 
turbinas que ocupa la parte más baja del edificio" ere. Errota honek nolabaiteko garrantzia 
zuen, guztira hiru harri pare baitzituen (bi artoarentzat eta bat gariarentzat). 

Presa Urumea ibaian zegoen, eta ibaiaren ibilguarekiko zeharka jarrita zegoen, bere deribazioa 
errazteko, puntu horretan duen korronte eta emari handia dela eta. Presa hori egungo 
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ren kokaleku berean zegoen (lehen Biyak-Bat Papelera), 
erabat eraldatuta denboraren poderioz; beraz, ezin dira argi zehaztu haren ezaugarriak. 
Kanalizazio kanalak 500 metroko luzera zuen, 5,50 metroko batez besteko zabalerarekin, 
ondoren, zati handi batean, Biyak-Bat Papelerak berraprobetxatu zuena. Gainera, hustubide 
luze bat zuen (178 m), urak Urumea ibaira itzultzen zituena meandrotik ur behera. 
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16  EZIAGOKO ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/ Aro Modernoa/Garaikidea (1416/1910) 
BESTE IZENAK: Molino de Ceago; Molino de Eceaga 
 

Eziagoko errotaren historiak XV. mendearen hasieran du jatorria, eta, horrela, Urumea 
Bailarako zaharrenetako batean bihurtzen da. Zehazki, 1418. urtean hitzarmen bat ezarri zen 
Hernaniko Kontzejuaren eta Juan Martínez de Aierdi eta Juan Pérez de Elgetaren artean, Eziago 
eta Errotaberriko erroten jabe gisa (Urnieta). Hitzarmen horren arabera, Hernaniko herritarrak 
haien errotetara joatera behartuta zeuden, ehotu ahal izateko. Testuaren arabera, " molino de 
Ceago " bi urte lehenago eraikia izan zela dirudi (Aguirre Sorondo 1984: 561-562) 45. 

Hitzarmen hori alderdiek hainbat aldiz berretsiko dute ondorengo mendeetan zehar, nahiz eta 
auzotarrek protestak egin zituzten errotariek ustez egindako gehiegikeriengatik. Azkenean, 
XVIII. mendean jada ez zen erabiltzen, eta ondorioz, hurrengo mendearen hasieran, 
partikularren eskuetara igaro zen. 

Ia bost mendeko existentzia luzean zehar, errota eta bere azpiegiturak berrikuntza eta 
aldaketa ugari jasan ditu, bai ohiko uholdeen ondorioz, bai bere instalazioak berritu eta 
modernizatzeko beharraren ondorioz. Garrantzitsuenetako bat 1556 inguruan izan zen, urte 
horretan gertatutako uholdearengatik, horren ondorioz bere intalazio gehienak harriz 
berreraikiz (presa, ubideak, ehotze gela...) 46. 

Errota horrek, XIX. mendearen hasieratik gutxienez, hiru harri parerekin lan egiten zuen. 
Horietatik artoa ehotzen zuten biek urtearen zati handi batean egiten zuten lan, garia ehotzen 
zuenak, aldiz, hilabete gutxi batzuk baino ez zituen egiten47. 1901ean 15.800 fanega ehotzeko 
gaitasuna zuen. 

Jabeek Juan Sesé industrialari tolosarrari besterendu zizkioten instalazioak 1880. urtean (Sesé y 
Cia elkartearen ordezkari gisa), inguruan paper-industria berri bat gaitzeko (Papelera Biyak-
Bat) 48. Industria berriak ur-hornidurarako azpiegitura (presa eta ubidea) aprobetxatuko eta 
modernizatuko du, bi ekoizpenak (paper-fabrika eta errota) uztartuz, gutxienez 1910 urtera 
arte, azken horrek behin betiko utzi zuenean, espazio-beharrak zirela eta. 

 

 

 

  

                                                             
45 HUA. H 591-2 esp. 
46 HUA. H 591-10 (1556.11.12) esp. 
47 HUA. H 608 esp. 
48 GPAH. III/2.961 sorta, 4.405-4.417 orr. (1880.10.08). 
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Eziagoko errotaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Eziagoko errotaren salerosketaren planoa (1880) 

(ITURRIA: GPHA)   
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Eziago errotaren instalazioak "Papelera Biyat-Bat" paper-fabrikaren barruan  

oinplanoan eta argazki batean (1989) 
(ITURRIA: HUA)  
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"PAPELERA BIYAK-BAT" 
PAPER-FABRIKA 
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17 " PAPELERA BIYAK-BAT" PAPER-FABRIKA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583635, y 4789825, z 17,80 (fabrika) 

  x 584001, y 4789840, z 31 (presaren kokapena) 
IBAIA: Urumea 
 

Multzoa izen bera duen Eziago auzoan kokatuta dago, Urumea ibaian dagoen meandro zabal 
batean. Nafarroarako errepidetik (GI 3410) sartzen da eremura, Eziagoko industrialdetik gertu. 

Jatorrizko industria-instalazioak Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga enpresaren egungo 
lurzatian zeuden. 
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17 " PAPELERA BIYAK-BAT" PAPER-FABRIKA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Gaur egun, industria-gune historiko horrekin lotutako eraikuntza-aztarnarik ez dago, lurzatiak 
izan dituen eraldaketa handien ondorioz. Ondoko industria batek, Papelera Guipuzcoana de 
Zicuñaga, erosi zuen eta bere azpiegitura nabarmen eraberritu zuen, gainerako ekoizpen-
instalazioak eraitsiz (1989). 

Paper-fabrika honen jatorrizko instalazioek Eziagoko errotaren hornidura hidraulikoaren 
azpiegitura aprobetxatu zuten, errota horren inguruan kokatuz (gerora paper-fabrikaren 
barruan). Eskura ditugun datuen arabera, Paper-fabrika hori partzelaren Hego-mendebaldeko 
muturrean egon zen, ibaiaren zubi esekiaren parean, gaur egun zura biltegiratzeko dagoen 
gunearekin bat etorriz. 

1903. urteko deskribapen batean adierazten da multzoa hainbat eraikinek osatzen dutela 
(ekoizpen-nabe nagusia, turbinaren eraikina, lehortze-planta eta biltegia, bero-labea, 
ofizialentzako eta zuzendarientzako etxebizitzak, zur-biltegiak, etab.). 75 langileko plantilla 
izatera iritsi zen (1935). Instalazio horiek denborak aurrera egin ahala eraberritu eta berritu 
ziren, ekoizpen-beharretara egokituz. Eraitsi zutenean, bi eta hiru solairuko hainbat eraikinek 
osatzen zuten multzoa, guztiak hormigoiz eginak, adreiluzko tximinia handi batekin partzelaren 
goialdean. 

Presa Urumea ibaian zegoen, Elorrabi inguruan, eta ibaiaren ibilgura zeharka jarrita zegoen, 
bere deribazioa errazteko, puntu horretan duen korronte eta emari handia dela eta. Presa hori 
gaur egun Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga dagoen leku berean zegoen (eta, beharbada, 
Eziagoko errotak erabiltzen zuenaren gainean). Luzera handiko grabitatezko presa da, 130 m 
luze, 1,50 m zabal eta 3,10 m garai, eta gaur egun hormigoiz egina dago, harri-lubeta batez 
errematatua. Jatorrizko presak harlanduzko horma bat zuen, bai eta goiko itxitura bat ere, 
hareharrizko lauza handiekin. XIX. mendearen amaieran eraberritze nabarmena izan zuen, 
ezkerreko estribuak 7,10 metroko luzera hartuz. Hartunea, eskuineko estribuan zegoen, 
proportzio ezberdineko (1,50 eta 3,50 m) metalezko bi uhatez hornitua. Estribo horretan 
bertan garbiketa-hustubide bat zegoen, bere uhatearekin eta kontrol-gurpilarekin. Kanalizazio-
kanalak 502 metro inguruko luzera zuen, 5 metroko oinarria eta 1,60 metroko altuera zuen 
sekzio trapezoidal batekin. Sekzio hori lurrean sartuta zegoen eta harlangaitzezko horma 
batekin helduta. 1980ko hamarkadan, 226 metro inguruko ubide honen hasierako zatia 
eraberritu egin zen sekzio angeluzuzeneko (4x2,50 m) hormigoizko kutxa bat eraikiz, 
hormigoizko lauza batez estalia. Azken zatian, hainbat eraikinen artean sartutako karga-
ganbera ireki zen, eta 650 m² eta 1.300 m³-ko oinplano trapezoidala zuen. Turbinara sartzeko 
ahoa ezkerreko aldean zegoen, sarrerako metalezko uhatearekin, eta parean beste hustubide-
uhate bat zuen. 

Ondoren, 178 metroko luzera eta 5 metroko zabalera zuen hustubide luze bat zuen, eta urak 
Urumea ibaira itzultzen zituen meandrotik ur behera.  
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17 " PAPELERA BIYAK-BAT" PAPER-FABRIKA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1887/1906-2011) 
BESTE IZENAK: "Papelera La Soledad" 
 

"Papelera Biyak-Bat" Paper-fabrika XIX. mendearen amaieran atondu zen, Eziagoko jatorrizko 
errotaren inguruan, bi jarduerak bateratuz hurrengo mendearen hasierara arte (1910). 1880. 
urtean, Juan Sesé industrialari tolosarrak, Sesé, Bandres y Echeverria elkartearen ordezkari 
gisa, errota horren lurrak erosi zituen zenbait obra egin eta papera ekoizteko instalazio berri 
bat gaitzeko ("estableciendo una fabrica de pasta de madera para la elavoracion de papel ú 
otros usos "49). Fagollagako instalazioetatik beren paper-ekoizpena leku berrira eramango 
duten enpresariak. 

Fabrika oin berrikoa eraiki zuten, eta hasierako hornidura-azpiegitura hidraulikoa (presa eta 
ubidea) baino ez du baliatuko. Obra garrantzitsuenak presan egin ziren, ondorioz Udalarekin 
eta inguruko zenbait bizilagunekin auzi gogorra sortuz 1883 eta 1887 urteen artean. Bizilagun 
horiek presa 20/25 cm inguru igotzea leporatu zieten jabeei, beren soroak baimenik gabe 
urpean utziz eta ontziak presaren ezkerreko estribuaren ondotik ur gora eta ur behera 
igarotzeko erabilitako jatorrizko pasabidearen antolaketa eta zabalera aldatuz ("existiendo de 
época remotísima una esclusa o portillo para el paso de las barcas y flotación de maderas "). 
Horrez gain, presaren erdialdean izokinetarako arrapala edo eskala bat jartzera behartu zituen 
Gobernu Zibilak50. 

XX. mendearen hasieratik aurrera, J. Sesé y Cia elkarteak, aurrekoaren oinordekoak, bere gain 
hartu zuen ekoizpena, Papelera Biyak-Bat marka komertzialaren pean. Marka horrek, hain 
zuzen, jabetzan zituzten lantegiak aipatzen zituen ("La Primitiva" Tolosan eta "La Soledad" 
Hernanin) 51. 

Ekoizpen-instalazioak pixkanaka handituz joan ziren, eskaria handiagoarekin batera. 1973ko 
krisi ekonomiko nabarmenaren eta beste ekoizpen-zentro lehiakorrago batzuen lehia 
handiaren ondorioz, ekoizpen-instalazioak erabat itxi ziren hamarkada horren amaieran. 
Azkenik, bere lursaila (bere azpiegitura hidralikoa bezala) Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga 
lehiatsu batek erosi zuen 1983an, eraikuntza guztiak eraitsiz 1989-1990 urteetan52. Jatorrizko 
presa eta hornidura hidraulikoaren sistema baino ez ditu mantendu, nahiz eta dagoeneko oso 
berrituta egon. 

 

 

  

                                                             
49 GPAH. III/2.961 sorta, 4.405-4.417 orr. (1880.10.08); GAO. PT. 3.413 sorta, 231 orr. (1881.07.30). 
50 HUA. H 138-12 esp; GAO. JD-IT. 1.816/7.942 sorta.. 
51 GAO. PT. 3.822 sorta, 1.762-2.788 orr. , 606 zk. (1903.12.01). 
52 HUA. 377-6 esp. 
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"Papelera Biyak-Bat" paper-fabrikaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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"Papelera Biyat-Bat" paper-fabrikaren kokapena (1954ko ortofotoa) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

 

"Papelera Biyat-Bat" paper-fabrikaren instalazioak (1988) 

(ITURRIA: HUA)   

Papelera Guipuzcona 
de Zicuñaga 

Eziagoko errota 
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"Papelera Biyat-Bat" paper-fabrikaren instalazioak eraitsi baino lehenago (1989) 

(ITURRIA: HUA)   
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"Papelera Biyat-Bat" paper-fabrikaren enpresaren akzio bat (1946) 

(ITURRIA: Todocoleccion)  

"Papelera Biyat-Bat" paper-fabrikaren gutunen anagrama (1965) 

(ITURRIA: HUA)   
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"PAPELERA GUIPUZCOANA 
DE ZICUÑAGA" PAPER-

FABRIKA 
   

 

 

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

18  "PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA" PAPER-
FABRIKA 

 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583687, y 4789956, z 25,32 (fabrika) 

  x 584001, y 4789840, z 31 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Multzoa Eziago auzoan kokatuta dago, Urumea ibaian dagoen meandro zabal batean. 
Nafarroarako errepidetik (GI 3410) sartzen da eremura, Eziagoko industrialdetik gertu. 

Jatorrizko industria-instalazioak partzela zabal batean daude, eta testu honetan lantzen den 
eta oraindik aktibo eta funtzionatzen ari den industria bakarrenetakoa da. 
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18  "PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA" PAPER-
FABRIKA 

 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: Babesik gabe 
 

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga paper-fabrikari dagozkion industria-instalazioek 160.000 m2 

baino gehiagoko lurzati zabala hartzen dute (hasierakoak 40.000 ingurukoak ziren). 

80 urte pasatxoan, instalazio horiek bilakaera nabarmena izan dute, eta, horren ondorioz, 
jatorrizko ekoizpen-instalazio asko desagertu egin dira, merkatuaren ekoizpen-premiekin bat 
datozen beste batzuekin ordezkatuta; prozesu horretan, oraindik ere, etengabeko obrak egiten 
ari dira instalazioetan. 

Kontserbatu diren elementu bakanetako bat Urumea ibaian prestatutako jatorrizko presa da. 
Elorrabi inguruan dago, eta ibaiaren ibilguarekiko zeharka jarrita dago, bere deribazioa 
errazteko, puntu horretan duen korronte eta emari handia dela eta. Presa hau, izatez, Eziagoko 
antzinako erroten (1416-1910) eta Biyak-Bat Papeleraren (1887-1983) oinordekoa da, bere 
kokapen bera hartuz, baina oso berritua. 130 m luze, 1,50 m zabal eta 3,10 m altu den 
grabitatezko presa da. Harri-lubeta batez errematatutako hormigoiz egina dago, nahiz eta gaur 
egungo trazaduraren azpian oso litekeena den harlanduzko jatorrizko fabrika ezkutatzea. 
Hartunea eskuineko estribuan dago, neurri desberdinetako (1,50 eta 3,50 m) metalezko bi 
uhatez hornituta. Estribo horretan bertan garbiketa-hustubide bat zegoen, bere uhatearekin 
eta kontrol-gurpilarekin. 1990 inguruan, izokinentzako eskala berri bat exekutatu zen, 
jatorrizkoaren eraginkortasun ezagatik (erdiko zatian kokatua), eta ezkerreko estribuan jarri 
zen, non, antzina, esklusa egokituta zegoen jada erabiltzen ez ziren ontziak igarotzeko53. 

Kanalizazio-kanalak 502 metro inguruko luzera, 5 metroko oinarria eta 1,60 metroko altuera 
zuen, sekzio trapezoidal batekin. Sekzio hori lurrean sartuta zegoen eta harlangaitzezko horma 
batekin helduta. 1980ko hamarkadan, 226 metro inguruko ubide honen hasierako zatia 
eraberritu egin zen sekzio angeluzuzeneko (4x2,50 m) hormigoizko kutxa bat eraikiz, 
hormigoizko lauza batez estalia. Azken zatian, hainbat eraikinen artean sartutako karga-
ganbera ireki zen, 650 m² eta 1.300 m³-ko oinplano trapezoidala zuena. 

Ondoren, 178 metroko luzera eta 5 metroko zabalera zuen hustubide luze bat zuen, urak 
Urumea ibaira itzultzen zituena meandrotik ur behera. 1991n, ekoizpen elektrikoko 
instalazioak berregokitu egin ziren eta lehengo kokalekutik (Biyak-Bat Papelera zaharraren 
ondotik) kanalaren beheko muturrera eraman ziren, jauziaren aprobetxamendu osoagoa 
lortzeko. Puntu horretan, Zentral berria ezarri zen, Semi-Kaplan ardatz bertikaleko bi turbina 
eta horien sorgailuak dituena, 240 metroko luzera duen kanal zaharrean egokitutako karga-
hodi baten bidez elikatuta54.  

                                                             
53 HUA. 3.775-65 esp. 
54 HUA. 3.186-1 esp. 



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

18  "PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA" PAPER-
FABRIKA 

 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1944/2020) 
BESTE IZENAK:  
 

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga paper-fabrika, Gerra Zibila amaitu eta berehala eraikia izan 
zen, 1944an, industrialari batzuk papergintza-tradizio handiko eremu batean fabrika berri bat 
eraikitzea sustatu zutenean ("la construcción de una industria de fabricación de hojas 
trasparentes de Viscosa , llamadas popularmente Celofán”) 55. 

Lortutako ekoizpen-garapen garrantzitsuari esker, instalazioak zabaldu ahal izango dira, 
pixkanaka inguruko lursail desberdinak erosiz (Zikuñagako Baseliza, Papelera Biyak-Bat) eta, 
aldi berean, makineria berrituz. 

Fabrika gaur egun Iberpapel taldean barruan dago. Estatuko paper-ekoizle nagusienetako bat 
da, urtean 200.000 paper-fibra tona eta 60 Mwh ekoizten ditu. 

  

                                                             
55 HUA. D-4-9-4. 
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"Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga" paper-fabrikaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ren airetiko ikuspegia 

(ITURRIA: Iberpapel) 

 
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ren intalazioen ikuspegia 
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Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ren presa eta kanala  
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Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ren hasierako ekoizteko instalazoak eta proiektua (1939) 

(ITURRIA: HUA) 
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Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ren airetiko ikuspegia (1978).  
Azpialdean Zikuñagako Amaren Ermita (gaur egun desagertuta) 

(ITURRIA: HUA. Hernani.Ondarea) 

   
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ko langileak fabrikaren atarian eta lanean 

(ITURRIA: HUA. Hernani.Ondarea) 

 

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga-ren fabrikako gutunaren anagrama (1982) 

(ITURRIA: HUA)  
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OSIÑAGAKO PORTUA 
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19  OSIÑAGAKO PORTUA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): --- 
IBAIA: Urumea eta Otsuaneko erreka 
 

Izen bera daraman Osiñaga auzoan kokatuta dago multzoa, Otsuaneko erreka eta Urumea 
ibaiaren arteko bidegurutzean, azken ibai horren meandro zabal batean. Eremura sartzeko, 
Portuko auzotik Urumea ibaiaren ia paraleloan doan Lastaola eta Ibarluze industrialdera doan 
tokiko errepidea hartu behar da. 

Multzoa, Haranean zehar banatuta dauden antzinako industria-eraikuntzek osatzen dute, eta 
ia ez dago ebidentzia garrantzitsurik, iraganeko oroimena izan ezik. 
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19  OSIÑAGAKO PORTUA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Osiñagako antzinako ibai-portua Otsuaneko erreka eta Urumea ibaiaren arteko bidegurutzean 
zegoen, ezkerraldean. Gaur egun, ez dago jatorrizko portu azpiegiturak izan ditzakeen 
ezaugarriak zehazteko aztarnarik. Oso llitekeena da erabat desagertu diren material 
galkorrekin eginda egotea, nahiz eta sektore horren ikerketa sakonagoak horri buruzko datu 
zehatzagoak eman ditzakeen. “Portu” hori egitura xume batez osatuta egongo litzateke, 
egurrezko zutoinen bilbadura bat izango luke, harri-koskorrez eta lurrez betetako tarteko 
espazioarekin. Horren gainean taulen zolata egongo litzateke, merkatu-gaiak deskargatzeko 
eta pisua antolatzeko plataforma horizontal bat emanez. 

Eskura ditugun datu historiko urriei erreparatuta, jakin badakigu inguru horretako paisaiak 
aldaketa garrantzitsuak izan dituela. Alde batetik, Otsuaneko errekaren bokalea 1922an aldatu 
zen, hasieran trazadura bihurgunetsuagoa eginez Osiñagako egungo etxearen hondakinen 
atzealdetik. 

Horrez gain, jasota dago Urumea ibaiaren ibilguak ere aldaketa nabarmenak izan dituela 
hainbat alditan (ur-goraldi handiekin batera), hasierako Portua ibilgutik lehorrean urrun utziz 
(antzeko zerbait gertatuko da Portuko ontziralekuarekin). 
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19  OSIÑAGAKO PORTUA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (...1539/1769...) 
BESTE IZENAK:  
 

Osiñaga ibai-portua Urumea ibaiaren ertzetan zehar kokatutako portu-sare garrantzitsuaren 
zati zen. Bertara ontziak (alak edo gabarrak) iristen zirenekoa eta ibaia gora nabigagarria 
zenean. XV-XVI mendeetan ugaritu zen zirkulazioa. Komunikazio-sare arina zen, kostaldea 
probintziaren barnealdearekin lotzeko aukera ematen zuena, eta, horrela, pertsonen garraioa 
eta, batez ere, merkaturatzea oso zaila izango zatekeen merkantzia astunen garraioa (burdina, 
egurra eta beste salgai batzuk) izugarri errazten zen. Trazadura horretan portu batzuk eraiki 
ziren, oinarrizko azpiegitura batzuekin transakzio horiek bermatzeko (ontziralekuak, biltegiak, 
pisuak, etab.), karga eta zerga desberdinen kobrantza egiaztatzen zuen lonjarekin (Arbiza 
Portu, Karapote, Portu, Osiñaga, Ereñotzu, …). Instalazio hauek udal jabetzarenak izaten ziren, 
kudeaketa partikularrei alokatuz. Garai hartan, ohikoak ziren burdinazko edo manipulatutako 
burdinazko betak garraiatzeko kontratuak, bai eta Osiñagako portu honetara edo portu 
honetatik. 

Historikoki, badirudi Osiñagako portua Hernaniko Kontzejuko ontziraleku nagusia eta 
zaharrena izan zela, "hallarse más al abrigo de la plaza, y también, posiblemente por mayores 
facilidades de acceso" (Izaguirre 1933:16; García de Vicuña 2014:23-28). "Puerto e lonja de 
Osiñaga" hau 1539. urtean jada aipatzen da56, garaiko transakzioak bereganatuz, Probintziaren 
barnealderantz lehorreko bideetatik gertuago egoteagatik. Alderdi hori argi eta garbi islatzen 
da Leitzarango Bailarako olagizonen eta Hernaniko Kontzejuaren arteko auzi batean, 1550ean, 
lehenengoak kexu direnean portu horretan dagoen utzikeria eta mantentze faltagatik, salgaien 
zati handi bat galtzen delako ("todo queda en la orilla del rrio muchas vezes se nos hurtan y 
pierden fierros y venas e a las vezes el mismo rrio si sobrebiene creciente lo cubre con çieno y 
otra basura que acarrea el agua")57. 

Hala ere, Kontzeju hernaniarrak 1.200 metro inguru ibaian behera jarritako ontziralekua 
sustatu zuen, Hernaniko muinoaren oinean, Portu auzoan hain zuzen ere, herritik askoz ere 
gertuago baitzegoen. 

Egoera horri beste arazo naturak batzuk gehituko zaizkio, Urumea ibaiaren ibilguan izandako 
aldaketen ondorioz, uholde handiekin batera. Horrek desoreka handia eragiten zuen, portua 
berre garraio-bidetik aldentzen baitzen, lehorrean utziz. Urumeak gutxienez bi aldaketa 
garrantzitsu jasan zituen, bata 1550 baino pixka bat lehenago ("el rrio mudo el albeo contiguo e 
madre son que aya longa ny longero ny peso en los dichos puertos") eta bestea 1769 inguruan 
("a tomado su curso apartado de el, mas arriva ...pegante a la orilla del dicho Rio, zerca del 
dicho Puerto de Osinaga, de modo que, a este, le falta i a el agoa necesaria para los trasportes 
y sea puerto seco, y ba la agoa y navegacion"). Ondoko Portuko portuan ikusi ahal izan dugu 
hori baita ere. 

Lurreko komunikazio-sarean izandako hobekuntzek apurka-apurka ibai-trafikoa bigarren 
mailako paper bihurtu zuten, eta azkenean, XIX. mendeko lehen hamarkadetan erabat 
desagertu zen.  
                                                             
56 GPAH. III/913 sorta, 39-40 orr. 
57 GAO. JD-IM. 2-13-2-6. 
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Osiñagako portuaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Osiñagako portuaren gutxi gorabeherako kokapena, Otsueneko errekaren antzinako 
irteeraren inguruan 
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20  OSIÑAGAKO ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583625, y 4789387, z 11,25 (errota) 

x 583737, y 4789952, z 15,60 (presa) 
IBAIA: Otsuaneko erreka 
 

Izen bera daraman Osiñaga auzoan kokatuta dago multzoa, Otsuaneko erreka eta Urumea 
ibaiaren arteko bidegurutzean, azken ibai horren meandro zabal batean. Eremura sartzeko, 
Portuko auzotik Urumea ibaiaren ia paraleloan doan Lastaola eta Ibarluze industrialdera doan 
tokiko errepidea hartu behar da. 

Multzoa, Haranean zehar banatuta dauden antzinako industria-eraikuntzek osatzen dute, eta 
ia ez dago ebidentzia garrantzitsurik, iraganeko oroimena izan ezik. Errota hau salbuespena da. 
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20  OSIÑAGAKO ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Aurri-egoeran dagoen eraikina. Presa eta kanala egoera onean daude 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkitektura). IV. Motako Babes Erregimena: Fitxa IV.24 Osiñagako Errotako 
Presa eta Ubidea 
HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.8 Osiñagako errota. 
D Gakoa  

 

Osiñagako errotaren hondakinak eta haren azpiegitura oso modu partzialean kontserbatuta 
daude, egoera txarrean eta erabat deseginda. Errota hau, Osiñaga baserri zaharraren 
hondakinen parean zegoen, errepidearen beste aldean. 

Oinplano triangular irregularreko antepara mantentzen da, gaur egungo Presagain baserriaren 
azpian, 30x16 metroko neurrikoa eta 4 metroko altuerakoa. Harlangaitzezko horma arrunt 
batez eta eskantzuetan kateatutako hareharrizko harlanduz egina. Kanpoko paramentua 
zementuz entokatuta dago, eta hori guztia landaretzak partzialki ezkutatzen du. Barrualdea, 
gaur egun, higaduraz beteta eta landaretzak ezkutatuta dago, beraz, ezin dira haren 
ezaugarrriak zehaztu. Antepara hori 1960ko hamarkadaren amaieran indartu zen, herritarrei 
edateko uraz hornitzearren. Horretarako, hodi metaliko bat jarri zen, hormigoiz forratua, 
Iparraldeko horma hautsiz, oraindik ere lurperatuta dagoena. Ekialdeko frontean 
(errepiderantz), kostata ikusten da hustubidearen hasiera arku batekin eta antepara horren 
gainezkabideetako bat. Soberako ura egungo errepidearen azpitik mugitzen zen, hasierako 
zatian hareharrizko harlanduz egindako ganga jarraitu baten bidez eta baserritik hurbilen 
dagoen aldean lauzak zituen ganga batekin, 135 metro inguruko garapenarekin. Lurperatutako 
kanal hau 1994an erregistratu zen, baserritik hurbilen zegoen aldea hondoratu zenean uholde 
gogor baten ondorioz. 

Presa zeharka jarrita dago Otsueneko errekan zehar, Errotaranbekoa baserriaren hondakinen 
parean. Presa zuzena da, grabitatezkoa, eta ebakidura angeluzuzeneko profil bat du, 
zuzenenan azaleratze harritsu naturalaren gainean zurkaiztua. 16 metroko luzera du, 1,40 
metroko zabalera koroan, metro betekoa oinarrian eta 1,10 metroko altuera. Harlangaitzezko 
horma oso irregular batez egina dago, zati batean zementuz entokatua, eta, eskuineko ertzeko 
aldean, zementuzko beste batez ordezkatua, non enkofratuaren taulen markak ikusten diren. 
Erdiko zatian, hormak 50 cm-ko zabalera duen tarte bat du metalezko gidaridun uhate batekin, 
jatorrizko erregulazio sistema errazteko. Goialdean, hareharrizko lauza handiak dituen 
erremate bat du, zabalera handikoa (26 cm), lauan jarrita eta nabarmen ateraz ur behera 
gelditzen den aurrealdetik (35-40 cm inguru), ur-jauziaren efektua eraginez, ura hormatik 
urruntzeko. 

Ur-hargunea ezkerreko ertzean dago, presaren ondoan, eta 3 metroko zabalerako metalezko 
sareta batez osatuta dago. Sareta hori zementuzko enkofratu batean dago egokituta, lurraren 
sostengurako lehorreko harlangaitzezko horma arrunt baten azpian. Deribazio kanalak, guztira, 
556 metroko luzera du, horietatik lehen 65 metroak lurpekoak direlarik. Ubidearen gainerakoa 
aire zabalean geratzen da, mendi-hegalaren kontra irekitako zanga baten bidez. Zementuz 
entokatutako harlangaitzezko horma batez forratuta daude zanga horren alboak, 1,50 metroko 
zabalera eta 0,70 metroko altuera duen sekzio angeluzuzena du. Trazaduran bi gainezkabide 
ditu eskuineko aldetik.  
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20  OSIÑAGAKO ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa/Garaikidea (...1540/1968) 
BESTE IZENAK:  
 

Osiñagako errota XVI. mendearen erdialdetik gutxienez funtzinamenduan dagoela 
dokumentatuta dago. Lehen erreferentzia 1540. urtekoa da, eta Urnietako Udalak eta Juan 
Martínez de Ereñotzuk (Berrasoetako oinetxeko jebeei erosi zienak) 58 partekatzen dute haren 
jabetza. Ereñotzuko ondasunak mende horren erdialdean judizialki exekutatu zirenez, erdia 
San Agustin Monasterio hernaniarrarentzat izango da (Ayerbe 2015: 252-255). Azken honek 
1602. urtera arte mantendu zuen bere jabetza baina urte horretan Martín Erauso Egurrolaren 
alde besterendu zuten, bere kudeaketa guztiz defizitarioa baitzen ("benia a perder mucho de 
sus açimientos de forma que en cada año, hecha quenta, se gastava mucha mas cantidad en 
los reparos y hedifiçios que se hazian en el que la renta dava")59. 

Bi jabeek elkarrekin jarraitu zuten errota errentan ematen hurrengo hamarkadetan eta 
beharrezko konponketak egiten, XIX. mendearen hasieran (ziurrenik Gerra Napoleonikoen 
testuinguruan) Urnietako Udalak bere erdia beste zatiaren jabeari (José Lorenzo Larburu) 
saldu arte. 

XIX. mendearen erdialdeko datuen arabera, errota honek artoa ehotzeko bi harri pare 
zituen60. 

XX. mende hasieran, jabeek errotaren ekoizpena energia elektrikoaren ekoizpenarekin osatu 
zuten, Osiñaga baserriaren ondoan Zentral Hidroelektriko berri bat eraikiz. 

Errota hori 1968. urtera arte egon zen jardunean, Udalak errentan eman zuen arte 
aprobetxamendu desberdinekin batera, herritarren edateko uraren eskasia arintzeko. 
Hasiera batean behin-behineko neurria zena hainbat urtez luzatu zen, ura anteparatik 
Karabeleko ponpaketa-estaziora bideratuz, lurpeko hodi baten bidez61. 

 

 

  

                                                             
58 GPAH. III/915 sorta, 52 orr. (1540.03.29). 
59 GPAH. III/1.001 sorta, 355-365 orr. (1602.06.19). 
60 HUA. H 608 esp. 
61 HUA. 1.125-15, 2.187-07 eta 956-08 esp. 
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Osiñagako errotaren kokapena(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Osiñagako errotaren antepararen kokapena (1994). Aldamenean baserriaren aztarnak 

(ITURRIA: HUA) 
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Osiñagako errotaren presa   
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Osiñagako errotaren kokapena, baserriaren Iparraldean (1980). 
eta aldaporoaren ikuspegia (1994) 

(ITURRIA: HUA)  
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Osiñagako errotaren azaldutako kanalaren zati gangadun bat,  
gaurko errepidearen azpian (1994) 

(ITURRIA: HUA)    
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21  OSIÑAGAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583625, y 4789952, z 15,60 
IBAIA: Pardiola edo Errekazar erreka 
 

Izen bera daraman Osiñaga auzoan kokatuta dago multzoa, Otsuaneko erreka eta Urumea 
ibaiaren arteko bidegurutzean, azken ibai horren meandro zabal batean. Eremura sartzeko, 
Portuko auzotik Urumea ibaiaren ia paraleloan doan Lastaola eta Ibarluze industrialdera doan 
tokiko errepidea hartu behar da. 

Multzoa, Haranean zehar banatuta dauden antzinako industria-eraikuntzek osatzen dute, eta 
ia ez dago ebidentzia garrantzitsurik, iraganeko oroimena izan ezik. 
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21  OSIÑAGAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Aurri-egoeran dago 
BABESA: Babesik gabe 
 

Osiñagako zentral hidroelektrikoa izen bereko baserritik metro gutxira zegoen, Hegoaldera. 
Jatorrizko ekoizpen-instalazio horren eraikuntza-hondakinak oso kontserbazio-egoera 
eskasean daude, lurreratzeko zorian eta landaretzak erabat ezkutatuta. 

Eskuragarri zeuden datu historikoen arabera, Zentrala bi gorputzeko oinplano laukizuzena zuen 
eraikin batez osatuta zegoen: bat beheko solairu bakar batez osatuta, non makineria 
hidroelektrikoa dagoen (5,60x8,60 m); eta bestea, bi solairuz osatutakoa, beheko solairua eta 
babes- eta defentsa-aparatuak, konexioak eta transformadore trifasiko bat instalatu diren 
solairu goratu batez. Eraikin horiek harlangaitzezko oinarri batez eta adreilu entokatuzko 
hormaz eginak zeuden. Makineria, Pelton motako Voith eraikuntza turbinaz eta korronte 
alterno trifasikoko sorgailuz eratutako talde batez osatuta zegoen, baita marmol zuriz eginiko 
banaketa koadro bat ere, neurketa aparatuekin. Ez dakigu oraindik makineria horren zati bat 
gordeko den, lursailera sartzea ezinezkoa baita. Ondoren, 60 m2-ko gorputz berri bat gehitu 
zitzaion. 

Hornidurarako presa edo presak Pardiola baserriaren inguruko zenbait errekaren goiko aldean 
zeuden, eta ez da horietako ebidentziarik gorde. Munto baserriaren (gaur egun desagertua) 
inguruan zegoen biltegi erregulatzaile batera bideratzen zen ura, 10x20 metroko neurriekin, 
eta handik abiatzen zen Zentrala elikatzeko burdinazko hodia, 960 metroko luzerakoa (hori ere 
desagertua). 
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21  OSIÑAGAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1925/1941) 
BESTE IZENAK: Central Hidroeléctrica de Osiñaga; Electra Osiñaga 
 

Osiñagako Zentral Hidroelektrikoa XX. mendearen hasieran eraiki zen, Luis Berrondo 
Osiñagako errotaren jabearen ekimenez. 1923an, Urnietako eta Hernaniko lurretan (Pardiola, 
Urdanieta eta Legarralde deitzen die) kokatutako inguruko zenbait errekatan 120 l/s-ko 
aprobetxamendua ustiatzeko baimena lortu zuen, 90 metroko jauziarekin62. Urte batzuk 
lehenago, 1904an, Pedro Irazu hernaniarrak errekasto horiek aprobetxatzeko baimena lortu 
zuen eta kanalizazio lanak hasi zituen baina bertan behera geratu ziren63. 

Zentrala, Osiñaga baserritik metro gutxira dagoen lursail batean eraiki zen, non oraindik bere 
hondakinak kontserbatzen diren, Gumersindo Bireben ingeniariaren proiektuaren arabera. 
Martxan jarri eta bi urtera, 1927an, instalazioak handitu egin ziren, talde termoelektriko berri 
bat instalatzeko, udako hornikuntza gabeziak konpontzearren64. 

1930ean Zentrala, Eugenio Unanue andoaindar industrialariarena izatera pasa zen eta Electra 
Osiñaga bihurtu zen. Horrek ekoizpen-instalazioak handitu zituen, atxikitako eraikuntza berriak 
eginez eta makineria hobetuz65. 

Ez dakigu zein unetan amaitu zen jarduera hau, baina 1962an jada ez zegoen martxan, azken 
datua 1941ekoa izanik. 

 

 

  

                                                             
6262 HUA. H 138-12 esp; GAO. JD-IT. 1.838/10.190 sorta. 
63 GAO. JD-IT. 1.524/8.870 sorta. 
64 HUA. D-4-5-65. 
65 HUA. D-4-4-21. 
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Osiñagako zentral hidroelektrikoaren kokapena(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Osiñagako zentral hidroelektrikoaren kokapena (Osiñaga baserriaren ondoan), 

 eta gaur egungo aurriak sasiz ezkutatuta 
(ITURRIA: EUA)  
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Osiñagako zentral hidroelektrikoarentzako ur-depositoa (1923), Munto baserriaren inguruan 
(ITURRIA: HUA) 

 
Osiñagako zentral hidroelektrikora (zirkuluan), Pardiolako ur-depositotik ura eramaten zuen 

hoditeriaren gutxi gorabeherako trazaketa   
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22  ERROTARANGO BURDINOLA  
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): 
IBAIA: Otsuaneko erreka 
 

Izen bera duen Osiñaga auzoan kokatuta dago, Osiñagako errekaren inguruko bidegurutzean, 
Urumea ibaiarekin bat egiten duen tokitik gertu. Eremura sartzeko, Portuko auzotik Urumea 
ibaiaren ia paraleloan doan Lastaola eta Ibarluze industrialdera doan tokiko errepidea hartu 
behar da. 

Multzoa, Bailaran zehar banatutako antzinako eraikuntza industrial batzuez osatuta dago, 
hauen iraganeko oroimena izan ezik, garrantzi handiko ebidentziarik kontserbatzen ez delarik. 
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22  ERROTARANGO BURDINOLA  
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.9 Errotarane 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). E Gakoa  

 

Errotarango burdinolaren eta errotaren kokapena, gaur egun erabat ezezaguna da, ez baitago 
eraikuntza horiekin lotutako inolako ebidentzia fisikorik, ezta hornikuntza hidraulikoko 
sistemarekin lotutakoak ere. 

Eremu horretan, Errotaran izeneko zenbait baserri daudela dokumentatu da (Errotaranbekoa, 
Errotaranerdikoa, Errotarangoikoa), baina horietako bakar batean ere ez dago jatorrizko 
ekoizpen-jarduera horren ebidentziarik, errekaren inguruko burdina-zepen hondarrak izan 
ezik. 

Inguruaren eta, bereziki, errekaren azterketa xeheak ere ez du emaitzarik eman. 
Dokumentatutako presa bakarra, zehazki Errotarangoikoa baserriaren ondoan, duela gutxiko 
eraikuntza bat da (1972). 
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22  ERROTARANGO BURDINOLA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (...1388/1616...) 
BESTE IZENAK: Ferreria de Herrotaran/ Ferreria de Errotarayn 
 

Errotarango Burdinolari buruzko datuek garai goiz samar batean, XIV. mendearen amaieran, 
eraiki zela adierazten digute, eta, beraz, Urumea Bailarako zaharrenetako batean bihurtzen 
dute. 1388an, Hernaniko hiribilduak baimena eman zion Sancho Martínez de la Cámarari, 
Irazurdi parajean " una ferreria maçona ...al cual llaman por nombre Herrotaran", ordurako 
eraikita zegoena66. 

XIV. mendearen amaieran, burdinola hau Elduaien familiaren ondarearen barruan sartuko da, 
garai hartako Hernaniko familia garrantzitsuenetako bat, Urumeako Latsa eta Abillats 
burdinolen jabeak ere direnak ("señor de las ferrerias de Lassa, Avillas e Errotarayn "). 1562an 
Amador López de Elduayen batxilergoak sortutako maiorazkoaren jabetza gisa geratu ziren. 

XVI. mendearen amaieran, burdinola hori abandonatuta eta funtzionamendutik kanpo zegoen, 
eta auzi bat hasi zen Hernaniko Kontzejuaren eta Juan López Elduaienen artean, duela zenbait 
urte ekoizpena bertan behera utzi zutelako ("hasta que agora puede aver ocho años ...çeso de 
labrar y despues acá ha estado y esta parada" -1599-). Orubearen gaineko jabetzari eusteko, 
Elduaindarrek beren kokalekuan gabi bat egin zuten67. Azken dokumentu-erreferentzia 1616. 
urtekoa da, eta ez dago horri buruzko datu gehiagorik68. 1811. urteko dokumentu batean 
zehazki azaltzen da " otras herrerias que son las dos Errotaranes con sus casas de vivienda y 
demas pertenecidos". Erantsitako oharrean berariaz aipatzen da " en la actualidad de este 
otorgamiento no son mas que caserios".69 

 

 

 

 

  

                                                             
66 HUA. H 593 (1388.02.28) esp. 
67 HUA. H 591/13 esp. 
68 GPAH. III/1.014 sorta, 117-118 orr. (1616.04.24). 
69 GAO. PT. 634 sorta, 119 zk. (1811.04.05). 
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Errotarango burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Errotaran Behekoa baserria erori baino lehen (1990 aldera).  
Inguruan Errotarango burdinola kokatzen zen 

(ITURRIA: EJ-GV; HUA)  
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ERROTARAN GOIKOAKO 
SALTOA 
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23  ERROTARAN GOIKOAKO SALTOA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M. ETRS89): x 583655, y 4788764, z 19,56 
IBAIA: Otsuaneko erreka (Pardiola erreka edo Errotaran erreka) 
 

Multzoa Osiñaga auzoan kokatuta dago, Otsuaneko errekaren ertzean, Errotarangoikoa 
baserriaren ondoan. Eremura sartzeko, tokiko errepidea hartu behar da, Portu auzotik Urumea 
ibaiaren ia paraleloan doana Lastaola eta Ibarluze industrialdera, eta izen bereko baserri-
multzo txikira daraman zementuzko pista hartu behar da. 

Multzoa Errotaran Goikoa baserriari atxikita dago. 
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23  ERROTARAN GOIKOAKO SALTOA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: Babesik gabe 
 

Multzoa Errotarangoikoa baserriari atxikita dago, Otsuaneko erreka igarotzen duen zubitik ur 
gora. 

Instalazioak oso xumeak dira, errekan zeharka kokatutako grabitatezko presa txiki batek 
osatzen du. Hormigoiz egina dago eta sekzio angeluzuzena du. Guztira 6,70 metroko luzera, 
0,54ko zabalera eta 0,90eko altuera du, eta aurrealdean enkofratuaren markak hautematen 
dira. Bi ertzetan bermatuta dago, azaleratze harritsu naturalaren kontra. Erdialdean, ibaian 
behera, 10 cm-ko diametroa duen hodi bat du. 

Ez du ur-hargunerik, presak osatutako ur-basoa aprobetxatzen baita ibaian gora motobonba 
bat jartzeko. Motobonba horrek, behar zen ura xurgatzen zuen, eta hodi lurperatu baten bidez 
kutxatila bateraino eramaten zen, ondoren banatzeko. 

Instalazioak funtzionamendutik kanpo daude, utzita. 
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23  ERROTARAN GOIKOAKO SALTOA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1975/1990) 
BESTE IZENAK:  
 

Errotaranerdikoaren Saltoa Alfredo Landa industrialaren ekimenez eraiki zen, izen bereko 
baserria hornitzeko. Landak eskaera bat aurkeztu zuen 1972an presa txiki bat eraikitzeko, 
baserriaren inguruko negutegietara 1,94 l/s-ko emaria bideratzeko (1975ean eman zioten) 70. 

1990eko hamarkadaren hasieran negutegien jarduera eten zenean eta hornidura-sistema 
desegin zenean, instalazioak bertan behera utzi ziren, eta pixkanaka hondatzen hasi ziren. 

 

  

                                                             
70 HUA. H 3.999/09 esp. 
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Errotaran Goikoako saltoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Errotaran Goikoako saltoaren kokapena eta zehaztasuna   
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TOLAREETAKO SALTOA 
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24  TOLAREETAKO SALTOA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M. ETRS89): x 583947, y 4788529, z 38 
IBAIA: Tolareeta erreka (Atxurunea erreka) 
 

Multzoa Osiñaga auzoan kokatuta dago, Tolareeta errekaren adar batean, Urnietako mugatik 
gertu. Portu auzotik Osiñagara doan errepidetik sartzen da eremura. Porlanezko pista bat 
hartu bahar da, Loidi baserritik Tolareeta errekaren paraleloan doana. 

Lekua, Tolareeta errekaren bigarren mailako adar batean dago, izen bereko baserriaren azpian, 
sarbide zaileko eremu batean. 
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24  TOLAREETAKO SALTOA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: Babesik gabe 
 

Sarbide zaila duen eta landaretzak ia erabat ezkutatzen duen eremu batean dagoen presa txiki 
batez osatutako multzoa. Tolareeta baserriaren oinean dago. 

Horma oso xume batez egina dago, bata bestearen gainean jarritako hormigoizko bi bloke-
ilarekin gutxienez, eta ur behera, oinarrian harrizko bloke irregular batzuk ditu atxikita; hori 
guztia zementuarekin lotuta. 3,75 metroko luzera, 0,28 metroko zabalera eta 1 metroko 
garaiera du. 

Presak ez du hargunerik, eta ur gora sortutako ur-basoa aprobetxatzen du ura xurgatzen zuen 
motoponpa jartzeko. 

Instalazioak funtzionamendutik kanpo daude, utzita. 
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24  TOLAREETAKO SALTOA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1991 /2010) 
BESTE IZENAK:  
 

Tolareeta Saltoaren eraikuntza Javier Mendizabalek sustatu zuen, Tolareeta baserriaren 
jabeak, 1989an, ukuiluak garbitzeko motoponpa bat jartzeko baimena eskatu zuenak71. 
1990ean onartu zen, 300 l/eguneko emaria emanez. 

2010ean hartualdia erabileraz kanpo zegoen. 

 

  

                                                             
71 HUA. H 4.831/13 esp. 



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

 

Tolareetako saltoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Tolareetako saltoaren kokapena eta zehaztasuna  
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25  LASTAOLAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585005, y 4790049, z 12,15 (Zentrala) 

  x 585252, y 4789460, z 17,00 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Lastaolako multzoa Epele auzoan kokatzen da, Urumea ibaiaren ezkerraldeko bazterrean. 
Lastaola eta Ibarluze industrialdeen artean oso aldatuta dagoen eremu batean kokatzen da. 
Nafarroarako errepidetik (GI-3410) sartzen da eremura, Ibarluze poligonoa eta Urumea 
ibaiaren gaineko zubia zeharkatuz. 

Multzoa elementu bakarrak osatzen du, Lastaolako Zentral Hidroelektrikoak edo indarretxeak. 
Eraikin honek garrantzi handia izan zuen baina gaur egun oso egoera txarrean mantentzen da, 
eraikin nagusia edo makina-etxea eta elikatze azpiegitura (presa eta ubidea) soilik mantentzen 
dituelarik. Barrualdeko makineria, aldiz, zeharo deseginda aurkitzen da nahiz eta elementuren 
bat mantendu tokiz kanpo. 
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25  LASTAOLAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Zentrala hutsik dago. Presa egoera onean dago 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.13 Lastaola Zentral 
Hidroelektrikoa 
 

Lastaolako Zentrala edo Makina-etxea Urumea ibaiaren bazterrean kokatuta dago, elkar 
itsatsita dauden bi eraikuntzek osatzen dute multzoa. 

Zentrala bera neurri txikiko eraikina da, laukizuzen-formako oinplanoarekin (8x10 m), sotoa, 
beheko solairuarekin, hormigoi armatuz egina. Barrualdea zeharo hustuta dago, biltegi bezala 
erabiliz. Jatorrizko makineriatik bakarrik bolazko alternadore bat dago, marka frantsesa batena 
baina tokiz kanpo aurkitzen dena, eta berriagoa den turbina bat. Sotoan, ibai mailan, 
ubidearen irteera nabarmentzen da, harlanduzko dobeladun erdi-puntuko bi arkuekin egina. 
Mendebalderago kokatuta dagoena berritua izan zen eta handitua jatorrizkoa antzeratuz baina 
zementuz. Gaur egun barruko elikatze ahoak adreiluekin eta zementuarekin itxita daude eta 
ezin izan dira turbinak aurkitu nahiz eta lokatzaren azpian egon daitezkeen. 

Eraikuntzaren beste gorputza aurrekoari itsatsita dago Mendebaldetik, eta biltegia eta 
Zentraleko langileen etxebizitza izango zen. Oinplano karratua duen eraikina da (10 m alde 
bakoitza), eta txikiagotzen doazen hiru solairu ditu. Hormigoizko hormekin eraikita baina 
ibaian zimendatuta dagoen harri-hormazko hormatzar baten gainean. Beheko solairuan, ibaira 
begiratzen duen aurrealdean, bi leiho zabal ditu arku beheratuekin. Lehenengo solairuak balkoi 
txiki bat du. 

Atzealdean, mendi-mazela eta makina-etxearen artean, elikatze sistema kokatzen da: hodiak, 
egurrezko uhateak gurpilekin, garbiketa saretoa eta gainerako mekanismoak mantentzen ditu. 
Elementu asko berrituta daude, jatorrizko makina ordezkatuz. 

Horniketa ubideak 762 m-ko luzera du eta 400 bat metro tunela barrutik doaz. Ubide hau 
lurrean zulatuta dago eta albotako hormak harri-hormaz estalita daude, 4 m-ko zabalera 
hartuz. Azkeneko zatian, tunelaren irteeran eta makina-etxearen gainean, ubidea zabaltzen da 
eta andela txiki bat sortzen da uraren abiadura mantsotzeko. 

Presa, Epele Etxeberria baserritik 150 m-tara ur behera kokatzen da, Intsusadi baserriaren 
parean, 36 m-ko luzera, 1,50 garaiera eta 1,50 m oinarrian eta 1,10 goiko aldean duen 
trapezio-formako ebakidurarekin. Harri-hormaz egina, ur behera duen aurrealdea 
harlanduzkoa izanik eta goiko aldea hareharrizko lauzekin. Goiko alde horretan bertikalki 
ipinitako burdinazko barra batzuk mantendu dira, egurrezko altxak eusteko sistemarenak 
udaldian emaria handitzeko. Barra hauek 35-40 cm-ko garaiera dute. Presatik ur behera erdiko 
aldean, bakarrik dagoen harri-hormazko ostiko bat du. Ezkerreko horma-bularraren ondoan 
izokinentzako hormigoizko eskailera jarrita dago, nahiko berritua. Ezkerreko horma-bularraren 
goiko aldean hustubidearen kontrol-etxea kokatzen da, harri-hormazko hormekin egina. 
Ubidearen hasiera presatik 15 m-tara ur gora kokatzen da, oso egoera txarrean aurkitzen den 
egurrezko uhate bikoitza sistemarekin, landarediaz estalirik. 

Zentral hidroelektrikorako sarbidea errazteko, Urumea ibaia zeharkatzen duen zubi bat jarri 
zen. Zubia Urumearen ibilguarekiko zeharka dago, erdian zutabe bakarra du eta zubi-bularrek 
eta ezproiek hiruki-formako oinplanoa dute.  
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25  LASTAOLAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1898/2008) 
BESTE IZENAK:  
 

Lastaolako Zentral hidroelektrikoa Hernaniko Udalak aginduta eraikia izan zen, biztanleria 
argiztapena eta industriarako energia elektrikoaz hornitzeko beharrezko baliabideak 
lortzearren. Egitasmoa Ramón Celaya ingeniariak idatzi zuen eta 1896ko azaroan Ebazpenaren 
bitartez onartuta izan zen. Ustiapenak 4.000 l/seg-ko emaria izango du, 4,50 m-ko ur-jauzi 
baliagarria izanez. Zentrala 1898ko martxoan zabaldu zen, hasierako egitasmoa arrazoi 
desberdinengatik aldatuz: Zentrala azkenik Lastaoaldia bezala ezagutzen den ingurunean 
kokatu zen (Lizarraga etxaldeko lursailetan) jatorrizko kokapenaren jabeek obra hau egiteko 
lursailen salmenta ukatu eta gero; presa jatorrizko kokapenetik 80 bat m-tara ur gora jarriko 
da, zimendu eta bideratze hormak hobetu eta txikiagotzeko; ubidearen trazadura desbideratua 
izan zen Urumearen ibilgutik aldentzeko, inguruko baserrietan kalterik ez sortzearren, 
horretarako ubidearen luzera 20 m-tan luzatuz; ezkerraldeko harri-hormazko babes-horma 
ordezkatua izango da mendiaren ebaketetan ateratako lurrarekin egindako lubetarekin; 
ubideari zabalera gehiago emango zaio 3 m-tik 4 m-tara handituz. Bere funtzionamendurako 
makina-etxeari ardatz horizontaleko bi turbina biki jarriko zaizkio, La Maquinista Guipuzcoana 
(Beasain) enpresak sortuak, eta Alemaniako Siemens&Halske etxeko bi alternadore72. 

1902an Ateliers de Constructions Mecaniques (Vevey) etxe suitzarrak, makineria hein batean 
berritu zuen, Francis motako gurpil bateko eta ardatz horizontaleko bi turbina jarriz. 1903-
1905ean industria-instalazioetarako sarbide berria egin zen, Nafarroako errepidetik Urumea 
ibaia zeharkatuz73. Berrikuntza lan garrantzitsuenak 1925 inguruan egin ziren: Otto Deutz 
etxeko uhal transmisio bidez eragindako Diesel motor bat jarri zen, udaldian ekoizpen 
elektrikoa bermatzeko; presan 35 cm-ko altuera gehigarria emango dioten oholez eginiko altxa 
batzuk jarriz osatuko da; eta motorraren pisu handiak (1.500 kg baino gehiago) biltegirako 
pabiloia ibairantz handitzera behartu zuen, hormigoizko horma bat eginez harri-hormazko 
beste baten gainean, eta barruko horma batzuk bota behar izanez74. 

1924an, Udalak hainbat gestio egin zituen Lastaola eta Fagollagako jauziak bateratzeko, 
herritarren hornitzeko gaitasuna handitze aldera, baina azkenean huts egin zuen75. 

Hasiera batean Iberduero enpresak erosi zituen instalazioak, 1961ean Epela industrialdean 
zegoen Anticorrosión, S.A. enpresari salduko dizkionak (egungo Electroquímica). Azken honek 
1986an makineriaren berrikuntza handi bat egin zuen ekipo zaharrak ordezkatzen. Ustiapen 
honen kontzesioa 2008an amaitu zen, ondoren instalazioak Aguas del Añarbe enpresak erosi 
zituen, bertan, Añarbeko presaren aldizkako ubidera lotutako ponpaketa-gunea kokatzeko. 

  

                                                             
72 HUA. H 168-4, H 169-3 eta H 170 esp; GAO. JD-IT. 1.816/7.931 sorta. 
73 HUA. D-5-3-6. 
74 HUA. H 171-1 eta H 172 esp; GAO. JD-IT. 1.853/10.089 sorta. 
75 HUA. H 169-8 esp. 
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Lastaolako zentral hidroelektrikoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 
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Lastaolako zentral hidroelektrikoaren ikuspegiak 
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Lastaolako zentral hidroelektrikoaren Makina-gelako begiratokia eta ur-horniketa 
erregulatzeko sistemaren saretoa, bolantak eta uhateak  
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Lastaolako zentral hidroelektrikoaren gordetako bolen alternadore orginala 

 

 

Lastaolako zentral hidroelektrikoaren 1986an jarritako turbina 
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Lastaolako zentral hidroelektrikoaren Presaren ikuspegia (1990 eta gaur egun) 

(ITURRIA: EJ-GV)  
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Lastaolako zentral hidroelektrikoa eraikitzeko egitasmoa (1896) 

(ITURRIA: HUA)  
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La Maquinaria Guipuzcoana-k aurkeztutako proposamena Lastaolako zentral 
hidroelektrikoaren turbina eta alternadore ekipoak antolatzeko (1897) 

(ITURRIA: HUA) 

  

 

Diesel motorra kokatzeko egitasmoa (1925) 

(ITURRIA: HUA)  
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Hernaniko udala 

 

IDAZKETA: 
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26  EPELEKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani; Astigarraga 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585575, y 4789407, z 22,60 
IBAIA: Epele erreka 
 

Epelako multzoa izen bera daraman auzoan kokatzen da. Sarrera Nafarroako errepidetik (GI-
3410) egiten da, izen bera duen auzoraino, eta handik Epele errekaren paraleloan doan pista 
hartzen da. 

Zonaldean ekoizpen industrialaren aztarna oso desberdinak mantentzen dira, bai tipologia 
aldetik eta bai kronologia aldetik ere (Epele burdinola eta errota, Zementu fabrika). 
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26  EPELEKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). IV. Motako Babes Erregimena: Fitxa IV.13 Epele Errota 
 

Multzoa industriaurreko eraikin batzuek osatzen dute. Denak datoz bat Epele errekako ura 
aprobetxatzerakoan beren gurpilak mugitzeko. Eraikuntza horien artean goiz desagertutako bi 
burdinola eta irin errota-bat daude. Aipatutako bi burdinoletaz aparte ez daude beraiekin lotu 
daitezkeen inongo aztarnarik. Ustezko kokapena besterik ez dugu bi burdinolentzat, bata gaur 
Epele errota baserria kokatzen den tokian (Goiko burdinola), eta bestea Epeleko jatetxearen 
inguruan (Beheko burdinola) edo Epeletorre inguruan. Azken honetan ingurua oso eraldatuta 
aurkitzen da, oso zaila delarik ekoizpen azpiegitura horrekin lotutako arrastorik topatzea. 

Elementu hauetako antzinako elikatze azpiegitura aztarna bakarra presa bat da, Paretazarra 
bezala ezagutzen den ingurunean kokatutakoa. Puntu honetatik Epele errota baserriraino 
1.500 m-ko tartea dago, eta gaur egun Hernani eta Astigarraga arteko mugan dago. Presak 
trapezio-formako ebakidura du, aurrealde zuzenarekin ur behera eta ezpondan ur gora, 2,50 
m-ko garaiera du eta 8 bat luze. Erdialdean lehertuta dago uholdeen ondorioz, eskuineko aldea 
soilik mantenduz. Jatorrizko ubidea ezkerreko bazterretik igaroko zen ziur aski, baina ez da 
inongo aztarnarik gelditzen. 

Errotari dagokionez, eraikin zaharra mantendu da (egungo Epele errota), baina bere 
iraganarekin zerikusirik duen elementurik gabe eta etxebizitza bihurtuta. Eraikinak, azken 
mende honetan bere jatorrizko itxura aldatu duten bi konponketa handi jasan ditu (1990 
aldera, ia osoa berreraiki zenean, eta 2010ean). Oinplano karratua du (10 m albotik) eta 
bistako harri-hormaz egina dago. Aipatu daitekeen elementu bakarra, Hego-mendebaldeko 
aurrealdearen azpian kokatzen diren arku xumeak dira, estoldarekin bat datozenak eta bere 
azpian goiko solairuan zegoen makineria martxan jartzen zuten gurpilak zituztenak (kasu 
honetan ardatz bertikalarekin). Bere makineri guztia desegin zen azkeneko berrikuntzan, 
1995ean egindako bisitaldian beheko solairuan bi errotarri zeuden arren. Errotarri hauek bere 
tokian zeuden, 1,40 m-ko diametroa eta 20 cm-ko zabalera zuten, garabi-besoa, kutxa eta 
beste elementuez gain, hala nola metalezko bi kapete bere ardatzekin bere garaian ezin izan 
zirenak bisitatu, ezta gaur egun ere. Kanpoaldetik konglomeratuz egindako bi errotarri zeuden 
hormaren kontra ipinita eta gaur egungoak izango direnak seguru aski. 

Bere garaian horniketa ubidea jarraitu zitekeen, baina gaur egun zonaldea oso aldatuta dago 
eta trazadura antzeman daiteke soilik. 1995ean egindako bisitaldian 60 cm-ko zabalera zuen 
ubide bat dokumentatu zen, trazaduraren zati handi bat lurrean zulatuta zuen eta alboak 
hormigoiarekin berrituta. Datu historikoen arabera ubidea Ipar-ekialdeko aurrealdearen 
ondoan zegoen antepara batean bukatzen zen, harri-hormazko horma sendoz egina. Honi 
itsatsita bigarren antepara bat zegoen errekak ur nahikoa ekartzen ez zuenean aparteko ura 
jasotzeko. Egun, betelan desberdinek bi egitura horiek estali dituzte. Presa Epele errekan 
kokatzen zen errotatik 100 metro ur gora. Presa zuzena zen eta errekako ibilguarekiko zeharka 
jarritakoa, harri-hormazkoa eta hormigoizko errefortzuekin, 4,40 bat m luze, 1 zabalera eta 
0,80 garaiera. Bere eskuineko horma-bularretik ubidea ateratzen zen. Horma-bularretik gertu 
hustubide uhate txiki bat zegoen. 

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

26  EPELEKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa/Aro Garaikidea  
 Beheko burdinola (1401/1621...)  

Goiko burdinola (XV. mendearen bukaera/1530...) 
 errota (...1577-1957) 
BESTE IZENAK: Epele de Suso; Epele de Yuso; Herreria de Epelsayesa; Herreria de Hepela; 
Argintxu errota 
 

Epela edo Epele burdinolari buruzko datuek XV. mende hasierara garamatzate, Urumea 
Bailarako zaharrenetako batean bihurtuz horrela. 

Dauden datuen arabera bi burdinola izan omen ziren, Epele de Yuso edo Behekoa eta Epele de 
Suso edo Goikoa. Zaharrena Beheko burdinola dela dirudi, edo gutxienez hori ondorioztatu 
daiteke 1401eko dokumentu baten arabera, García Ramírez de Enciolak baimena lortu 
zuenean eraikitzeko "una casa de ferreria maçona" "tierra e terreno e solar de ferreria 
maçonera" batean Aranibarko ingurunean (Diez de Salazar 1997: 85-89). Honek 1556an kalte 
larriak jasan zituen Bailara suntsitu zuen uholde bortitzarengatik. Hori dela eta, obra batzuk 
egin ziren "adreçar la dicha herreria de Hepela de todo lo a ella e a su presa y anteparas e 
pertrechos neçesario de obra de carpenteria"76. Hurrengo mende hasieran berriro ere utzita 
zeuden instalazioak (burdinola "estaba caida y destruida" -1621-). Une horretatik aurrera ez 
dirudi berriro martxan jartzen direnik. XVIII. mende erdialdean lursailen jabeen ondorengoek 
burdinola berreraiki nahi izango dute, eta horretarako Rocaverdeko markesak 1777an Errege-
Zedula bat lortuko du 100.000 errealeko hipoteka-errolda bat baimenduz berreraikitzeko "la 
Ferrería en los Epeles, llamada en el día Mezquita Epeliano", azkenik aurrera eramango ez 
dena77. 

XV. mende bukaeran badirudi beste burdinola bat eraikitzen dela aurrekoaren ur gora, Pelayo 
Martín Ayerdik 1549an aurkeztutako testigantza batean azaltzen denaren arabera. Antza 
denez bere aitonak, Joan Martínez Ayerdi, Epela etxeko Jaunak eraiki zuen ("hizo y hedifico en 
el dicho suelo ...ferreria llamada de Epela de Suso una ferreria con sus presas y açequias e 
servidumbres")78. Burdinola hau 1530. hamarkada-arte lanean aritu zen eta orduan "se deshizo 
la dicha ferreria" ezagutzen ez diren arrazoiengatik. Ondoren berreraiki nahi izan zuten eta 
berriro martxan jarri. 

Ez dakigu azken burdinola hau azkenik berreraiki zen edo ez, baina badirudi baietz. Epele 
Goikoa burdinolaren aztarnak eta azpiegitura baliatuz badirudi "molino de moler çebera" eraiki 
zela, 1577an martxan azaltzen zena eta mende bat aurrerago aipatuta azaltzen dena ("su 
molino de dicha casa fabricado desde los cimientos donde antes no lo habia" -1695-)79. 
Martxan jardun zuen, gorabehera batzuekin, Bigarren Karlistada (1872-1876) arte, armada 
karlistak erre zuen arte. Errota honek 100 bat egun urtean egiten zuen lan eta errotarri bakarra 
zuen arto irina ehotzeko (1862). Errota urte batzuk beranduago berreraikia izan zen, hala nola 

                                                             
76 GAO. PT. 1.502 sorta, 18-19 orr. (1556.03.20). 
77 RSBAP. Rocaverdeko markesaren Artxiboa. Ayerdi Funtsa, Kutxa 2, Esp. 64 (1777.02). 
78 RSBAP. Rocaverdeko markesaren Artxiboa. Ayerdi Funtsa, Kutxa 1, Esp. 11 (1549.08.24). 
79 GPAH. Gipuzkoako Hipoteka Kontularitza. H 593, 229 orr, 297 zk (1695.03.07). 
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bere presa eta ubidea (1885), baina eraikina oso egoera txarrean gelditu zen80. Horren 
ondorioz, 1900ean Rocaverdeko markesak eraikina eta bere makineria berreraiki zituen. 
Jatorrizko eraikinetik Ipar-ekialdeko horma eta Hego-mendebaldekoaren zati bat (1,30 m 
garaiera) besterik ez zen mantendu eta  beste biak eraitsiak izan ziren berriak altxatzeko. 
Halaber, aprobetxatuko da "la bobeda de sillería que cubre el lugar que ocupaban los rodetes y 
que sirve para apoyo de las piedras molineras" (125 l/seg-ko desbideratze emaria). Eraikin 
berrian ardatz bertikaleko turbina jarri zen Planas, Flaquer y Cª Gironako enpresak emandako 
indar elektrikoa ekoizteko, aurreko eraikinak zuen ehotzeko bi errotarri-pareen artean 
kokatuta. Obren kostua 10.300 pezetakoa izan zen81. Errota 1957 arte lanean egon zen. 

XX. mendearen hasieran instalazioak behin-behinean zementua ekoizteko erabili ziren (Ikusi 
27. Fitxa: Epeleko Zementu-fabrika). 

Orain dela gutxi eraikina zaharberritua izan da eta bere makineria zaharra desegina. 

 

 

 

 

  

                                                             
80 RSBAP. Rocaverdeko markesaren Artxiboa. Moyua Funtsa, Kutxa 15, Esp. 508 (1885.07.29). 
81 RSBAP. Rocaverdeko markesaren Artxiboa. Moyua Funtsa, Kutxa 15, Esp. 510 (1901). 
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Epeleko burdinola eta errotaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  

Presa 

Presa 
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Epeleko burdinola eta errotaren aurrealde nagusia eta estolda  
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Epeleko burdinola eta errotako baserria azken obra aurretik (1995) 

(ITURRIA: HUA)  
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Epeleko burdinola eta errotaren presa eta ubidea (1995) 

(ITURRIA: HUA)  
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Epeleko burdinola eta errotaren Paretazarrako presa (1995) 

(ITURRIA: HUA)  
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Epeleko errota berritzeko egitasmoa (1900) 

(ITURRIA: BRSAP)  
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EPELEKO ZEMENTU-
FABRIKA  
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27  EPELEKO ZEMENTU-FABRIKA 
 

KKKOOOKKKAAAPPPEEENNNAAA   
 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 583953, y 4791305, z 6,08 (gutxi gorabeherako kokapena) 
IBAIA: Epele erreka 
 

Epeleko multzoa izen bera daraman auzoan kokatzen da. Nafarroara joateko errepidetik (GI-
3410) sartzen da izen bera duen auzoraino, eta handik Epele errekaren paraleloan doan pista 
hartzen da. 

Zonaldean ekoizpen industrialaren aztarna oso desberdinak mantentzen dira, bai tipologia 
aldetik eta bai kronologia aldetik ere (Epele burdinola eta errota, Zementu fabrika). Fabrika 
Epele errota baserriaren inguruan dago, errekaren ezkerraldeko bazterrean. Ingurunea egun 
Labezarreta bezala ezaguna da. 
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27  EPELEKO ZEMENTU-FABRIKA 
 

DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAAPPPEEENNNAAA   
 
KONTSERBAZIO EGOERA: Aurri-egoeran daude eraikinak 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.14 Epeleko Labeak 
 

Industria-instalazioak Epele errotaren Hegoaldean kokatzen dira, Labezarreta izena duen 
lurtsailan. Jatorrizko eraikina mendi-mazelaren kontra egindako zanga batean kokatzen zen, 
oinplanoa ia karratuarekin (11x12 m) eta 130 bat m2-ko azalerarekin. Lauzaz osatutako harri-
hormazko hormaz eginikoa eta jatorrian berriztatua zegoena. Inguru horretan gutxienez 
labeen 3 deskarga aho dokumentatu daitezke, lurraren aldapara egokituta. Aho hauek lurrean 
hondeatuta daude eta sarrera lauzez osatutako dobeladun arku batez egina dute, ganga-
formako ganbera bezala eta eraikinaren aurrealdearen antzekoa. Aho hauek 1,40 m-ko 
zabalera zuten, 6-8 sakonera eta 2 garaiera gutxienez, baina azken hau zehazteko zaila da 
barruan pilatuta dagoen obra-hondakin guztiarekin. Ahoak oso eraldatuta daude instalazioak 
utzi eta gero ganberak biltegi bezala erabili izan direlako. Labeen goiko aldea suntsituta dago, 
beraz, ezin da tipologia zehaztu, baina 1994an egindako bisitaldian gutxienez 5 labe ikus 
zitezkeela adierazten zen. 2001 urtera arte multzoak hiru isuriko teilatua mantendu zuen. 

Deskargarako ahoen aurrean egikera berdineko beste eraikin bat antzeman daiteke, baina 
landarediaz estalirik dagoenez ezin da bere erabilera zehaztu (biltegiak?, tailerrak?). 

Mendi-mazelaren aldean, lurrean hondeatutako ubide txiki bat antzematen da eta, dirudienez, 
inguruan zegoen erreka fabrikara bideratzeko egina egongo zen. 30 cm-ko zabalera eta 45 cm-
ko sakonera duten zementuzko horma banaz egina dago. 

Egun multzoa oso egoera txarrean mantentzen da, utzita guztiz eta instalazioak hondakin 
bihurtzeko arriskuarekin. 
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27  EPELEKO ZEMENTU-FABRIKA 
 

DDDAAATTTUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIKKKOOOAAAKKK   
 
GARAIA: Garaikidea (1901/1925...) 
BESTE IZENAK: Urumea 
 

Epeleko zementu-fabrika "Arrizabalaga y Cª" enpresari esker kokatu zen zonaldean. 1901eko 
irailean sortua "fabricación de cemento y la venta de dicho artículo"82. Zementuaren 
ekoizpena, gipuzkoar ekonomian garapen handiagoa zuten azpisektoreetako bat izan zen, 
zonaldean instalazio ugari edukiz (Errekalde, Ergobia, Fagollaga,…). Enpresak, hasiera batean, 
Epele errota zaharraren instalazioak aprobetxatu zituen harria txikitzeko, kiskali aurretik. 
Lehengaia, Larregain baserriaren ondoan zegoen kareharri harrobitik ateratzen zuen, 
bagonetatan jaitsiz aire-kablearen bitartez. 

Enpresa ustiatzailea 1902ko martxoan desegin zen, "Viuda de Larralde y Cª" izena zeraman 
elkarte berri batengatik ordezkatua eta Urumea izenez ezaguna izango dena83. Enpresak 700 
m2-ko azalera du, 15 langile eta 5.000 tonako ekoizpena urtean. Lurrun-makina batekin eta 
aldameneko Ereñozuko zentralak ematen zion energia elektrikoarekin egiten zuen lan. 
Enpresa, 1930eko hamarkadaren hasiera arte egon zen lanean, izen sozial desberdinek 
ustiatuta ("Lostaló, Larralde y Cª", Ricardo Figueredo). 

Ondoren instalazioak utzi zituzten, nahiz eta 1937an zerrategi mekaniko bat jarri nahi izan 
inguruan84. 

 

 

 

 

  

                                                             
82 GPAH. III/3.829 sorta, 301-306 orr. (1901.09.28). 
83 GPAH. III/4.050 sorta, 267-277 orr. (1902.03.08). 
84 HUA. B-6-6-1 (1937.11.06). 
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Epeleko zementu-fabrikaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Epeleko zementu-fabrikaren ortofotoa (1954) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

 

Epeleko zementu-fabrikaren kokapena Hernaniko Plano Topografikoan (1911) 

(ITURRIA: HUA)  
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Epeleko zementu-fabrikaren ikuspegi orokorra eta labeen deskargarako ahoak  
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Epele Errotan gordetzen diren bi errotarriak (segur aski zemento-fabrikan erabilitak) 

(ITURRIA: HUA) 

 

Epeleko zementu-fabrikaren bideratze ubidearen xehetasuna  
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FAGOLLAGAKO 
BURDINOLA 
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28  FAGOLLAGAKO BURDINOLA (AINGURA-FABRIKA) 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585126, y 4788827, z 22,41 (fabrika) 

  x 585341, y 4788683, z 31 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Fagollagako multzoa, izen bera daraman auzoan kokatzen da, Urumea ibaiaren eskuinaldeko 
bazterrean sakabanatuta. Multzoa, Nafarroara doan errepidearen (GI-3410) ondoan kokatzen 
da, Fagollagako zubiaren inguruan. 

Multzoa elementu desberdinek osatzen dute: Fagollaga Burdinola eta gero Paper-fabrikan 
bihurtuta; Porlan fabrika; eta azkenik Zentral hidroelektrikoa. Elementu guzti hauek Bailarako 
multzo aberats eta interesgarrienetako bat osatzen dute. Izate hutsak industria ekoizpen 
multzo batez hitz egiten digu, azken bost mendeetan luzatu dena gaur egun arte. Hori dela eta, 
kokapen hau interesgarrienetako bat da Gipuzkoako industriaren garapena aztertzeko, 
industriaurreko jardueretatik hasi (burdinola edo aingurak egitea) eta zementua edo energia 
hidroelektrikoa ekoizteraino. 

Tamalez, mantentzen diren aztarnen egoera oso desberdina da. Burdinola (edo burdinolak) eta 
ondorengo paper-fabrikatik ez da aztarnarik gelditzen, hala nola Angura edo ankora fabrikatik 
ere (ofizialen etxebizitzetara murriztua). 

Inguruaren azterketa sakonago batek (landaredia kendu, ikerketa arkeologikoa) 
interpretatzeko garaian dauden zalantza ugari argitzea ahalbidetuko luke, eta aldi berean 
inguru hau Bailarako aisia eta ondare ikono bezala berpiztu. 
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28  FAGOLLAGAKO BURDINOLA (AINGURA-FABRIKA) 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.8 Fagollagako burdinola 
(Zementu fabrika) 
HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.11 Fagollagako 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). D Gakoa  

 

Fagollagako Burdinolaren, edo hobe esanda burdinolen, jardueraren aztarna fisikorik ez da 
geratzen, gerora paper-fabrika bihurtuta izan zena. Zonaldean komunikabide berriak irekitzeko 
egindako eraldaketek (Nafarroako errepidea) edo ondoren egindako industria jarduerek 
ezabatu egin dute egon zitekeen aztarna oro. Betidanik uste izan da Zementu-fabrikako 
aztarnak burdinolarenak zirela edo Aingura-fabrikarenak, okerreko ustea beti ere. Ez dago 
burdinola hauen kokapen zehatzaren ziurtasunik, ezta ondorengo paper-fabrika kokapen 
berdinean egongo zenarena ere, edo behar bada gorago, Arbelaitz baserria eta Fagollaga 
jatetxearen tartean. Hipotesi hau ezingo da argitu inguruan ikerketa arkeologiko sakon bat 
egin ezean. Tamalez, 2009. urtean inguru horretan lur mugimendu garrantzitsuak aurrera 
eraman ziren Gasbide berriaren bidea egiterakoan, inongo jarraipen arkeologikorik egin gabe 
eta hipotesi hori baieztatu edo ezeztatzeko aukerarik gabe. Pista bakarra plano xume batek 
ematen du, non burdinola zaharraren, Aingura Errege Fabrikaren, zubiaren eta Urumea 
ibaiaren kokapena agertzen den. 

1743. urteko plano bat dugu, instalazioetan egindako obrak jasotzen dituena, antepara berria 
harriz egiteko. Bertan, antepara berri horren kokapena eta burdinola nagusiaren eta 
txikienaren (gabia) mailuak eta hauspoak elikatzen zituzten gurpilak ikus daitezke, 
burdinolaren bi aldeetan. XIX. mende erdialdean (1862), burdinola, eraikin batzuek osatzen 
zuten: tailerra ikatz eta mena biltegiak, presa eta ubidea; mendebaldera kokatutako teilape 
bat; tailerraren ekialdean kokatutako gabia; labe bat; eta Fagollaga etxaldea. Antzeko zerbait 
gertatzen da ur-horniketarako azpiegiturarekin, ez dagoela aztarnarik. Ubidearen ibilbidearen 
zati handi bat, zementu-fabrikak lehenengo, eta zentralak ondoren, erabili izan zuten. Azken 
honek gainera presa berri bat eraiki zuen, egungoa, ur gora Ereñotzuko bihurgunetik gertu 
zegoen presa zaharra eta burdinolak erabilitako ubidea eraitsiak izanik. Zementu-fabrikak XX. 
mende hasieran bi elementuak berriztatu zituen. Gaur egun eremu honetan aurkitu ezin diren 
bi elementuak (presa eta ubidea). 

Gaur egun Fagollaga jatetxea den eraikinaren atzealdean eta mendi-mazelaren kontra, 
meatze-aho baten sarrera kokatzen da. Zonalde honetan, XIX. mendeko lehenengo herenean, 
meatze-lan batzuk egin ziren, baina ezin izan da meatze honen kronologia zehaztu ezin izan 
baita barrura sartu. 

Aingura Fabrika zaharreko instalazioek ez zuten indar hidraulikorik erabili haren makineriari 
eragiteko, nahiz eta kontakizun honetan sartu dugun, bere iraganeko garrantziagatik. Fabrika 
hau banakako tailer batzuez osatuta zegoen. Tailer horiek baterian jarrita zeuden, elkarri 
atxikita, eta lan-eremuaz eta langileen etxebizitzaz eta biltegiaz osatuta zeuden. Multzo 
horretatik gaur egun errepidearen ertzean dagoen etxebizitza-blokea osatzen duten 
etxebizitzak baino ez dira biziraun. Tailerrak edo sutegiak, aldiz, egungo errepidearen 
trazaduraren azpian egongo lirateke.  
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28  FAGOLLAGAKO BURDINOLA (AINGURA-FABRIKA) 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa/Garaikidea  
 Burdinola: (...1475-XVI. hasiera/1627-1856) 
 Teileria: 1849 
 Aingura-fabrika: 1750-1810 
BESTE IZENAK: "ferreria nueva del Concejo de Arnani" 
 

Fagollagako burdinolaren funtzionamendu garaia bi une historiko desberdinetan ematen da. 
Lehenengoa eta zaharrena XV. mendekoa da "ferreria nueva del Conçejo de Arnani", 1475ean 
lehenengo aldiz aipatua azaltzen denean. Ekoizpen instalazio hau, ia daturik ez duena, Udal 
jabetzako bakarra izan zen Bailara osoan. Bere ekoizpen epea motza izan zen, mende horren 
bukaeran edo XVI hasieran ibiltzeari utzi baitzion. 

Utzita pasa zituen hamarkada batzuk eta gero, XVII hasieran jarduera hasiko du berriro, 
Hernaniko Udalaren ekimenaren bitartez. Bailarako gainontzeko burdinolen jabeek aurka egin 
zioten, instalazio horiek Urumeako nabigazioa oztopatuko zutela eta mendian zegoen egur 
eskasiaren arazoa areagotuko zela ziotelako. Hala eta guztiz ere burdinola 1627an martxan 
zegoen. 

Dirudienez, instalazioak burdinola nagusia eta erantsitako gabi batez osatzen ziren, horrela 
ekoizpen prozesu guztia multzoaren barruan osatuz. XVIII. mendean berritua izan zen, Joseph 
Lizardi (1743) arkitektoaren traza jarraituz, seguru asko urte batzuk lehenago gertatutako 
uholde baten ondorioz85.. 

XIX. mendetik aurrera ekoizpena behin baino gehiagotan geldiaraziko da, bai gerra-
gatazkengatik edo eta bai udaleko diru-kutxak mantenurako arazoak zituelako. 1849an, 
adibidez, "Fagollaga esta actualmente parada y en su lugar se esta trabajando en la 
fabricacion de teja y ladrillo" diote, bere ohiko ekoizpena hurrengo urtean berreskuratuz86. 
Azkenik, ekoizpena 1850eko hamarkadaren erdialdean amaituz, 1862an idatzitako galdeketa 
batean dioten bezala "hace 6 años que no trabaja"87.  

Burdinolaren inguruan, haren Iparraldera, garai hartako krokis batean ikus daitekeen bezala, 
XVIII. mendearen erdialdean "Real Asiento de Anclas" izenekoari dagozkion tailerrak eraiki 
ziren. Izatez, Koroaren eta Bailarako burdinolen (Fagollaga, Ereñozu eta Pikoaga) zenbait 
jaberen arteko kontratu batean zehaztu zen, pisu eta neurri desberdinetako 20.000 kintal 
aingura egiteko. "Bulegoak" (zazpi guztira) oin berrikoak izango dira, eta ekoizpen-tailer batek 
osatuko ditu. Gutxienez bi sutegi izango ditu, ingude, mailu eta eserlekuekin, eta, horien 
aurrean, aingura-maisuaren egoitza, ikaztegiak eta almenak beheko solairuan dituela 
(Lerchundi 2002 eta 2004). Ekoizpena gorabehera askorekin mantendu zen XIX. mendearen 
hasierara arte, nahiz eta soilik bi bulegora murriztu zen, gainerakoak erabat hondatuta 
baitzeuden ("tres de ellas amenazan ruina, y la cuarta se halla enteramente derribada " –
1790–). 1881 inguruan Nafarroarako errepidea eraikitzeak tailer horien hondakinak suntsitzea 
ekarri zuen (etxebizitzak izan ezik).  
                                                             
85 GPAH. III/1.355 sorta, 300-305 orr. (1743.09.08). Une honetan egurrezko antepara zaharrak harriz 
berreraiki ziren, diseinu interesgarri bat gordetzen delarik. 
86 HUA. A-5-15, 63 eta 66 orr. (1849ko uztailak 22 eta 29ko Aktak). 
87 HUA. H 261-3 esp. 
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Fagollagako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  

Ankora-fabrikaren 
bulegoak 

Ankora-fabrikaren 
bulegoak 
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Fagollagako zementu-fabrikaren Hegoaldera kokatutako eraikina (1990 eta gaurko egoera), 
antzinako burdinolaren kokapena? 

(ITURRIA: EJ-GV)  
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Fagollagako burdinolaren Presa zaharraren gutxi gorabeherako kokalekua ur azpian, zentral 
hidroelektrikoaren presa eraikitzerakoan(1929).  

(ITURRIA: ACHC) 
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Fagollagako burdinolaren Antepara berreraikitzeko planoa (1742) 

(ITURRIA: GPHA) 

 

 

Fagollagako multzoa XIX. mendearen hasieran 

(1.- Urumea ibaia, 2.- Burdinola, 3.- zubia, eta 7-8.- Aingura-fabrika eta etxeak) 

(ITURRIA: HUA)  
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Fagollagako aingura-fabrikaren etxeak   
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29  FAGOLLAGAKO PAPER-FABRIKA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585126, y 4788827, z 22,41 (fabrika) 

  x 585341, y 4788683, z 31 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Fagollagako multzoa, izen bera daraman auzoan kokatzen da, Urumea ibaiaren eskuinaldeko 
bazterrean sakabanatuta. Multzoa, Nafarroara doan errepidearen (GI-3410) ertzean kokatzen 
da, Fagollagako zubiaren inguruan. 

Multzoa elementu desberdinek osatzen dute: Fagollaga Burdinola, gero Paper-fabrikan 
bihurtuta; Porlan fabrika; eta azkenik Zentral hidroelektrikoa. Elementu guzti hauek Bailarako 
multzo aberats eta interesgarrienetako bat osatzen dute. Izate hutsak industria ekoizpen 
multzo batez hitz egiten digu, azken bost mendeetan luzatu dena gaur egun arte. Hori dela eta, 
kokapen hau interesgarrienetako bat da Gipuzkoako industriaren garapena aztertzeko, 
industriaurreko jardueretatik hasi (burdinola edo aingurak egitea) eta zementua edo energia 
hidroelektrikoa ekoizteraino. 

Tamalez, mantentzen diren aztarnen egoera oso desberdina da. Burdinola (edo burdinolak) eta 
ondorengo paper-fabrikaren aztarnarik ez da gelditzen, hala nola Aingura fabrikarenak ezta ere 
(ofizialen etxebizitzetara murriztua). 

Inguruaren azterketa sakonago batek (landaredia kendu, ikerketa arkeologikoa) 
interpretatzeko garaian dauden zalantza ugari argitzea ahalbidetuko luke, eta aldi berean 
inguru hau Bailarako aisia eta ondare ikono bezala berpiztu. 
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29  FAGOLLAGAKO PAPER-FABRIKA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.8 Fagollagako burdinola 
(Zementu fabrika) 
HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.11 Fagollagako 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). D Gakoa  

 

Litekeena da Fagollagako paper-fabrika burdinola zaharraren zimenduen gainean eraiki izana. 
Zonaldean komunikabide berriak irekitzeko egindako eraldaketek (Nafarroako errepidea) edo 
ondoren egindako industria jarduerek ezabatu egin dute egon zitekeen aztarna oro, eta ez dira 
inolako aztarna fisikorik geratzen. Horrelako jarduera segidak (burdinola/paper-fabrika), 
dokumentatu ahal izan dira ere antzeko testuinguruetan, jatorrizko ekoizpen azpiegiturak 
baliatuz ekoizpen desberdinetarako (Fagollaga, Eziago; Latsa, …). 

Ez dago burdinola/paper-fabrika hauen kokapen zehatzaren ziurtasunik, seguraski gorago 
egongo zen, Arbelaitz baserria eta Fagollaga jatetxearen tartean. Hipotesi hau ezingo da argitu 
inguruan ikerketa arkeologiko sakon bat egin ezean. Tamalez, 2009. urtean inguru horretan lur 
mugimendu garrantzitsuak aurrera eraman ziren Gasbide berriaren bidea egiterakoan, inongo 
jarraipen arkeologikorik egin gabe eta hipotesi hori baieztatu edo ezeztatzeko aukerarik gabe. 

Pista bakarra plano xume batek ematen du, non burdinola zaharra, Aingura Errege fabrika, 
zubia eta Urumea ibaiaren kokapena azaltzen den. Beraz, paper-fabrikak, instalazioak eta 
azpiegitura hidraulikoa aprobetxatu zituen. 

Antzeko zerbait gertatzen da ur-horniketarako azpiegiturarekin, ez dagoela aztarnarik. 
Ubidearen ibilbidearen zati handi bat, zementu-fabrikak lehenengo, eta zentralak ondoren, 
erabili izan zuten. Azken honek gainera presa berri bat eraiki zuen, egungoa, ur gora 
Ereñotzuko bihurgunetik gertu zegoen presa zaharra eta burdinolak erabilitako ubidea eraitsiz. 
Zementu-fabrikak XX. mende hasieran bi elementuak berriztatu zituen. Gaur egun eremu 
honetan aurkitu ezin diren bi elementuak (presa eta ubidea). 
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29  FAGOLLAGAKO PAPER-FABRIKA 
 

 
GARAIA: Garaikidea (1867-1887) 
BESTE IZENAK: "La Urumea" 
 

Fagollagako paper-fabrikak, udal jabetzako jatorrizko burdinolaren ekoizpen instalazioak 
aprobetxatuko ditu. Bere ekoizpena 1850eko hamarkadaren erdialdean amaitu zen, 1862an 
idatzitako galdeketa batean dioten bezala "hace 6 años que no trabaja"88. 

Instalazioak urte luzez utzita egongo dira 1867an Bonifacio Guibert Tolosako enpresariari 
salduak izan ziren arte (Lerchundi 2009). Honek, dauden instalazioak berrituko ditu bertan 
paper-fabrika bat egokitzeko ("ferreria nombrada Fagollaga hoy convertida en fabrica de papel 
continuo"), eraikuntzak eta horniketa azpiegitura makineria abiaraziko zuen turbina elikatzeko 
erabiliz (presa eta ubidea), gutxi gorabehera 340.000 errealeko kostuarekin. Fabrika berria “La 
Urumea” bezala ezagutua izango da, edukiz: makineria, trapu-andela, egosketa-galdarak, 
prentsaketa pilak, paper ebakitzaileak, pilak, etab., hala nola Olaechea deituriko (Arbelaitz?) 
etxebizitzarako eraikina. 

Guibertek hasitako ekoizpena 1871n "Echaniz y Cª" enpresara pasako da, hainbat enpresari 
tolosarrek instalazioak alokatu ondoren89. Bigarren Karlistadan (1872-1876) ekoizpena etengo 
da kalte handiak sortuz (55.000 pezeta) makineria desegiterakoan (galdarak, turbinak, 
arrabolak, etab.)90. Ekoizpena 1877an berrabiaraziko da Tolosako "Sesé, Bandres, Echeverria y 
Cª" enpresaren eskutik91. Azken hauek instalazioak berritu zituzten eraikuntza berriak eraikiz 
eta makina berriak prestatuz ("ha hecho edificios, maquinarias, movimiento y demas partes de 
que en la fábrica se compone de diferentes obras, reposiciones, reparaciones y aumentos"). 
1886ko inbentario xehatu batean hainbat instalazio aipatzen dira (zilindroak, lixibagailua, 
paper ebakitzailea, turbina gurpilarekin, pilak, araztegiak, bobinak egiteko makinak, papera 
lehuntzeko zilindroak, etab.)92. 1887an betirako utzi zuten, ekoizpen makineria Eziago errotara 
eramaterakoan, hala ere, jabeak eta errentariek eztabaida larria izan zuten, ez baitzuten bat 
egin egindako hobekuntzen balorazioan. 

Une horretatik aurrera, kokapena inongo erabilpenik gabe gelditu zen. Guiberten oinordekoek 
nahitaez saldu behar izan zituzten finka eta makineria, 1893an hartzekodunek 
konfiskatzerakoan. Arsuaga anaiak izan ziren lehenengo, eta José Agustín Arbillaga gero. 
Horiek eutsi egingo diete aprobetxamendu hidraulikoaren jatorrizko eskubideei, alokatu arte, 
Alquizalate zementu-fabrikari 1901ean93.  

                                                             
88 HUA. H 261-3 esp. 
89 GAO. PT. 3.322 sorta, 291 zk. (1871.08.29); GPAH. III/3.006 sorta, 1.995-1.998 orr., 328 zk. 
(1872.08.18). 
90 GPAH. III/3.303 sorta, 27-28 orr., 8 zk. (1876.04.12). 
91 GAO. PT. 3.330 sorta, 237-244 orr., 3 zk. (1877.01.09). 
92 GPAH. III/3.359 sorta, 1.319-1.325 orr., 274 zk. (1886.09.20). 
93 GPAH. III/3.542 sorta, 124-144 orr., 28 zk. (1893.01.16) eta III/3.975 sorta, 1.667-1685 orr., 401 zk. 
(1898.05.10).  
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Fagollagako paper-fabrikaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Fagollagako zementu-fabrikaren Hegoaldera kokatutako eraikina (1990 eta gaurko egoera), 
antzinako paper-fabrikaren kokapena? 

(ITURRIA: EJ-GV)  
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Fagollagako paper-fabrikaren Industria-ekarpenaren orria (1871-1872) 

(ITURRIA: HUA) 

 

Fagollagako paper-fabrika ustiatzen zuen enpresaren anagrama (1883) 

(ITURRIA: HUA)  
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30  FAGOLLAGAKO ZEMENTU-FABRIKA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585068, y 4788845, z 21,60 (fabrika) 

  x 585341, y 4788683, z 31 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Fagollagako multzoa, izen bera daraman auzoan kokatzen da, Urumea ibaiaren eskuinaldeko 
bazterrean sakabanatuta. Multzoa, Nafarroara doan errepidearen (GI-3410) ertzean kokatzen 
da, Fagollagako zubiaren inguruan. 

Multzoa, elementu desberdinek osatzen dute: Fagollaga Burdinola, gero Paper-fabrika 
bihurtuta; Porlan fabrika; eta azkenik Zentral hidroelektrikoa. Elementu guzti hauek Bailarako 
multzo aberats eta interesgarrienetako bat osatzen dute. Izate hutsak industria ekoizpen 
multzo batez hitz egiten digu, azken bost mendeetan luzatu dena gaur egun arte. Hori dela eta, 
kokapen hau interesgarrienetako bat da Gipuzkoako industriaren garapena aztertzeko, 
industriaurreko jardueretatik hasi (burdinola edo aingurak egitea) eta zementua edo energia 
hidroelektrikoa ekoizteraino. 

Tamalez, mantentzen diren aztarnen egoera oso desberdina da. Zementu fabrikari dagozkion 
arrastoak, nahiz eta oso epe laburrean ekoiztu, Bailara eta Gipuzkoako interesgarrienetakoak 
kontsideratu daitezke. Aztarna hauek industriaren ikono ezagunena bilakatu dira, nahiz eta 
batzuetan Aingura fabrikarekin nahastu izan dituzten. 

Inguruaren azterketa sakonago batek (landaredia kendu, ikerketa arkeologikoa) 
interpretatzeko garaian dauden zalantza ugari argitzea ahalbidetuko luke, eta aldi berean 
inguru hau Bailarako aisia eta ondare ikono bezala berpiztu. 
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30  FAGOLLAGAKO ZEMENTU-FABRIKA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: 
BABESA:  HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.8 Fagollagako burdinola 

(Zementu fabrika) 
HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.11 Fagollagako 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). D Gakoa  

 

Fagollagako Zementu-fabrika eraikin desberdinek osatzen zuten, nagusiena kiskaltze labe 
zaharra izanik. Eraikin hau utzita dago eta landarediaz estalirik, baina egitura aldetik sendo 
dago eta nahiz eta pitzadura handiren bat izan, ez du erortzeko arriskurik. 

Lauki-formako oinplanoa duen eraikina da (14x15 m), hiru solairuekin eta teilatua galdu 
duenaren susmoarekin. Egitura aldetik bi gorputz desberdinetan banatuta dago, elkarri 
atxikituta. Ekialdeko erdiak irudi itxia eta trinkoa du, kono-enbor formarekin eta irekita goiko 
aldean. Harri-hormaz egina, hareharrizko harlanduz eginiko eskantzuekin. Goiko aldean erdi-
puntuko arkuak dituzten baoak daude, dobeletako hariak eta leiho-ertzak adreilu trinkoz 
eginak. Aurrealde nagusian 3 bao zituen eta albotako aurrealdeetan bana (Hegoaldekoa soilik 
mantentzen da), eta ezin da jakin arkuei begira dagoen atzealdean ere ba ote zituen. Gorputz 
honen barrualdean 3 labeen egosketa upel egokituta zeuden. Hauek, aurrealde bakoitzean bi 
aho dituzte, eraikin osoa zeharkatzen duten ganga-formako korridore batekin elkar lotuta. 
Arku beheratuarekin eginak, atezangoak hareharrizko harlanduzkoak eta ganga adreilu trinkoz 
eginiko bi lerro bidez. Labeak kono-forma dute goiko aldean estutuz, beheko erdia adreilu 
trinkoz egina eta goiko erdia hareharrizko harlanduz, elkar banatuta material berdinarekin 
egindako eta apur bat aterata dagoen moldura batekin. Labe hauen ahoetan ipinitako eta 
pilatutako zaborraz eta obra-hondakinez beteta daude. Horretaz gain, Hego-ekialdeko ertzean 
eranskin txiki bat du, 1,50 m-ko garaiera eta 0,70 luzera duena, antzeko harri-hormaz egina eta 
barrutik hutsik dagoena, zertarako egin zen jakin ezin delarik. 

Mendebaldeko erdia okupatzen duen gorputza leku ireki bakar batek osatzen du, 4 arkuteriaz 
osatuta, bakoitza 2 erdi-puntuko arkuekin bi alturatan jarrita. Arkuteria hauek Ekialdeko 
gorputzaren aurka egina daude eta antzeko egikera dute, harri-horma eta hareharrizko 
harlanduekin eskantzuetan, eta arkuen dobelak lauzekin. Goiko aldean jatorriz leiho handi 
batzuk zituen, Ekialdeko gorputzarenaren antzekoak. Albotako hormetan eta Hegoaldeko 
horma pusketa batean besterik ez da mantentzen (leiho-ertz arrastoak). Ezin da jakin 
atzealdeko itxitura nolakoa izango zen, ibairantz begira dagoena. Arkuteria hauen goiko 
aldean, jatorrian, beste solairu bat egongo zenaren susmoa dago, baina oso zaila da hau 
zehaztea. Hutsune batzuk antzematen dira, gapirioak bertan egokitzeko izango zirenak, eta 
kasu batzuetan gapirio arrastoak ikus daitezke hutsunea betetzen. Arkuteria hauen 
kanpoaldeko zutabeen beheko aldean hareharrizko harlanduzko pieza monolitiko batzuk 
agertzen dira U etzanda itxurarekin, baina bere eginkizuna zein izango zen ezezaguna zaigu. 
Hegoalderago kokatutako zutabeen barruko aurpegian, 2,50 m-ko garaieran, gaur egun 
desagertuta dagoen egitura baten gapirioak heltzeko hutsune lerro bat antzematen da, berria 
dirudiena. 

Eraikuntza honen 4 m-tara Hegoaldera, beste eraikin baten zimenduak dokumentatzen dira, 
egun erorita eta landarediaz estalita. Laukizuzen-formako oinplanoa du (8x15 m) nahiz eta 
jatorriz karratua izan. Gordetzen diren argazki zaharren arabera (1980ko hamarkada), eraikinak 
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beheko solairua, solairu nagusia, ganbara eta bi isuriko teilatua zituen. Harri-hormaz egina eta 
harlanduzko eskantzuak beheko solairuan, goiko biak egurrezko egitura zuten bitartean eta 
ondoren berriztatutako zepa pusketak ere seguru aski. Une horretan jadanik eraikina 
mendebaldeko erdira murriztuta zegoen, ibaitik gertuago zegoena, nahiz eta beheko solairuko 
inguruko horma zutik mantentzen zen. Gaur egun eraikin honetatik ikusi daitekeen bakarra 2 
m-ko garaiera duen horma bat da, oso egoera txarrean dagoena, eta landarediaz estalita. 
Litekeena da eraikin hau langileen edo fabrikako arduradunaren etxebizitza izatea, baina lehen 
bertan zegoen burdinola edo paper-fabrikaren eraikinekin ere lotu daiteke (03.01 Unitatea). 

Bere ustiapenerako ur-azpiegitura, desagertutako burdinola edo paper-fabrikarena 
aprobetxatuko du, alde batean berriztatuz eta bere ekoizpen beharretarako egokituz. Zehazki, 
"presa vieja" eta desbideratze ubidearen zati handi bat berreraikiko da, Makina edo turbina 
etxe berri bat eta hustubide ubide berri bat eraikiz. Azken hau Makina-etxetik 35 m 
Hegoaldera kokatzen da eta oraindik martxan dirau soberan duen ura zuzenean ibaira botaz. 
Ubide hau lurrean zulatuta dago 1x1 neurriekin, lauzaz eta lurrez estalita, uhate bat du bere 
irekitzeko mekanismoarekin. Makina-etxearen eraikina ere berria altxatuko da, geroago 
Zentral hidroelektrikoa egokitzeko erabiliko dena (03.04 Unitatea). Eraikin xumea da, 
laukizuzen-formako oinplanoarekin (12x18 m), beheko solairua, sotoa non turbina egokituko 
den eta bi isuriko teilatuarekin. Bistako harri-hormarekin egina eta zementuzko filigranak 
harrizko blokeak antzeratuz, aurrealde nagusian ezik (H) zementuarekin luzitua izan dela. 
Beheko solairuan gaur egun desagertuta dagoen energia elektrikoaren sorkuntza sistema 
kokatuko zen eta sotoan turbina. Solairu honen sarrera lauzaz eginiko dobelak erdiko ostiko 
baten bitartez banatuta dituen erdi-puntuko arku bikoitz baten bitartez egina dago. Hormak 
harri-hormazkoak ziren baina egun zementuz luzituta daude. Bertan, dokumentatu ezin izan 
den harlanduzko oinarri baten gainean, turbina kokatzen da. 240 m-ko luzera duen hustubide 
ubidea berritu da, obra zaharrean sartu eta harri-hormazko horma batekin estali da. Obra 
hauek direla medio, zubiaren eskuinalderago dagoen zutabea (03.05 Unitatea) konpondu 
beharko da arku berri bat irekiz. Kanpoaldera, ataurrean, garbiketa sareto metalikoa jarri da, 
martxan jartzeko mekanismoarekin. 

Obra hauek hein handi batean desagertu ziren (presa eta horniketa ubidearen hasierako zati 
handi bat), edo berrituak izan ziren (horniketa ubidearen beheko zatia, Makina-etxea, 
hustubide ubidea) bertan Zentral hidroelektrikoa berria ezartzerakoan. 
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30  FAGOLLAGAKO ZEMENTU-FABRIKA 
 

 
GARAIA: Garaikidea (1904/1908) 
BESTE IZENAK: "La Mercedes" 
 

“Las Mercedes” zementu-fabrika XX. mende hasieran eraikia izan zen, eraikuntzaren 
munduarekin lotura zuten enpresari eta industrial talde baten ekimenez, Santiago Alquizalete 
tartean. Honek, 1902ko irailean, aurretik Fagollagako paper-fabrika zaharrak hartutako 
lursailak, alokatu zituen, bertan zementua ekoizteko toki bat jartzearren (Lerchundi 2009). 

Kokapen horretan, Ramon Cendoya ingeniariaren egitasmo bati jarraituz, obra handi batzuk 
aurrera eraman zituen. Tartean, harria kiskaltzeko labeak eta horniketa ur-azpiegituran 
hobekuntza batzuk nabarmentzen dira. Labeen eraikitze prozesuaren daturik ez dugu, baina 
bai ur-horniketa sistemaren berrikuntzarena, hein handi batean paper-fabrika zaharrarena 
izango dena. Aurrera eramandako ekintzen artean presa zaharra berreraiki zen, harri-hormaz 
egina, trapezio-formako ebakidura eta harlanduz estaliriko mailekin. Halaber, bere goiko aldea, 
eta ubidearen hustubide eta elikatze uhateak harlanduz eginak daude eta zolatak hormigoiez. 
Desbideratze ubideak 840 m-ko luzera du eta moldaketak jasan zituen ere, ezpondak handitu 
eta hondoa beheratuz, altxagarri moduan harri-hormazko hormak erabiliz. Hustutzeko ubidea 
Urumea ibaiarekin lotu arteko zatian oso antzeko izango da ere. Makina edo turbina-etxea 
berria eraikiz, baliteke bertan zegoen antzeko eraikuntza bat erabiltzea horretarako, baina ezin 
da ziur jakin94. 

Lanak oso aurreratuta zeudenean, 1903ko apirilean, ekoizpena kudeatuko zuen enpresa sortu 
zen "S. Alquizalete y Cª" enpresa-izenpean. Hasieran, zementua ekoizteko behar zuen harri 
guztia Bortoluanea baserririk gertu zegoen harrobi batetik ateratzen zuen airetiko kablearen 
bitartez fabrikara garraiatuz, eta ikatza Marielutz inguruan zituen meatzeetatik ("La Luz" y "San 
Emilio"). Une horretan instalazioak eraikin eta makina batzuek osatuko dute: errotak eta 
hautsgailuak harria txikitzeko; turbina bat makinak eta jasogailuak mugi arazteko; labeak ("tres 
ó más hornos necesarios para la buena calcinación de la piedra"). 

1906tik aurrera ekoizpena beste enpresa batek hartu zuen, "F. Miner y Cª"95, bi urteren buruan 
ekoizpena utzi zuena ere, instalazioak behin betirako itxiz ekoizpenaren errentagarritasun 
eskasagatik. 

Hortik aurrera instalazioak utzita gelditu ziren, gaur egun ezagutzen ditugun bezala. 

 

  

                                                             
94 GPAH. III/4.052 sorta, 305-338 orr., 65 zk. (1901.09.09). 
95 GPAH. III/4.162 sorta, 5.838-5.845 orr., 1.070 zk. (1906.10.07). 
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Fagollagako zementu-fabrikaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Fagollagako zementu-fabrikaren multzoaren ikuspegia (1983/2004) 

(ITURRIA: Eusko Ikaskuntza/AZEA) 
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Fagollagako zementu-fabrikaren Mendebaldeko aurrealdea (1990eko hamarkada) 
(ITURRIA: EJ-GV) 
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Fagollagako zementu-fabrikaren aurrealde ezberdinak   
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Fagollagako zementu-fabrikaren barruko arkuteria Iparraldetik ikusita 
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Fagollagako zementu-fabrikaren zenbait xehetasun  
(karga eta hustuketa ahoak, barruko labeak)  
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31  FAGOLLAGAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585073, y 4788847, z 22,15 (zentrala) 

  x 585341, y 4788683, z 31 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Fagollagako multzoa, izen bera daraman auzoan kokatzen da, Urumea ibaiaren eskuinaldeko 
bazterrean sakabanatuta. Multzoa, Nafarroara doan errepidearen (GI-3410) ertzean kokatzen 
da, Fagollagako zubiaren inguruan. 

Multzoa elementu desberdinek osatzen dute: Fagollaga Burdinola, gero Paper-fabrikan 
bihurtuta; Porlan fabrika; eta azkenik Zentral hidroelektrikoa. Elementu guzti hauek Bailarako 
multzo aberats eta interesgarrienetako bat osatzen dute. Izate hutsak industria ekoizpen 
multzo batez hitz egiten digu, azken bost mendeetan luzatu dena gaur egun arte. Hori dela eta, 
kokapen hau interesgarrienetako bat da Gipuzkoako industriaren garapena aztertzeko, 
industriaurreko jardueretatik hasi (burdinola edo aingurak egitea) eta zementua edo energia 
hidroelektrikoa ekoizteraino. 

Tamalez, mantentzen diren aztarnen egoera oso desberdina da. Zentral hidroelektrikoaren 
aztarnak hobekien mantentzen diren elementuak dira, azken hau oraindik martxan dagoelarik 
industria ohitura luze horri jarraituz. 

Inguruaren azterketa sakonago batek (landaredia kendu, ikerketa arkeologikoa) 
interpretatzeko garaian dauden zalantza ugari argitzea ahalbidetuko luke, eta aldi berean 
inguru hau Bailarako aisia eta ondare ikono bezala berpiztu. 
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31  FAGOLLAGAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.12 Fagollaga Zentral 

Hidroelektrikoa 
HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.11 Fagollagako 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). D Gakoa  

 

Fagollagako Zentral hidroelektrikoa izen bera duen auzoko erdialdean kokatuta dago. Urumea 
ibaiaren eskuinaldeko bazterrean, azken hau eta Nafarroako errepidearen artean (GI-3410). 
Instalazioak, Zentrala edo Makina-etxeak eta bere horniketa azpiegiturek osatzen dute, gaur 
egun martxan dihardutelarik "Nafarkoop" enpresak ustiatuta. 

Makina edo turbina-etxea laukizuzen-formako oinplanoa duen eraikina da (12x18 m), beheko 
solairua, sotoa (bertan turbina kokatzen da), eta bi isuriko teilatuarekin. Bistako harri-hormaz 
egina eta zementuzko filigranekin harrizko blokeak antzeratuz, aurrealde nagusian ezik (H), 
zementuz berriztatua izan zena. Barrualdetik bi gelatan banatuta dago harri-hormazko horma 
baten bitartez. Makina-gelara iristeko eskailera batetik jaitsi behar da eta bertan Siemens 
etxeko alternadore nagusia kokatzen da, turbinaren ardatz horizontalaren ondoan (J. M. 
Voigth Heidenheim 1924 etxekoa). Baldosa zolatan, jatorrizko alternadorea gelako erdialdean 
beste kokapen bat zuela antzematen da (Zementu-fabrikak erabilitako sistema). Beste gela, 
Iparraldera kokatutakoa, biltegi bezala erabiltzen da eta hartatik ere iristen da turbina dagoen 
tangara. Eraikin hau jatorrian Zementu-fabrikak eraiki zuen XX. mende hasieran (03.03 
Unitatea), eta ondoren Zentrala ustiatzen zuen enpresak berrerabili eta berritu zuen, 
makineria berrituz eta eraikinaren barruan kokatuz. 

Zentralaren kudeatzaileek horniketa sistema ere aprobetxatuko dute, nahiz eta kasu honetan 
berrikuntza handiagoak egin zituzten. Horien artean Ereñotzuko bihurgunetik gertu zegoen 
presa zaharra bertan behera utzi zuten eta berri bat eraiki zuten 530 m-tara ur behera, ondo 
funtzionatzeko behar zuen emaria lortzearren (4.500 l/seg). Presa honek bi tarte desberdin 
zituen uraren bidearekiko zeihar, ezkerraldekoak 13,25 m-ko luzera zuen, eta eskuinaldekoak 
26 m. Trapezio-formako ebakidura du, oinarrian 4 m-ko zabalera, goiko aldean 1,15koa, eta 
3,80ko garaiera. Harri-hormaz egina eta zementuz berriztatua. Bi tarteen elkargunean 
izokinentzako hormigoizko eskailera kokatzen da. 

Ubidearen hartzea eskuinaldeko bazterrean kokatzen da non bi uhate dauden (2,25x2 m). 
Hauetatik, ura, lauki-formako oinplanoa duen esparru batean sartzen da edo sedimentazio-
ganbera, honek beste hustubide uhatea du eta ondoan garbiketa saretoa. Hemen bere 
zabalera 10 m-takoa da eta estutzen doa 7 m-taraino Makina-etxearen ondoan, non beste 
garbiketa saretoa dagoen bere eragite mekanismoarekin. Ubideak 320 m-ko luzera du 
(aurrekoaren 850en kontra) bere bidea aprobetxatuz hasierako zatian ezik, mendebalderantz 
mugituko dutena. Jatorrizko hormak hormigoizko batekin indartuak izango dira. 

Hustubide ubideak 240 m-ko luzera du, eta zabalera gehiago emango diote 9,50 m-tara 
iristeraino, jatorrizko harri-hormazko horma oso hein txikian aprobetxatuz eta gainontzekoa 
hormigoiz berreraikiz.  
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31  FAGOLLAGAKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
GARAIA: Garaikidea (1929/2020) 
BESTE IZENAK:  
 

Fagollagako Zentral hidroelektrikoa, lursailaren jabeak, Victoriano Celaya, egokitu zuen bertan, 
bere jabetzako antzeko beste zentralak zituenak. Lursaila eta azpiegitura hidroelektrikoak 
utzita zeuden gutxienez 1908tik, Zementu-fabrikak lanari utzi zionetik. Ur-jauzi hau erabiltzeko 
lehenengo saioa 1919koa da, baina ez zen aurrera eraman96. 

Horren ondoren, 1924an, Udalak gestioak egin zituen Celayarekin, ur-jauzia erosi, 
Lastaolakoarekin batu eta herritarrak energetikoki hornitzeko, nahiz eta kostuak oso handiak 
izan ("resulta un coste elevadísimo ...han hecho imposibible la defensa del mismo y el 
Ayuntamiento debe desistir de su realización"). Ez da hau proposatzen den aldi bakarra izango, 
1984an berriro ere saiatu zen, beti ere ezezkoarekin97. 

Zentralaren berrikuntza eta abiaraztea, azkenik, 1929an eman zen, berriro azkoitiar 
enpresariaren eskutik 98. Celayak ustiapena handitu zuen 4.500 l/s-ra iristeraino "con destino al 
desarrollo de energía eléctrica" (1919an 10.000 eskatu zuen), horretarako hainbat obra eginez 
(presa berria, ubidea handitu, irteerako ubidea). 

1985etik aurrera Zentrala beste enpresa baten jabetza izatera pasa zen, "Fagollaga, S.A.", gaur 
egun ustiatzen duena izanik. Duela gutxi, 2018an, "Nafarkoop" kooperatibak erosi du, eta 
450.000 KW/orduko ekoizpen-ahalmenarekin eutsi dio produkzioari. 

 

 

  

                                                             
96 GAO. JD-IT. 1.551/9.946 sorta. 
97 HUA. H 169-8 (1924), 609/3 eta H 632-53(1984-1985) esp. 
98 ACHA. Fagollagako espedientea. 
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Fagollagako zentral hidroelektrikoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Fagollagako zentral hidroelektrikoaren ikuspegiak 
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Fagollagako zentral hidroelektrikoaren makina-gelaren barrualdea eta turbinaren (Voith marka) 
eta alternadorearen xehetasunak  
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Fagollagako zentral hidroelektrikoaren presa, izokinentzako eskailera eta ura sartzeko 
uhateak eta garbiketa saretoak  

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

 

Fagollagako zentral hidroelektrikoa. Elikatze ubidea geldi aldian 
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Fagollagako zentral hidroelektrikoaren ustiapenaren egitasmoa (1929), eta ubideen 
kokapenaren xehetasunekin  

(ITURRIA: ACHC)  
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32  EREÑOTZUKO LONJA ETA PORTUA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585976, y 4788389, z 24,54 (gutxi gorabeherako kokapena) 
IBAIA: Urumea 
 

Ereñotzuko multzoa, izen bereko auzoan kokatzen da. Urumea ibaiaren bi bazterretan 
sakabanatuta.Inguru horretarako sarbidea Nafarroara doan errepidetik egiten da (GI 3410), 
auzo honen erdigunetik pasatzen dena. 

Gaur egun ez dago portu zaharrarekin lotutako ebidentziarik, eta Lonja etxea baino ez da zutik 
mantentzen. Etxea asko aldatu da orain dela gutxi egindako berrikuntzengatik, hori dela eta, 
merkataritza zuzentzea zen bere jatorrizko betebeharraren nabaritasun guztia, galdu du. Hala 
ere, aldameneko burdinolekin lotutako aztarna batzuk gordetzen ditu barruan. 

Multzoa tipologia eta kronologia desberdinetako eraikinek osatzen dute: Lonja Etxea eta 
Portua; Ereñotzu Burdinolak eta Errota; Bazterrola Burdinola; eta Zentral Hidroelektrikoa. 
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32  EREÑOTZUKO LONJA ETA PORTUA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Hondakin bakan batzuk baino ez ditu kontserbatzen 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). IV. Motako Babes Erregimena: Fitxa IV.10 Lonja baserria 

(Ereñotzu) 
 

Ereñotzuko Lonja eta portuaren aztarnak multzoaren Iparraldean kokatzen dira. 

Etxeak oraindik, antzinako funtzioaren izena mantentzen du (Lonja). Laukizuzen-formako 
oinplanoa duen eraikina da (18x6 m) eta lur-eremuaren aldapara egokituta. Eraikina duela urte 
batzuk berritua izan zen, azalera Iparralderantz zabalduz. 

Eraikuntza, tamaina desberdineko hiru gorputzetan banatzen da.Ibaira ematen duen aldeak 
(M) beheko solairua eta sotoa du, eta almazena bezala erabiltzen da. Erdiko gorpuan, gehien 
ateratzen dena, labearen aztarnak kokatzen dira. Honek ere bi altuera ditu. Eta azkenik, 
Ekialdean errepidearen ondoan, gaur egungo etxebizitza kokatzen da. Azken hau orain dela 
urte gutxi eraberrituta. 

Elementu interesgarriena erdiko gorputzeko barrualdean dago. Han labe baten aztarnak 
kontserbatzen dira oso egoera txarrean, moztuta aurkitzen da eta bere alboak eraitsiak 
aldameneko geletara pasabidea errazteko. Zirkulu-formako oinplanoa du 2,50-3 m-ko 
diametroarekin eta 1,80ko gehienezko garaiera. 70 cm-ko zabalera duten harri-hormazko 
kareztatutako hormekin egina. Labe hau garai bateko arragoa edo minerala galdatzeko 
erabiltzen zen, eta dirudienez martxan zegoenean exentu zegoen eraikina zen. Ondoren, 
egungo eraikina egin zen bere hormak aprobetxatuz. Gaur egun bere barrualdea biltegi bezala 
erabiltzen da.Labe hau bere inguruan dagoen ola multzoarekin lotuta dago, eta ez du inolako 
loturarik multzoaren jatorrizko merkataritza eginkizunarekin. 

Baserri honen eta Urumea ibaiaren inguruan ez dago jatorrizko portu-azpiegiturarekin lotutako 
eraikuntza-ebidentziarik. Oso litekeena da pentsatzea erabat desagertu diren material 
galkorrekin eginda egongo litzatekeela, nahiz eta ikerketa sakonago batek horri buruzko datu 
zehatzagoak eman litzakeen. 
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32  EREÑOTZUKO LONJA ETA PORTUA 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa  
Portua (XV-XIX. mendeak) 
Arragoa (…1577/1604…) 
BESTE IZENAK:  
 

Ereñotzuko Lonja izen bera daraman ibai-portuaren inguruan kokatzen zen, bertara ontziak 
(alak edo gabarrak) iristen zirenekoa eta Urumea gora nabigagarria zenean. XV-XVI mendeetan 
ugarituko den zirkulazioa eta gutxinaka gain behera etorriko dena ia desagertu arte XIX. mende 
erdialdetik aurrera. 

Lonjaren egitekoa Urumean zehar egiten zen merkataritza zaintzea zen (burdina, egurra eta 
beste salgai batzuk), bertan produktuak pisatu eta zergak kobratzen zirelarik. Instalazio hauek 
udal jabetzarenak izaten ziren, kudeaketa partikularrei alokatuz.Garaian, ohikoak izango dira 
Ereñotzuko portura arte edo portutik burdina edo burdina manipulatua eramateko kontratuak: 
"carreando continuamente al dicho puerto (Ereñotzu) lo que un ala puede, segund que los 
aleros de herrerias del dicho Valle acostumbran carrear para sus herrerias, sin alçar mano en 
todo tienpo qu fuere trabajo asta acabar de carrear a los dichos puertos"99. 

Bere inguruan aldameneko Ereñotzu burdinolaren jabeek labe edo arragoa bat jarriko dute 
mearen aurreko erredukzio edo egosketa bat egiteko burdinolara eraman aurretik. Arragoa 
hau 1577an testuetan aipatuta azaltzen da, nahiz eta seguruenik zaharragoa izan (“las dos 
herrerias de Hereñoçu…con sus presas, anteparas, agoas y oyos de arragoas” 1-577-)100. Labe 
horren ekoizpenaren daturik ez dago, baina burdinolarekin bat izango zen. XX mende hasieran 
eraikinari buruz "donde antes estuvieron emplazados los hornos de fundición y dependencias 
de la ferrería de Ereñozu" diote (1904)101. 

 

  

                                                             
99 GPAH. III/960 sorta, 263-264 orr. (1576.07.15). 
100 GPAH. III/961 sorta, 1-20 orr. (1577.01.28). 
101 GPAH. III/4.098 sorta, 1.209 zk., 6.130-6.142 orr. (1904.12.27). 
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Ereñotzuko portua eta lonjaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

Ereñotzuko Lonja baserria 

Ereñotzuko porturaen gutxi gorabeherako kokapena, burdinola eta lonjaren ondoan   
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Ereñotzuko Lonja baserria barrualdean arragoaren aztarnak 

 

Ereñotzuko Lonja baserriko jabeak diren Errenteriako Udala eta Antonio Ubarrechenaren 
arteko hitzarmena, onibarrak mugarriztatzeko (1955) 

(ITURRIA: EUA)  
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33  EREÑOTZUKO BURDINOLAK ETA ERROTA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585978, y 4788366, z 24,90 (burdinola eta errota) 

  x 586304, y 4788008, z 28,50 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Ereñotzuko multzoa, izen bereko auzoan kokatzen da. Urumea ibaiaren bi bazterretan 
sakabanatuta. Inguru horretarako sarbidea Nafarroara doan errepidetik egiten da (GI 3410), 
auzo honen erdigunetik pasatzen dena. 

Ereñotzuko burdinola eta errota zaharren hondakinek oso multzo nabarmena osatzen dute, 
ondare-balio handikoa. Gaur egun, Lonja baserriaren eta zentral hidroelektrikoaren artean 
dauden horma batzuk kontserbatzen dira. 

Multzoa tipologia eta kronologia desberdinetako eraikinek osatzen dute: Lonja Etxea eta 
Portua; Ereñotzu Burdinolak eta Errota; Bazterrola Burdinola; eta Zentral Hidroelektrikoa. 
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33  EREÑOTZUKO BURDINOLAK ETA ERROTA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Aurri-egoeran dagoen eraikina, eta presa eta ubidea egoera onean  
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.12 Ereñotzuko 
burdinola (gaur baserria). D Gakoa  

 

Multzoa bi burdinolek eta errota batek osatzen dute, denak elkarren ondoan (bestea, 
Bazterrolarena, beste aldean kokatzen zen). Denek erabiltzen dute elikatze sistema berdina, 
ondoren Zentral Hidroelektrikoak biraprobetxatuko duena. 

Aztarnak eremu oinplano ia karratua du (18x20 m), eta lehen barrualdetik gutxienez 4 gelatan 
banatuta zegoen, denak neurri desberdinetakoak. Horietatik hiru errepidera begiratzen duen 
hormarekiko zut kokatzen dira, eta laugarrena, atzealdean, paralelo horma horrekiko. 70-80 
cm-ko zabalera duten harri-hormaz eginak daude eta garaiera desberdinak, handiena 6 m-
takoa izanik. Egun, ia ezkutuan gelditzen dira landarediagatik, ezin direlarik baoak edo 
eraikuntza fase desberdinak bereizi. Jatorriz bi isuriko teilatua zuen, gaur egun galduta 
dagoena. 

Iparraldeko horman sarrerako ateburudun bao bat antzeman daiteke, Lonjara begira dagoena, 
ateburu monolitikoa eta harlanduzko atezangoekin. Barrualdean beste bao batzuk ikus 
daitezke, batzuk hormatuta eta beste batzuk ondoren egindako obrengatik oso aldatuak. 
Barrualdea zeharo utzita dago, txabola modukoak eraikiz, nahiz eta orain dela 30 urte arte 
korta bezala erabili izan den. 

1994an egindako bisitaldian, eremua aspaldi eraldatua izan zela aipatzen da, ubidea estaliz eta 
hareharriz eginiko arku batzuk eta tximini bat eraitsiz. Datu hori baieztatu beharko litzateke 
multzoaren garbiketa eta arkeologiaren bitartez. 

Hego-mendebaldeko muturrean beste eraikin bat ikus daiteke aurrekoari itsatsita eta egikera 
berdinarekin. Honek laukizuzen-formako oinplanoa du (6x21 m) eta bere barrualdean Zentral 
Hidroelektrikoaren makina etxea jarri da. Litekeena da gela hau Errota zaharrenarekin bat 
etortzea. 

Hornidura-sistema erabat berrituta dago, Zentral Hidroelektrikoa prestatzeko agindako obrak 
direla medio. Gaur egun ez dago antzinako presaren inolako ebidentziarik, ziur asko egungo 
presaren urmaelaren azpian urperatuta. Presa zaharra ibaiarekiko luzetara zegoen (oraingoa 
zeharka jarrita dago), bi irlatxo txikietan oinarrituta eta bere trazadura, ia Latsako fabrikaren 
parean dagoen bihurgunera iristen zen. Harri-hormaz egina zegoen eta ur behera ezponda-
formako ebakidura zuen. Presa horrek 210 metroko luzera zuen, eta soilik egungo eskuineko 
ostikoaren kokapena egokitzen da jatorrizko presarekin. Kanala, era berean, jatorrizkoaren 
kokalekuarekin bat dator, gerora egindako berrikuntzek jatorrizko irudia erabat aldatu duten 
arren. Gaur egungoa bezala, 520 metroko luzera eta 4 metroko batez besteko zabalera izango 
luke, harlangaitzezko horma luzituez egina. 

Multzoa nahiko egoera onean mantentzen da utzita dagoela kontutan hartuta. Lurraldeko 
adibide onenetako batean bihurtzen da jatorrizko gelak bertan daudelako eta ia aldaketarik 
gabe. Beharrezkoa izango litzateke hormen garbiketa sakon bat egitea, ondoren 
kontsolidatzeko. Horrela, multzoaren ikuspegi orokor bat lortu ahal izango zen, eta egon 
daitekeen metaketa arkeologikoaren ikerketa sakon bat bateratu beharko zitzaion.  
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33  EREÑOTZUKO BURDINOLAK ETA ERROTA 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa 

Burdinola nagusia (…1450/1876) 
Burdinola txikia edo Etxabi (…1520-1533/1876) 
Errota (…1558/1897) 

BESTE IZENAK: 
 

Ereñotzuko multzo nagusia bi burdinolek eta errota batek osatzen dute, denak elkarren 
ondoan kokatuta. Burdin ekoizpen-zentro hau Bailara osoko nabarmenetako bat izango da, eta 
jarduera luzeenarekin, XVI. mendeko Gipuzkoako egoera sozioekonomikoko familia 
nabarmenetako bati lotuta. Hala ere, inbertsio politika arriskutsu batek, konponketa ugarien 
kostu handiak eta, batez ere, 1544an San Agustin Monasterio hernaniarraren sorrera eta 
patronatuak ekarri zuen zama handiak, harlauza astun gisa kargatu zuen familiaren ondarea. 
Lauza honek, bere jabetzak askotan enbargatzea eragingo du, agustindar lekaimeek (1560-
1567, 1579-1580, 1581-1582, 1590-1600) edo bere hartzekodunek (1678-1693) kudeatuz. 

Ereñotzuko burdinola zaharraren lehenengo datuak XV. mende erdialdekoak dira "la ferreria 
d'Ereñoçu" aipatzen denean (1450), Araeta familia garrantzitsuari lotuta (bere abizena kokatu 
ziren orubearenarengatik aldatu zuten)102. Azkenik "Ferrería mayor" edo “Ferreríavieja” 
deituko diote besteengandik bereizteko. Ekoizpen multzoa XVI. mendeko lehenengo herenan 
osatuko da (1520 eta 1533 artean), bi burdinola berri eraikitzerakoan. Bat jatorrizkoaren 
ondoan kokatuko da eta “Ferreria menor”, “ferreria del medio” edo Chabi (Etxabi) bezala 
ezagutua izango da, eta bestea bazterraren ezkerraldean (Bazterrola). Mende horren 
erdialdean multzoari irin-errota baten eraikuntza erantsiko zaio: “un molino de moler çebera 
çerca y junto a la dicha casa y torre” (1558). Datuen arabera burdinolek horma mehelinak 
partekatuko dituzte, ubidearen eskubialdean kokatuz, errota ezkerraldean kokatzen zen 
bitartean. Instalazio eta gelen hegoaldea XIX. mende bukaeran Zentral Hidroelektrikoak 
okupatuko ditu (Diez de Salazar 1997:89-97; Ayerbe 1998:232-239). 

1556ko uholde bortitzak kalte larriak eragin zituen instalazioetan, "las tres ferrerias de labrar 
hierro" suntsituz eta zimenduetan utziz. Hori eta gero berreraikiak izan ziren eta martxan jarri 
ziren berriro, banaka alokatuz. Hurrengo urteetan, konponketa berriek eta ugariek, 
instalazioetan diru kopuru handiak inbertitzera behartuko dute. Hamarkadetan pilatutako 
zorrak eragindako arazoek, azkenik Ereñotzutarren ondarea saltzea behartu zuten XVII. mende 
bukaeran, 1693. urtean Pedro Atorrasagasti-ri. 

Burdinola nagusia martxan jarraitu zuen eta Hernaniko Ainguren Errege-Fabrika osatzeko 
lehenengo kontratuaren parte izan zen (1750-1757). Burdinola honek XIX. menderarte lana 
egin zuen, azken urteetan kobrea landuz bi gurpil eta turbina batekin. Bigarren Karlistadarekin 
(1872-1876) instalazioak oso kaltetua suertatu ziren, berriro martxan jarri ez zirelarik103. 

Errota, bestalde, instalazio txikiagoa zen eta urtean sei hilabete egiten zuen lan, arto irina 
ehotzeko errotarri pare batekin soilik. Karlistadetan kalteak jasan izanagatik ere martxan 
jarraitu zuen 1897. urterarte, Zentral Hidroelektrikoak bere instalazioak hartu zituenean.  

                                                             
102 HUA. C-5-I-1.12-13. 
103 GPAH. III/3.303 sorta, 8 zk., 27-28 orr. (1876.04.12). 
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Ereñotzuko burdinolak eta errotaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Ereñotzuko burdinolaren airetiko argazkiak, zentral hidroelektrikoaren ondoan 

(ITURRIA: AZEA) 
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Ereñotzuko burdinolaren aztarnak Ekialdetik ikusita (1990 eta gaur egun) 

(ITURRIA: EJ-GV) 
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Ereñotzuko brdinolaren Iparraldeko aurrealdea 

 

Ereñotzuko burdinolaren barrualdeko hormak 
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34  BAZTERROLAKO BURDINOLA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585903, y 4788328, z 27,00 (burdinola) 

  x 586304, y 4788008, z 28,50 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Ereñotzuko multzoa, izen bereko auzoan kokatzen da. Urumea ibaiaren bi bazterretan 
sakabanatuta. Inguru horretarako sarbidea Nafarroara doan errepidetik egiten da (GI 3410), 
auzo honen erdigunetik pasatzen dena. 

Bazterrolako burdinola Urumea ibaiaren ezkerraldean dagoen burdinola bakarra da. Gaur 
egun, ia ez dago haren izatearen ebidentzia txikirik. 

Multzoa tipologia eta kronologia desberdinetako eraikinek osatzen dute: Lonja Etxea eta 
Portua; Ereñotzu Burdinolak eta Errota; Bazterrola Burdinola; eta Zentral Hidroelektrikoa. 
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34  BAZTERROLAKO BURDINOLA  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Hondakin bakan batzuk baino ez ditu kontserbatzen 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.14 Bazterrolako 
burdinola (aurriak). D Gakoa  

 

Bazterrolako burdinola Ereñotzuko multzo nagusiaren aurrean kokatzen zen, Urumea ibaiaren 
ezkerreko bazterrean. Zonaldean ez dira burdinolarekin lotutako inolako aztarnak ikusten, bai 
ordea, ondoren kokapen hori hartuko zuen baserriarenak. 

Kokalekua ibai-terraza batekin bat dator, ibaiaren ibilgua zabaltzen den puntuan. Gaur egun 
zonaldea landarediaz estalirik dago, zuhaixkak eta zuhaitzekin batera, baina angeluzuzen-
formako oinplanoa duen eraikin bat antzeman daiteke (18x12 m gutxienez) ia ezkutuan. Harri-
hormaz eta galdaketa zepaz eginiko blokeekin eginda dago, oso ahula, 70 cm-ko zabalera eta 2 
m-ko garaierarekin. Litekeena da hondakin horiek burdinolaren aztarnen gainean dagoen 
baserriarekin erlazionatuta egotea, goiz bertan behera utzia izan ondoren. 

1994an egindako bisitaldian tunel edo harkaitzan zulatutako ubide bat dokumentatu zen, 
kokalekuaren hegoalderantz, eta behar bada elikatze azpiegiturarekin lotu daitekeena, baina 
egun ezin da zehatz jakin landarediak dena estaltzen duelako. Burdinolak bere pareko 
bazterrean kokatzen diren gainontzeko instalazioekin partekatzen zuen presa, baina azken hau 
suntsitua izan zen Zentral Hidroelektrikoarena eraikitzerakoan. 

Ingurua sakonago aztertu beharko zen eta eremu osoa sasiz garbitu, ondorioak atera aurretik. 

Mendi-mazelaren goiko aldean izen bera daraman baserriko etxola zutik dirau. 

Urumea ibaiaren bi ertzen arteko sarbidea zubi baten bitartez izan zela egiaztatzen da, eta zubi 
horren aztarnak oraindik partzialki mantentzen dira. Zubiaren arrasto bakarra zutabe bat da 
ibaiaren erdian kokatuta, irlatxo natural batean. Hau harri-hormaz eginda dago eta ebakidura 
oboidea du, ur gora zorroztuta dagoena uraren ibilbidea errazteko eta ur behera biribildua. 
Bere paramentuan berrikuntza ugari ikusi daitezke. Goiko aldea egun landarediak hartuta du 
eta ezaugarriak ikustea eragozten du. Ezezagunak dira goiko plataformaren ezaugarriak, 
egurrez edo harriz egina izango zen baina lehenengo aukera dirudi bidezkoena, bi bazterretan 
zubi-brankak ere desagertu direla kontutan hartuta. 
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34  BAZTERROLAKO BURDINOLA  
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (…1520-1533/1602…) 
BESTE IZENAK: “Ferreria la nueva”/ Ferreria de Basterrola 
 

Bazterrolako burdinola Ereñotzuko ekoizpen multzoaren parte zen, bi burdinola eta errota 
elkarren ondoan eskubiko bazterrean kokatzen ziren, eta Bazterrolakoa ezkerreko bazterrean. 
Azken hau besteen aurrean kokatuta zegoen, eta zubi baten bitartez lotuta. 

Juan Martínez de Ereñozuk eraiki zuen XVI. mendeko lehenengo herenan (1520-1533 
inguruan), "la ferreria nueva que llaman Bazterrola" deituz besteengandik bereizteko. Bere 
gurpilak mugi arazteko besteen presa berdina erabiliko du (Diez de Salazar 1997:89-97; Ayerbe 
1998:232-239).  

1556ko irailean izandako uholdeak asko kaltetu zituen instalazioak, zimenduetan utziz. 
Ondoren berreraikia izan zen eta berriro martxan jarria, 1602koa delarik azken datua. 1654an 
burdinola erreta dagoela esaten dute ("herreria que entonzes estaba germada llamada 
Basterrola junto a las de Hereñozu"104), hortik aurrera beste baserri bat izatera pasa zen105. 

Ereñotzuko zubia Urumea ibaiaren bi bazterrak elkar lotzeko eraiki zen. Zubia XVI. mendeko 
lehenengo herenan eraikia izan zen, 1520 eta 1533 artean, Bazterrolako burdinolarekin batera. 
Dokumentazioan dagoen lehenengo datua 1533koa da, inguruan harrizko zubi bat dagoela 
aipatzen dutenean. 

Mende horren erdialdean burdinolaren maizterrek salaketa bat jarri zuten Donostia eta 
Hernaniko Kontzejuen aurka, zubiaren berreraikuntza ordaintzera behartu izanagatik eta 
ondoren dirua ez itzultzeagatik (1580). 

Hau izango da zubiari buruzko azken datua, ezezaguna izanik suntsitua izan zen garaia. 

 

  

                                                             
104 GPAH. Gipuzkoako Hipoteka Kontularitza. H-593 sorta, 560 zk., 415 orr. (1654.08.03). 
105 GAO.Korregimendua. CO-ECI. 36 sorta. 
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Bazterrolako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)
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Bazterrola baserriaren aztarnak (antzinako burdinola?) 
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Ereñotzuko eta Bazterrolako burdinolak elkartzeko zubiaren ikuspegia (1981) 

(ITURRIA: EJ-GV) 
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35  EREÑOTZUKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 585992, y 4788334, z 26,40 (zentrala) 

  x 586304, y 4788008, z 28,50 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Ereñotzuko multzoa, izen bereko auzoan kokatzen da. Urumea ibaiaren bi bazterretan 
sakabanatuta. Inguru horretarako sarbidea Nafarroara doan errepidetik egiten da (GI 3410), 
auzo honen erdigunetik pasatzen dena. 

Zentral Hidroelektriko zaharraren hondakinak kontserbazio-egoera onean daude, nahiz eta 
eraikin batzuek lurreratzeko zorian dauden. Multzoak ondare-balio handia du, nahiz eta azken 
urteetan zonaldean aldaketak egin diren, instalazioak martxan mantentzeko (duela urte gutxi 
funtzionatzeari utzi dio). 

Multzoa tipologia eta kronologia desberdinetako eraikinek osatzen dute: Lonja Etxea eta 
Portua; Ereñotzu Burdinolak eta Errota; Bazterrola Burdinola; eta Zentral Hidroelektrikoa. 
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35  EREÑOTZUKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.11 Ereñotzu Zentral 

Hidroelektrikoa 
 

Ereñotzuko Zentral Hidroelektrikoaren multzoa errepidearekiko zut dauden bi eraikin 
desberdinek osatzen dute, elkarren artean komunikatzen direnak eta antzinako burdinolan 
aitzikita.  

Ibaiatik gertuago dagoen eraikina makina-gela zen. Laukizuzen-formako oinplanoarekin (9x11 
m), sotoa eta goiko solairua ditu soilik. Goiko solairua kalearen mailan zegoen eta sarrera 
zuzena du sotora, ia guztiz ustelduta dagoen egurrezko eskailera baten bitartez. Eraikina 
hormigoizko hormekin egina dago. Barrualdetik bi gelatan banatuta dago. Txikiena 
eskaileraren azpian kokatzen da eta bolanteak eta turbinen erreguladoreak kontrolatzeko 
erabiltzen zen, gaur egun obra-hondakinez beteta dago. Gainontzeko gela garbia eta 
banaketarik gabe azaltzen da, eta ibaiatik gertuago dagoen muturrean Theodor Bell & Cie 
etxeko ardatz horizontaleko bi turbina daude. Turbina hauek eraikinaren bi albotan kokatzen 
dira, aurrez aurre ipinita, jatorriz ubidearen maila baino beherago zeudenak, beraz, ur azpian 
lan eginez. Gaur egun ezin da turbinen gelara sartu dagoen landaredia dela eta, baina kasu 
batean makineriaren zati bat mantentzen dela dokumentatu daiteke. Ardatz bakoitzaren 
muturrean gurpil handi bat dago uhal-sistema baten bitartez bi alternadoreetara errotazio-
higidura transferitzen duena. Bere kokalekua beheko maila batean dago eta bertara 
hormigoizko eskaileraren bidez iristen da. Bi alternadoreak Zentralaren eraikitze datara 
egokitzen dira, Baden Brown Boveri & Cie Suisse etxeak eginikoak (1902 aldera). Bi alternadore 
hauek hormigoizko bi altxagarrien gainean igota daude, jatorrizko egurrezkoen ordez, 
uholdeen kalteak eragozteko. Eremuaren atzeko aldean kontrol-mahaia kokatzen zen, motibo 
geometrikoz apaindurik zegoen egurrezko altzari batean. Aginteak marmolezko plaka batean 
jarrita zeuden, eroalea ez delako, erreguladoreak eta kontrol piezak mantenduz. Goiko aldean 
"1900 Electra Ereñozu" lema azaltzen da. Honen ondoan ate bat zegoen beste eraikuntzaren 
sotora eramaten zuena, baina gaur egun obra-hondakinez beteta dago. 

Errepidetik gertuago dagoen eraikina Zentraleko arduradunaren etxea eta biltegiak ziren, eta 
hasiera batean lurrun-makinak ere bertan zeuden. Lauki-formako oinplanoa zuen (12x12 m) 
angelu alakatuekin, eta hiru solairu: sotoa, beheko solairua eta ganbara. Jatorrian lau isuriko 
teilatua zuen, gaur egun erdi eroria dagoena, bere egoera nahiko txarra delarik; hori dela eta 
bere ingurua hesitu zuten barrura inor sartu ez dadin. Bere hormak harri-hormaz egina daude 
eta ondoren berriztatuta eta margotuta, baina oso egoera txarrean. Jatorrian sotoan bi lurrun-
makina zeuden beren bi Niclause sistemako tutu-ugariko galdarekin eta tximinia, agorraldian 
energia ekoizpena osatu ahal izateko. Hauek 1923. urtean desmuntatuak izan ziren. Eraikinera 
sarrera hormigoizko eskailera txiki baten bitartez egiten da, errepidetik gertuago dagoen 
aurrealdetik. Oso erregularrak diren baoak irekitzen dira eta goiko aldean erremate txiki bat 
dute apaingarri gisa. Aurrealdeko goiko aldean zeramikazko plaka bat du jartzen duena: 
"Central Hidroelectrica de Renteria, S.A.". 

 

Ur hornikuntza ubide baten bidez egiten da, ubide hau Urumea ibaiarekiko paralelo doa eta 
552 metroko luzera du. Jatorrian ubidea zonaldean zeuden burdinolak eta errotaren gurpilak 
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elikatzeko zen, eta berriztatua izan zen, ekoizpen berrietara egokitzeko. Bere lehenengo 300 
metrotan harri-hormazkoa da eta 4 metroko zabalera du, gainontzekoan lurrean egindako 
zanga batean sartuta doa 7 eta 9,50 metro arteko zabalerarekin. Bere trazadurak konponketa 
ugari jasan ditu erabilerak edo uholdeek sortutako arazoak konpontzeko. Gaur egun bide osoa 
hormigoizko hormekin sendotuta dago, zolata bezala. Ubide honen jatorrizko irteera 
ibaiarekiko paralelo zihoan, Lonja etxetik ur behera hustutzen zelarik. Ondoren, 1930ean, 
instalazioetatik hustubide zuzen berri bat egin zen, 1988an berritua eta hormigoizko hormekin 
sendotua izan zena. 

Desbideratze presa berria egin zuten Arriurdinetako ingurunean. Urumearen ibilguarekiko 
zeharka jarrita eta ez luzetara aurrekoa bezala (burdinolak eta errota elikatzen zituen), baina 
bere eskubiko zubi-branka presa zaharrarekin bat etortzen da. Presa berriak 68 metroko luzera 
izango du, oinarrian 3 metroko zabalerarekin, goiko aldean 1,5 eta 5,50 garaiera, harri-hormaz 
egina. 2 uhate ditu, bat hustuketarako, ibaira doan hustubidearekin, eta bestea ubiderako 
sarrera, duela gutxi berritutako garbiketa sareto eta guzti. Azken uhate hau 1930ean handitua 
izan zen, zabalera gehiago emanez. Halaber, zonaldea birmoldatu zen uhateen aldean harri-
hormazko hormak eta teilatua egurrezko egiturarekin duen etxola bat jarriz, non irekitze eta 
itxiera mekanismoak berrituak aurkitzen diren, baina gurpil eta biradera zaharrak mantentzen 
ditu. Ezkerraldeko zubi-brankan harri-hormaz eta harlanduz eginiko izokin-aldapa bat zuen, 
duela gutxi hormigoiez berritua izan dena. 

Makina-etxearen inguruan, 1988an elektrizitatea sortzeko instalazio berri bat eraiki zen, 
turbina eta alternadore berri bat egokituz (Errenteriako Udalak instalazioak erosi zituenean), 
zaharrengandik metro gutxitara ur gora zegoen lursail batean. 

Orokorrean, Zentralaren energia ekoizpen sistema osatzen duten elementuak (turbinak, 
ardatzak, alternadoreak, kontrol-mahaia), hala nola indar emaileak (ubidea, presa) oso egoera 
onean mantentzen dira, gaur egun martxan dirautelako. Multzo hau industria mota honen 
adibide eredugarria da ezaugarri honen arabera: oso egoera onean mantentzen da, nahiz eta 
pieza batzuek mende bat baino gehiago izan. Hau nabarmena da bereziki alternadoreen edo 
kontrol-mahaiaren kasuan; sistema ia bere osotasunean mantentzen da osatzen duten 
elementu guztiekin. Horrez gain, uhalen bidez turbina eta alternadorearen arteko errotazio 
indarra transmititzen duen zeharkako sistema mantentzen duen adibide bakanetako bat da 
(bien arteko ardatz gogor baten bidez zuzeneko transmisio sistemagatik). 
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35  EREÑOTZUKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
GARAIA: Garaikidea (1897-2015) 
BESTE IZENAK: Electra Erñozu/ Central Hidroeléctrica de Renteria, S.A. 
 

Ereñotzuko errota zaharraren gainean Zentral Hidroelektriko bat egokitzeko egitasmoa Alberto 
Larralde enpresariak aurkeztu zuen 1895eko urrian (”las dinamos se habilitaran en el local que 
actualmente ocupa el molino”). Bere helburua energia elektrikoa ekoiztea zen, industria 
erabilerarako, eta zehazki bere jabetzako irin errota bat eta zerra mekaniko bat elikatzeko 
(biak burdinola zaharren instalazioetan prestatuak). Ustiapena 1897ko ekainaren 4ko Ebazpen 
baten bitartez onartua izan zen, 4.000 l/seg-ko emariarekin106. 

Larraldek, hasiera batean, burdinolak eta Ereñotzuko errota hornitzen zituen presa zaharra 
aprobetxatu nahi izan zuen, baina, azkenean, bere behar berezietara egokitutako oin berriko 
bat eraikitzea erabaki zuen. Traza berria ibaiaren ibilguaren zeharka jarriko da, eta ez luzetara, 
jatorrizkoaren antzera; eskuineko estribua bakarrik aprobetxatuko da, non ura bideratzeko 
kanala abiatzen baitzen, eta kanal hori ere guztiz berritu eta zabalduko da. Presak 1907an 
beste berrikuntza bat jasango du, bere garaiera beste 50 cm igoz emari handiagoa lortzeko 
asmoz107. 

Enpresako jabeek (Alberto Larralde lehenengoeta"Viuda de Larralde y Cª" eta José María Soroa 
ondoren) energia elektrikoa emango diete bezero desberdineri (Epele zementu-fabrika, 
Cementos Eguia, Mármoles Estenaga) eta bereziki Errenteriko Udalari, zeinekin 1900ean 
lehenengo kontratu bat ezarri zuen, eta 1920ko apirila arte gorabeherak medio berritzen 
jarraitu zena. Une horretan, eta aukera desberdinak aztertu eta gero, Errenteriako Udaletxeak 
erosiko du bere instalazio eta makineriarekin108. Errenteria instalazio desberdinak berritu eta 
ekoizpena mantentzen saiatuko da: 1923an galdara eta bi lurrun-makinak txatarra moduan 
salduko ditu; turbina zaharrak ardatz horizontaleko eta Francis etxeko beste berri batzuengatik 
aldatuko ditu (1930); hustubidea desbideratuko du (1930); transmisio-uhalak berritu (1956); 
alternadoreen egurrezko oinarria hormigoizko batengatik aldatuko du, azken hau altxatuz 
uholdeen arazoak ekiditeko (1957), etab. 

Azkenik Zentrala 1974ko martxoan ibiltzeaz utzi zuen mantenuaren kostu handiagatik. 
Urteetan zehar utzita egon ondoren, Ente Vasco de la Energía-k (EVE) eta Errenteriko Udalak 
1988. urtean martxan jarriko dute berriro ere, makineria berria egokituz bere turbina eta 
alternadoreekin makina-etxe zaharraren ondoan zegoen eremu batean, eta azpiegitura 
berrituz (uhateak, ubideak, garbiketa saretoak, hustubide ubidea, e.a.). Instalazio hauek 
oraindik martxan diraute; 2002an Udaletxea jabe bakarra bezala geldituz ("Central 
Hidroeléctrica de Renteria, S.A."). 

Erabilerarik gabe gelditu ziren instalazio zaharrak 2011an Hernaniko Udalari utzi zizkioten epe 
baterako, makina etxean eta etxebizitzan publikora zabaldutako interpretazio-gune bat 
jartzeko asmoz. 2015. urtetik gutxi gorabehera Zentrala geldirik dago, bere presa botatzeko 
prozesuari hasiera emanez.  

                                                             
106 ACHC. Ereñotzuko espedientea. 
107 GAO. JD-IT. 1.816/7.917 sorta. 
108 HUA. A-10-2-5. 
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

 

 

 

 

Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren airetiko argazkiak, burdinola aztarnaren ondoan 

(ITURRIA: AZEA)   
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren ikuspegia 
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren Makina-etxea barrutik. 
Makina-etxea barrutik 1941 inguruan 

(ITURRIA: EUA)  
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren Alternadoreen eta turbinaren ardatzeen kokapena 

 

Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren alternadoreen xehetasuna   
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren kontrol-mahaiaren armairuko ikuspegia  

eta xehetasunak  
(ITURRIA: EUA) 
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren presa eta ubidea erregulatzeko uhatearen ikuspegia  
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren ubidea   
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren instalazio berriak   
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Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren berritzeko egitasmoa (1895), zenbai xehaztasuneekin 

(ITURRIA: ACHC) 

 

Ereñotzuko zentral hidroelektrikoaren ubidearen berreraikitzeko obrak (1939) 

(ITURRIA: EUA)  
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LATSAKO BURDINOLA 
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36  LATSAKO BURDINOLA  
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): -- 
IBAIA: Usoko erreka 
 

Multzoa, Ereñotzu auzoan kokatzen da. Usoko erreka eta Urumea ibaiaren arteko elkargunean 
kokatzen da, azken honen eskubialdean. Sarbidea Nafarroako errepidetik (GI-3410) egiten da, 
eta errepide horren ertzean dago. 

Multzoa burdinola batek eta produktu kimikoen lantegi batek osatzen dute. 
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36  LATSAKO BURDINOLA  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta, presaren hondakinak bakarrik kontserbatzen dira 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.17 Lasa burdinola 
(ageriko egiturarik gabe). E Gakoa  

 

Latsako Burdinolaren mantentzen diren arrastoak nahiko eskasak dira, eta Usoko errekan duen 
desbideratze presari dagozkio soilik. 

Arrasto nabarmena, eta ia bakarra, elikatzeko presa da. Presa hau Ursalto bezala ezagutzen 
den inguru batean kokatuta dago, berezko ur-jauzi bat aprobetxatuz. Ur gora metro gutxitara 
produktu-kimikoen fabrikako presa kokatzen da. Presa nahiko egoera kaskarrean mantentzen 
da, 10 bat metroko luzera eta metro beteko zabalera duen harri-hormazko horma batez 
eraikia, eta errekako ibilguatik 20-30 cm eskas ateratzen dena. Ubidea bere eskubiko zubi-
brankatik aterako zen, baina bai landarediak eta bai igarotako denborak bere ibilbidea ezabatu 
dute. Seguraski produktu-kimikoen ubidearen obrak egiterakoan, burdinolarena desagerrarazi 
zuten. 

Ekoizpen instalazioak (tailerra, biltegiak, etab.) dirudienez mendi-mazelaren beheko aldean eta 
aipatutako usoko errekaren bazterrean kokatuko ziren. Bertan, harri-hormazko horma batzuk 
dokumentatu dira, baina oso zaila da zerenak diren jakitea aldameneko lantegiarekin lotutako 
beste eraikuntzekin nahasten baitira eta landarediaz estalirik baitaude. Horretaz gain, erreka 
bideratzeko horman (eskubialdean) erdi-puntuko arku xume bat ikus daiteke, ura ateratzeko 
zuzendua eta, dirudienez, aldameneko lantegiarekin zerikusirik ez duena. 

Ezin da zehaztu aztarna guzti hauek burdinola zaharrarekin lotu daitezkeen edo ez, 
kokapenaren garbiketa oso bat eta arkeologia ikerketa sakon bat egin arte. 
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36  LATSAKO BURDINOLA  
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (…1475/1616…) 
BESTE IZENAK:  Lasa burdinola, Abillas de abajo burdinola, Avilla de Lasa  
 

Latsako burdinola 1475ean aipatuta azaltzen da lehenengo aldiz, Martin Perez de Alcega eta 
Martin Avillasen jabetza bezala(Diez de Salazar 1977:106-107). Burdinola honi "la ferreria 
nueva de Avilas de Lasa" deitzen diote, honela Abillats eta Abillats de Arriba edo Ubarratuko 
burdinoletaz bereizteko. 

XVI. mendetik aurrera, burdinola hau Elduaietarren familiari lotuta azaltzen da, Abillats eta 
Errotaranen jabeak zirenak. Mende honen erdialdean, instalazioek 1556ko uholdearen 
ondorioak jasan zituzten, bailarako gainerako instalazio produktiboek bezala. Ondoren, 
berreraikak izan ziren. 

Burdinola honen idatzizko azken erreferentzia 1616. urtekoa da109, eta ez dakigu instalazioek 
noiz utzi zioten funtzionatzeari. Bi mende beranduago berretsi egiten da hori: "la herreria 
llamada de Lasa con su Casa de vivienda y pertenecidos …actualmente y desde hace mucho 
tiempo a esta parte se halla reducida la dicha herreria a Caserio de Labranza" (1811)110. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
109 GPAH. III/1.014 sorta, 117-118 orr. (1616.04.24). 
110 GAO. PT. 634 sorta, 119 zk (1811.04.05). 
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Latsako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)   
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Latsako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

eta arku baten arrastoak errekako eskuinaldeko bideratze horman  
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37 

LATSAKO PRODUKTU-
KIMIKOEN FABRIKA 
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37  LATSAKO PRODUKTU-KIMIKOEN FABRIKA  
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586973, y 4787934, z 33  

x 587111, y 4787928, z 51,31 (presa) 
IBAIA: Usoko erreka 
 

Multzoa Ereñotzu auzoan kokatzen da. Usoko erreka eta Urumea ibaiaren arteko elkargunean 
kokatzen da, azken honen eskubialdean. Sarbidea Nafarroako errepidetik (GI-3410) egiten da, 
eta errepide horren ertzean dago. 

Multzoa, burdinola batek eta produktu kimikoen lantegi batek osatzen dute. 
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37  LATSAKO PRODUKTU-KIMIKOEN FABRIKA  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera nahiko kaxkarrean dago 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). IV. Motako Babes Erregimena: Fitxa IV.16 Puig-tarren Ozpin 

Fabrika (Latxe) 
 

Latsako fabrikak lursail irregular bat hartzen du, Nafarroako errepidea (GI-3410) eta 
Usokoerrekagatik mugatuta, 7.453 m2 inguruko azalerarekin. Eremua harri-hormazko horma 
batek mugatzen du eta bere barrualdean nahiko egoera txarrean mantentzen diren eraikuntza 
batzuk bereiztu daitezke. 

Multzoa honako eraikuntzek osatzen dute: 

.- ikatz biltegirako eraikina, finkako sarreran kokatuta. Laukizuzeneko oinplanoa du eta 260 m2-
ko azalera betetzen du. Harri-hormazko hormaz eginikoa. Barruko egitura egurrezkoa da. 

.- atezaindegi eta baskularako etxea, aurrekoaren parean kokatuta. Beheko solairuaz osatuta 
eta 17 m2-ko azalerarekin. 

.- ikazte laberako nabea. Laukizuzeneko oinplanoa du eta 476 m2-ko azalera, gaur egun obra-
hondakinez beteta dagoena. Harri-hormazko hormaz eraikia. Barrualdean "están instalados 
seis hornos para la carbonización ó destilación seca de la leña, en vasos cerrados con los 
conductos de humo y demás accesorios concernientes". Sarrerako bi bao nagusi eta leihoak 
ditu, arku beheratuak dituzte eta apaingarri gisa adreiluz egindako dobelak soilik. 

.- lurrun-galdara, turbina bere transmisioekin, alanbikeak, lurruntzaileak, kristalizadoreak eta 
beste tresnentzako nabea, aurrekoaren aldamenean Ekialdetik. Laukizuzeneko oinplanoa du 
720 m2-ko azalerarekin, egun obra-hondakinez beteta. Erdi erorita dauden harri-hormazko 
hormaz egina. Teilatua barruko burdinurtuzko zutabe eta Polanceau motako metalezko 
egituraren gainean eraikita dago. Sarrera nagusiko bi bao eta leiho handiak arku beheratuekin 
bukatuta daude. Barrualdean bi lurrun-galdara mantentzen dira, enpresa sortu zenaren 
garaikoak, eta Constructions Mecaniques de S. Quentin 1884 eginak. Galdara hauek adreiluzko 
estaldura galdu dute eta airean aurkitzen dira. Hondatzeko arrisku bizian dauden bi pieza 
bereziak dira eta Euskal Herri osoan bakarrak. 

.- estalpe bat aurreko eraikuntzari Iparraldetik itsatsita, eta 130 m2-ko azalerarekin. Bertan "se 
ha instalado una sierra mecánica y dos alambiques". Egun teilatua galdu du eta oso egoera 
txarrean mantentzen da. 

.- estalpe bat aurreko eraikuntzari Ekialdetik itsatsita, eta 39 m2-ko azalerarekin. Bere erabilera 
"á elavoración de pirolinito de hierro". Oso egoera txarrean mantentzen da. 

.- "Casa pequeña" deituriko eraikina produktu batzuk bildu eta maneiatzeko. Bao guztiek arku 
beheratuak osatzen duten adreiluzko dobelak dituzte apaingarri gisa. 117 m2-ko azalera du. 

.- laukizuzeneko oinplanoa duen eraikina, tailerrak eta produktu desberdinak ekoizteko. Solairu 
bakarra eta bi isuriko teilatuaz osatuta, bere atzealdea errekarantz irekitzen da. 

.- Tximinia nagusia "en la parte Sur del edificio de alambiques". Kono-enbor formakoa, onarrian 
3 m-ko diametroa du eta adreiluz eraikia dago bere osotasunean. Apaingarri gisa zerrenda 
batzuk ditu adreilua era desberdinetan jarriz (arkatz eran, zerra-hortza eran). Gaur egun 
arriskua sortzen duen makurdura aurkezten du. 
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.- Usoko erreka 130 metroko hormatzar batez bideratuta dago bi albotan. 

.- halaber, errekaren eskubialdean eraikuntza desberdinak dokumentatzen dira. 

.- horretaz gain, esparruaren barruan ekoizpen instalazioekin zerikusirik ez duten gaur egungo 
beste estalki batzuk aurki daitezke. 

Fabrikaren aldamenean, errepidea eta Urumea ibaia artean, multzoa tipologia ezberdinetako 
eraikuntzek osatzen dute (langileen etxea, enpresaburu etxea –azken hau 1904an eraikia-). 

Ursalto lursailean, Usokoerrekan zeharka doan presa bat eraikitzen da. Presa hau Latsako 
burdinolaren presatik 10 bat metrotara ur gora kokatzen da. Hormigoiez egindako aurrealde 
zuzeneko presa da, 18 m luze eta 2 m garaiera duena, eta metro bete eskaseko zabalera. Goiko 
aldetik handituta dago emari gehiago hartzeko. Bere eskubiko zubi-brankatik 50 cm-ko 
zabalera eta 320 m-ko luzera duen ubidea ateratzen da. Adreiluz egina eta kareztatuta, 
fabrikaraino iristen da. Ubidea, 210 m2-ko azalera duen eta fabrika gainean kokatzen den 
andela batean bukatzen da. Bertatik, burdina forjatuzko bi hodi ateratzen dira eta erreka 
zeharkatuz, ura instalazioetara eramaten dute. Bata dinamoetara akoplatuta dauden sei 
turbinetara doa, eta besteak tresna batzuk elikatzen ditu, ondoren instalazioen azpitik 
zeharkatu eta etxebizitzak elikatzeko. Hasiera batean ubide honek 30 l/s-ko ekoizpena zuen, 
1901ean 60 l/s-ra handituta. 
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37  LATSAKO PRODUKTU-KIMIKOEN FABRIKA  
 

 
GARAIA: Garaikidea (1884/2011) 
BESTE IZENAK: "Aritzarenac"/ Lecumberri y Cia./ Puig y Cia./ Jaime Puig y Cia./ Hijos de Jaime 

Puig y Cia. 
 

Latsako produktu kimikoen fabrika, egurraren destilazioan lortutako produktuak ekoiztera 
zuzenduta zegoen (egur-ikatza, mundruna, brea, azido pirozurezko, pirolignitoak, azido 
azetikoa,…). Lecumberri y Cia. enpresak kokatu zuen hemen 1884. urtean, Ángel Mariano 
Sánchez-Salvador (Latsa baserria eta beste sail batzuk) eta Indaberea Arrieta anaieri (ur-jauzia 
eta ustiapen baten eskubideak) lursail batzuk erosi eta gero, eta 245.000 pezetako kapital 
soziala izanik (jatorrizkoaren bikoitza)111. Jatorriz, 1881ean, enpresa hau Zabalegi baserriaren 
inguruan kokatuta zegoen, Añorgako bidean, baina ustekabeko sute baten ondorioz kokapen 
honetara aldatu zuten. Enpresak sekulako arrakasta lortu zuen erakusketa unibertsaletara 
aurkeztuz, sari desberdinak lortuz. Fabrikak izen komertziala mantenduko du, Aritzarenac 
(bere aurrekoa bezala) (Larrinaga 1999:360-362). 

Enpresa eraikitzaileak instalazio berriak Puig y Cia. elkarteari alokatu zizkion 1889ko apirilean, 
aurrekoaren bazkide batzuk sortuta, eta Jaime Puig Moré ingeniari industrialaren 
zuzendaritzapean112. 1891ko ekainean, jatorrizko jabeek, instalazioak eta haien eskubideak 
behin betiko saldu zizkioten Puig y Cia. elkarteari, hilabete batzuk lehenago 150.000 pezetako 
kapital sozialarekin birsortua izan zena113. 

Hurrengo urteetan fabrikak jatorrizko ustiapena mantendu zuen “la destilacion ó preparacion 
de productos quimicos de ella derivados” hainbat merkataritza-izenekin (Puig y Cia., Jaime 
Puig, Hijos de Jaime Puig,…). 1923an ekoizpenerako 1.300 bat tona egur erabiltzen zituen 
(1901ean 2.000) eta 500 tona huila, 16 langileekin (1901ean 40)114. 

Enpresak ustiatuko ditu bere instalazioak, 1980ko hamarkadan behin betiko itxi arte. 

 

 

  

                                                             
111 GPAH. III/3.664 sorta, 290 zk., 1.785-1797 orr. (1884.06.09); Idem. III/3.667 sorta, 1.149 zk., 4.311-
4.324 orr. (1884.12.20), Idem. III/3.508 sorta, 9 zk., 21-33 orr. (1886.01.03). 
112 GPAH. III3.699 sorta, 272 zk., 947-954 orr. (1889.04.02) eta 273 zk., 963-969 orr. (1889.04.02). 
113 GPAH. III/3.711 sorta, 248 zk., 920-933 orr. (1891.04.02); Idem. 3.712 sorta, 469 zk., 1.716-1.739 orr. 
(1891.06.10). 
114 GAO. JD-IT. 3.174 sorta. 
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Latsako produktu-kimikoen kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)   
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Latsako produktu-kimikoen biltegia eta lurrun-galdararen nabearen ikuspegia 

(ITURRIA: EJ-GV)   
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Latsako produktu-kimikoen lurrun-galdararen nabearen ikuspegiak (1990 eta gaur egun) 

(ITURRIA: EJ-GV)   
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Latsako produktu-kimikoen lurrun-galdararen xehetasunak (1990 eta gaur egun) 

(ITURRIA: EJ-GV)  
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Latsako produktu-kimikoen Tximinia 

 

Latsako produktu-kimikoen upelak biltegian (1990) 

(ITURRIA: EJ-GV) 

 

Latsako produktu-kimikoen zerra mekanikoen estalkia  
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Latsako produktu-kimikoen Ursaltoko presa 
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Latsako produktu-kimikoen langileen etxeko eraikuntza eta Enpresaburuaren txaleta 
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Latsako produktu-kimikoen ortofotoa (1954koa)  
eta fabrikaren ikuspegia 1950eko hamarkadan 

(ITURRIA: Geoeuskadi; Fototeka Kutxa)  
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Latsako produktu-kimikoen Puig y Cia. elkartearen sorreraren idazkia (1889) 

(ITURRIA: HUA)  
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Latsako produktu-kimikoen ekoizpenaren katalogoa (1960ko hamarkadakoa) 

(ITURRIA: Todocoleccion) 

 

Latsako produktu-kimikoen eskutitz anagrama 

 (ITURRIA: Geoeuskadi)  
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38 

ABILLATSEKO BURDINOLA 
ETA ERROTA 
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38  ABILLATSEKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): --- 
IBAIA: Urumea 
 

Latse auzoan kokatzen da. Urumea ibaiaren eskuinadeko ibai-terraza zabal batean kokatzen 
da. Latsako lantegia eta Pikoaga-Mandarrietako Zentralaren artean, Abillats baserriaren 
inguruan. 

Burdinola honen eta bere aldameneko errotaren aztarnak ezin izan dira aurkitu, ezta bere 
ekoizpen azpiegiturarenak ere, tokiaren toponimoa soilik ailegatu zaigu. 
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38  ABILLATSEKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.15 Abillatse 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). E Gakoa  

 

Abillatseko burdinola eta errota izen bera zeraman baserriaren inguruan kokatzen zen, 
Urumea ibaiaren eskuinaldean, ibai-terraza zabal batean. Gaur egun ustezko kokapena zelai 
artifizial zabal batek hartzen du eta uda garaian bainu gunea bezala erabiltzen da. Inguru 
horretan burdin-zepak jaso izan ohi dira. 

Jasotako informazioak dio zelai horretan duela urte batzuk (1950eko hamarkadan) burdin-zepa 
ugari atera zituztela eta kamioietan eramanak izan zirela, hala nola lanean zirenean burdinola 
zaharrarekin lotutako arku eta ubide arrastoak aurkitu zituztela (Fernandorena, 2003:278-279). 
Ondoren berriro lurrez bete zuten gaur egun duen itxura eman arte. 

Ez da ikusten ezta ere elikatze ur-azpiegitura (presa, ubideak). Segur aski errotak eta 
burdinolak azpiegitura berdina partekatuko zuten. 

Datu historikoek ez dute ezaugarriei buruz informazio asko ematen. 
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38  ABILLATSEKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa 

Burdinola (...1457/1638...) 
Errota (...1566/1811...) 

BESTE IZENAK: Ferreria de Abillas/ Ferreria de Avilas/ Ferreria de Avillas 
 

Burdinola hau Bailarako garrantzitsuenetako bat izan zen, bere izena emanez beste bi ekoizpen 
instalazioei, bai ur gora (Abillas de Suso edo Ubarratu) eta bai ur behera (Abillas de Yuso edo 
Latsa) kokatzen direnak. 

Abillatseko burdinola 1457an lehen aldiz agertzen da aipatuta (Diez de Salazar 1977:08-83). 
Donostiako merkatarien familia aberats baten jabetza izan zen, Elduaien. Latse eta Errotarango 
(Hernani) burdinolen eta Errotaberriko (Urnieta) errotaren jabeak ere baziren, eta ondasun 
horiek guztiak Amador López de Elduaien batxilergoak 1562an sortutako maiorazkoan sartu 
ziren. 

1556ko uholde gogorrak kalte larriak eragin zituen bere instalazioetan, egurrezko presa 
eramanez eta berreraikita izanez "la mi herreria de Avillas ...e molino que esta junto a la dicha 
ferreria"115. Bi instalazioak bata bestearen ondoan zeuden eta azpiegitura berbera partekatuko 
zuten segur aski. 

1562ko dokumentu batean arragoak edo mea txikitzeko labeak aipatzen dira ere burdinolaren 
inguruan eta Aguinaga-ko lursailetan kokatzen zirela dio (1577)116. Arragoa horietan egosten 
zen minerala, Ereñotzuko porturaino gabarretan garraiatzen zena, ondoko burdinolan urtu 
aurretik. 

Burdinola honi buruzko azken aipamena 1638koa da, hortik aurrera ez daude bere ekoizpenari 
buruzko datu berriak, ezta behin betiko uzteko unearena ere. 

Errotaren lehenengo erreferentzia historikoa 1566koa da, eta bere bilakaera burdinolarenaren 
parekoa izango da. Hala ere, XIX. mendearen hasieran oraindik funtzionatzen jarraitzen zuen: 
"la herreria mayor llamada de Abilas con su molino de moler ceveras, Casa de vivienda y demas 
pertenecidos". Bertan aipatzen du "actualmente esta reducida la herreria a Caserio de 
Labranza" (1811)117. 

  

                                                             
115 GAO. PT. 1.502 sorta, 69-76 orr. (1556.09.25).  
116 GAO. PT. 1.504 sorta, 133 orr. (1562.08.24); HUA. C-5-I-1-4 (1577.01.30). 
117 GAO. PT. 634 sorta, 119 zk. (1811.04.05). 
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Abillatseko burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Abillatseko burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 
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HIDROELEKTRIKOA 
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39  PIKOAGA-MANDARRIETAKO ZENTRAL 
HIDROELEKTRIKOA 

 

 
UDALERRIA: Hernani, Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586519, y 4787600, z 32,36 (zentrala) 

  x 5874005, y 4785990, z 43,60 (Pikoagako presa) 
  x 586522, y 4786226, z 73,20 (Bezkiteko presa) 

IBAIA: Urumea, Urruzuno eta Bezkite 
 

Pikoaga-Mandarrietako multzoa Pikoagako auzoan kokatzen da, Urumea ibaiaren ezkerraldeko 
bazterrean. Nafarroako errepidetik (GI-3410) ibaia zeharkatzen duen zubi batetik sartzen da 
eremu horretara. 

Zentrala funtzionamendutik kanpo aurkitzen da. Bere ur-elikatze sistema nagusiena (presak 
eta ubideak) egoera onean mantentzen da, nahiz eta tunel tarte batzuk barrutik erorita egon. 
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39  PIKOAGA-MANDARRIETAKO ZENTRAL 
HIDROELEKTRIKOA 

 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.10 Pikoaga Zentral 
Hidroelektrikoa (Abillats) 
 

Pikoaga-Mandarrietako Zentral Hidroelektrikoaren multzoa, makina etxearen eraikinak, 
zentralaren arduradunaren etxebizitzak, presak eta ubide sistemak osatzen dute. 

Makina etxea angeluzuzeneko oinplanoa duen eraikina da (12x36 m). Silarrixkazko horma 
batez eginda dago. Baoak zementuzko moldura batez apainduta daude. 1990ean egindako 
bisitan eraikinaren barruan makineriaren atal bat mantentzen zen Theodor Bell markako 
Francis erako kapete bikoitzeko bi turbina (bat besterik ez da jatorrizkoa) eta Brown Boveri 
markako alternadore bat. Oraingo honetan ezin izan ditugu instalazioak barrutik ikusi. 

Makina etxearen ondoan lantegiko arduradunaren etxebizitza aurkitzen da (egun Zentralarekin 
zerikusirik ez duten pertsonak bizi dira). Oinplano angeluzuzeneko eraikina da, makina-
etxearen berdin-berdina den fabrika duena. 

Goiko partean, 250 bat m2 ko azalera duen andela erregulatzailea dauka, egun hutsik, eta 
bertara zementuzko eskailera piko baten bitartez iristen da. Bertatik errematxatutako 
burdinezko bi hodi ateratzen dira mendi-mazelan finkatuak, 15 bat m luzera eta 120 eta 150 
cm arteko diametroarekin. Andela harri-hormazko horma batez eginda dago, mendi-mazela 
aldera zama hobeki eusteko ezponda itxura duen trapezio-formako ebakidurarekin. Goi-
plataformak badu teilapea zementuzko hormak eta estalkiarekin, non uraren pasabidea 
kontrolatzeko makineria jarrita dagoen, horretarako egurrezko bi uhate handi dituelarik. 

Bere ubide sistema hiru presa ezberdinetaz osatuta dago: 

.- Presa nagusia Urumea ibaiko Ugaldetxo zubitik ur gora dagoen presa batetik hasten da, 
Pikoagaetxeberri baserriaren inguruan. Hau 40 m-ko luzera eta 2ko garaiera duen grabitate-
presa da, aurrealdea ur behera eta arinki ezpondan egina. Eskuineko horma-bularraren 
ondoan arrainentzako eskala dago, eta ezkerreko horma-bularran sarrerako bi uhatez 
osatutako ubidea hornitzeko mekanismoa. Hornitzeko ubideak 2.500 m-ko luzera du (1.822 
galerian) 3 m-ko zabalera eta 2ko garaiera duen ebakidurarekin, bere ibilbidearen 
lehenengo zatian Pikoagako burdinola eta errota zaharraren adarraren ibilguaz baliatuz. 
Bere bidean guztira 4 tunel zeharkatzen ditu, gaur egun batzuk itxita daudelarik eraisketen 
ondorioz, hala nola erreka batzuk (Urruzuno, Bezkite) zubi txiki batzuen bitartez. Ibilbidean 
zehar, ubideak emaria erregulatzeko uhateak aurki daitezke bere mekanismoarekin. 

.- Bigarren presa Urruzuno errekan (Urnieta) kokatzen da. 2 m-ko garaiera eta 10 m-ko 
luzera du. Erdialdean hondo uhatea du (1x1,10 m) errekaren ezkerraldetik igaroz. 70 
metroko luzera eskasa du ubide nagusian isuri arte, eta 0,80x0,80 m-ko ebakidura. 

.- Hirugarren presa Bezkiteko errekan (Urnieta) kokatzen da. Hormigoiz egindako 0,70 m-ko 
garaiera eta 10 luzeran duen ebakidura zuzeneko presa da. Erdialdean hondo uhatea du. 
Presa ur goran pilatutako lurrez eta harriz betea dago ia. Ubidea errekaren eskuinaldetik 
doa ibilbidea tunelean jarraituz.  
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39  PIKOAGA-MANDARRIETAKO ZENTRAL 
HIDROELEKTRIKOA 

 

 
GARAIA: Garaikidea(1904/1906-2011) 
BESTE IZENAK: Electra Picoaga 
 

Pikoaga-Mandarrietako Zentral Hidrolektrikoa 1904. urtean eraiki zuten, nahiz eta bere 
aurrekariak hamarkada bat lehenagokoak izan. 1893an, Pikoagako zubiaren eta Latse 
fabrikaren arteko ibaiaren zati hori aprobetxatzeko lehen proposamen bat aurkeztu zen, baina 
ez zen aurrera atera. Bi urte geroago, 1895ean, beste bi proposamen aurkeztu zituzten batera, 
Ubarrechena anaiek alde batetik, eta Rocaverdeko markesak eta Alberto Larraldek osatutako 
elkarteak bestetik, azken hauei emanez (1895eko uztaila), polemika barne118. 4.000 l/s-ko 
aprobetxamendua egin nahi zuten erabilera publiko eta pribaturako energia elektrikoa 
ekoizteko. Hala ere, hilabete beranduago uko egingo diote, bazkideen arteko desadostasunak 
medio. 

1900. urtera arte itxaron behar izan zen Eustaquio Zabalo ingeniariak eta Ramón eta Luis 
Cendoya anaia hernaniarrek proposamen berri bat aurkeztu arte (1900eko abenduan onartua), 
ibaiaren zati bat aprobetxatzeko "entre los puntos de Mandarrieta y la antigua Presa de 
Picoaga"119. Aprobetxamendua eman zitzaien arren, obren hasiera lau urtez atzeratu zen, 
1904ra arte, Ubarrechena Anaiek aurkeztutako salaketaren ondorioz. Behin betiko epaia 
1906ko maiatzera arte ez zen iritsiko, bere eskubideak onartuz. 

Hiru hilabete lehenago (1906ko martxoa), hauek, beren zatiak Unión Eléctrica Vasco-Navarra 
S.A. enpresaren ordezkari ziren Eugenio Grasset (Madrileko vº) eta Fernando Celayeta 
ingeniari bilbotarrei saldu zizkieten120. Hauek obrak amaitu eta ustiapen hidraulikoa martxan 
jarri zuten, horretarako Nafarroako errepidearekin lotzen zuen zubia eraikiz. 

1918an bere ustiapena Benita Bengoechearen (Abadiñoko bizilaguna) eskutan zegoen. Honek, 
urte horretan eskaera bat aurkeztu zuen emaria handitzeko, Urruzuno eta Bezkiteko errekatan 
bi presa berri eraikiz eta bakoitzean 200 l/seg desbideratuz. Proiektuan zenbait aldaketa egin 
behar izan eta gero, azkenean, bere proposamena onartua izan zen (1919ko martxoan). Obrak 
berehala egin ziren eta bi erreken emaria ubide nagusira desbideratu zen 4.400 l/s121-koa 
izatera iritsi arte. Zentralak 1935ean guztira 7 langile zituen. 

Unión Eléctrica Vasco-Navarra 1957an desegin zen, Hidroeléctrica Ibérica. Iberduero-rengatik 
xurgatua izanez (1992tik Iberdrola, S.A.), eta azken hauek instalazioen ekoizpena martxan izan 
zuten 2011. urtera arte. Orduz gero instalazioak itxita daude, eta hondatzen gutxinaka (kalteak 
makinetan, lur jauziak ubideetan, etab.). 

  

                                                             
118GAO. JD-IT. 1.816/7.917 sorta. 
119GAO. JD-IT. 1.525/8.346 sorta. 
120GPHA. III/4.116 sorta, 1.531-1.542 orr, 951 zk. (1906.03.10). 
121GAO. JD-IT. 1.551/9.901 sorta. 
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Pikoaga-Mandarrietako zentral hidroelektrikoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 
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Pikoaga-Mandarrietako Zentral hidroelektrikoaren makina-etxea eta arduradunaren etxea  
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Pikoaga-Mandarrietako Zentral hidroelektrikoaren erregulazio andela   
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Urumean ibaian kokatutako Pikoaga-Mandarrietako Zentral hidroelektrikoaren presa 

 

Bezkita ibaian kokatutako Pikoaga-Mandarrietako Zentral hidroelektrikoaren presa 
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Pikoaga-Mandarrietako Zentral hidroelektrikoaren horniketa ubidearen zenbait ikuspegi  
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40  UBARRATUKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.):  --- 
IBAIA: Urumea 
 

Ubarratu multzoa Ibai-terraza estu batean kokatzen da Pagoagako auzoan, Nafarroarako 
errepidea (GI-3410) eta Urumea ibaiaren artean, bere eskuinaldean. 

Egun ezezaguna da bere kokapen zehatza, baina betidanik lotu izan da Ubarratu Txikia baserri 
desagertuaren arrastoekin. Eginiko bisitaldia eta gero ezin da hori garbi zehaztu, baina 
badaude burdinola inguru horretan egon zitekeenaren zantzuak (horma aztarnak, zepa ugari, 
etab.). 
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40  UBARRATUKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.16 Ubarratua 
burdinola (aurriak). D Gakoa  

 

Ubarratuko burdinolaren kokapen zehatza ezezaguna da, baina Ubarratu Txikia baserri 
aztarnarekin lotu izan da betidanik. Baserri horren zimenduak ibai bazterretik 20 bat metrotara 
kokatzen dira, gaur egun landarediaz ia estalita dagoen lurzoruaren sakonune txiki batean. 

1990ean egindako bisitaldiaren arabera, angeluzuzen-formako oinplanoa zuen eraikin baten 
hondakinen zimenduak mantentzen ziren (15x6 m). Mendebaldeko hormaren erdiko aldean, 
ibaira begiratzen zuena, oso antzekoak ziren bi bao ikus zintezke, metro beteko zabalera 
zutenak eta goiko aldean arku beheratu batean bukatzen zirenak. Gaur egungo garaiera 1,50-
1,60 m-koa da, nahiz eta bere oinarria ezin den zehaztu obra-hondakin ugariengatik. Bao 
hauek 20 cm sartzen dira horman, aldez alde pasatzen ez direlarik. Iparraldeko horman 
aipatutako bisitaldian gainezkabide bat ikusten zen, eta gorago harlanduz eginiko sarrera 
baten aztarnak. Gaur egun oso zaila da aztarna hauek dokumentatu ahal izatea, landarediak 
ezkutatu egiten baititu. 

Terrazaren ertzean, ibaiaren gainean, harri-horma arruntez egindako horma zati bat 
dokumentatu daiteke, oso hondatuta eta aipatutako eraikuntzarekiko paralelo doana. Horma 
txiki hau euste-horma batekin lotu daitekeela dirudi. 

Inguruan galdaketa zepa ugari dokumentatu da. 

Ezin izan da garbi zehaztu gainontzeko elikatze azpiegituraren aztarnak (presa eta ubidea), 
baina kokapenaren arabera horiek Urumean ibaian kokatuko ziren. 

Elementu guzti hauek zalantza asko sortzen dituzte aztarna hauen (Ubarratu Txiki 
baserriarenak) eta Ubarratu burdinolaren arteko loturari buruz. Bi elementuak kokaleku 
berdinean egongo lirateke, zepa ugari azaltzeak erakusten duenez, baina ez dago beste 
bateragarritasunik. Suposa daiteke horma batzuk berrerabiliak izan direla baserria bertan 
eraikitzeko, baina ezin da ziur jakin multzoaren arkeologia-azterketa sakonago bat egin ezean. 
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40  UBARRATUKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa  

Burdinola (...1475-1625...) 
Errota (...1552-1625...) 

BESTE IZENAK: Herreria de Abillas de Suso/ Ferreria de Huerratua/ Ferreria de Varratua/ 
Ferreria de Uarratua 
 

Ubarratu burdinola jatorriz “Abillas de Suso” bezala aipatuta azaltzen da 1475 urtetik, Martin 
Ruiz de Elduaien eskutan (Díez de Salazar 1997:101-105). 40 urte beranduago oraingo 
izenarekin azalduz: "la herreria de Abillas de Suso, dicha Huerratua" (1516). 

XVI. mende erdialdean instalazioak zeharo hondatuak zeudela esaten da ("estaban yermas, 
caydas e perdidas e llebado el agoa mucha parte de la presa")122, segur aski 1556ko irailean 
gertatutako uholdeen ondorioz. Jabetza horien artean Huerratua burdinola, bere etxea, errota 
eta Errementaldegi etxea aipatzen dira. 

Burdinola berreraiki eta berriro martxan jarri zen. 1612an jabeak, Esteban Echezarreta 
lizentziatuak, burdinola nagusia eta burdinola txikia daudela aipatzen du, azken hau lan txikiak 
egiteko gabiarekin lotuta123. 

Bi instalazioak, burdinola eta errota, bata bestearen ondoan zeuden eta azpiegitura berbera 
partekatuko zuten segur aski. 

Azken aipamena 1625ekoa da. Ezezaguna da ibiltzeari utzi zioten unea. 

Litekeena da bere hondakinen gainean Ubarratu Txiki baserria eraiki izana, baina ez dago 
daturik. 

  

                                                             
122GAO. PT. 1.502 sorta. 
123 GAO. PT. 153 sorta, 365-367 orr (1612.08.12) 
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Ubarratuko burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)   
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Ubarratu Txiki baserriaren hondakinak (1990 eta gaur egun).  
Kokapen honetan egongo zen burdinola 
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BEZKITAKO BURDINOLA 
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41  BEZKITAKO BURDINOLA 
 

 
UDALERRIA:Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586605, y 4786483, z 45,62 (burdinola) 

  x 586325, y 4786127, z 74,00 (presa) 
IBAIA: Bezkite 
 

Ibai-terraza txiki batean kokatzen da, Bezkita errekak Urumean duen bokalearen inguruan, 
Urnietako udal-barrutiko Goiburu auzoan. 

Multzoa Bezkitako burdinolak soilik osatzen du. Aztarna interesgarriak mantentzen dira 
(lantegi zatia, ubidea eta presa). 
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41  BEZKITAKO BURDINOLA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Hondakin bakan batzuk baino ez ditu kontserbatzen (bereziki presak) 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 16 zbka. 1998.01.26) 

UHAPO. IIa Maila: Udal intereseko ondasun higiezinak (11. Bezkita burdinola).  
 

Bezkitako burdinola izen bera zeraman baserriaren inguruan kokatzen zen, terraza txiki batean, 
Bezkiteko erreka eta Urumea batzen diren tokitik gertu, Urumearen ezkerraldean. 

Baserriaren Hegoaldean eraikuntza txiki bat dago, lehen biltegia eta orain bizilekua dena, eta 
orain dela gutxi egin duten berrikuntzaren ondorioz, burdinola zaharrarekin lotutako aztarna 
batzuk aurkitu dira. Hala nola antepara, eraikuntza hori eta mendi-mazelaren artean dagoen 
tartean kokatuta; mendi-mazela puntu horretan moztuta izan dela hautematen da 
bertikaltasun hori emateko. Tartea harri-hormaz forratuta dago, 10 m-ko luzera, 6 zabalera eta 
3ko garaierarakin. Horma horietan eta maila desberdinetan horizontalki jarritako eta pixka bat 
aterata dauden lauza batzuk ikusi daitezke, antepara edo ur-depositoko egurrezko egituraren 
euskarria izango zirenak segur aski. Halaber, eraikuntza horren Iparraldeko horma antzeko 
itxura du, gutxienez metro beteko zabalerarekin eta jatorriz burdinolaren instalazioen parte 
izango zena, ondoren eraikuntza honen horma nagusi bihurtu baino lehen. Inguruan burdin 
mea eta zepa ugari ikusten da. 

Eraikin horren inguruan konkrezionatutako burdinezko pieza handi bat dokumentatu da, 
zirkulu-formakoa eta godaleta handi baten modukoa. Pieza hau eraikin horren lur azpian 
aurkitu zen eta orain bere inguruan mantentzen da. Burdinolaren galdaketa-labearen 
oinarriarekin lotu daitekeela dirudi. 

Errekatik ur gora mantentzen diren bi presa dokumentatu dira. Biak elkarrengandik oso gertu 
daude, 80 cm-ko tartearekin soilik, eta nahiko egoera txarrean bi kasutan, berezko ur-jauzi bat 
aprobetxatu dutelarik egiteko. Ekialderago dagoena eta baxuenak ia 4 m-ko garaiera du eta 
1,50ko zabalera. Jatorrian ibilgu osoa hartzen zuen baina egun bere iparraldeko erdia galdu da 
guztiz ur-kolpeengatik segur aski. Errekarriz eta galdaketa zepaz eginiko harri-hormazko 
hormaz osatuta dago. Bere ondoan, ur gora, bigarren presa bat dokumentatzen da, eraikuntza 
eta tipologia aldetik oso antzekoa baina apur bat zabalagoa, 1,60-1,70 m, eta lurretik metro 
bete besterik ateratzen ez dena. Aurrekoan bezala, iparraldeko erdia galduta dago arazo 
berdinagatik. Horrelako toki mugatu batean bi presa egoteak berreraikuntza batean pentsa 
arazten digu, gertaera suntsitzaile batengatik agian (uholdea edo antzekoa); ur gora kokatzen 
dena zaharrena izanik. Presa honetatik uraren desbideratze ubidea ateratzen zen errekaren 
eskuineko bazterra jarraituz. Gaur egun ezin da garbi dokumentatu gertatutako irristatze 
ugariengatik, baina lantegitik gertuago dagoen azkeneko tartean bai aurkitu daiteke. 

Presa hauetatik ur gora berriagoa den beste presa bat kokatzen da (XX. mende hasiera), 
Pikoaga-Mandarrietako Zentral Hidroelektrikoaren emaria handitzeko egina. 
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41  BEZKITAKO BURDINOLA 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (...1539-1610...) 
BESTE IZENAK: Ferreria de Mezquite / Ferreria de Vezquite  
 

Bezkiteko burdinola honi buruz dauden datu historikoak nahiko urriak dira. Burdinola 1539an 
aipatuta azaltzen da, burdinolarengatik ordaindu beharreko eskubideak onartzen direnean 
"que se nombre Mesquite, que edifico Joanes de Aguirre" (Diez de Salazar 1977:105-106). 
Beraz, urte batzuk lehenago eraikia izan zen, XVI. mendeko lehenengo hamarkadetan. 

Martxan iraun zuen gutxienez XVII. mende hasierararte. Hortik aurrera burdinolari buruzko 
idatzizko lekukotasun guztiak desagertzen dira. 

1662an jada auzi judizial bat aipatzen da "la cassa y pertenesçido llamado de Mezquite, en que 
alguna vez o tiempo huvo herreria", eta baieztatzen da ordurako urte batzuk zeramatzala 
utzita124. 

 

  

                                                             
124 GAO. CO-MCI. 1.970 sorta, 40-41 orr. 
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Bezkitako burdinolaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Bezkitako burdinolaren aztarnak etxea konpondu aurretik (1990 inguruan) 

(ITURRIA: EJ-GV.) 

 

Bezkitako burdinolaren aldaporoaren kokapena, etxolaren atzealdean 
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Bezkitako burdinolaren labearen ustezko oinarria (tokitik kanpo) 

 

Bezkitako burdinolaren bi presen aurreko ikuspegia, goitik ikusita 
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URRUZUNO BEHEKOAKO 
BURDINOLA ETA ERROTA 
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42  URRUZUNO BEHEKOAKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
UDALERRIA: Hernani, Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586973, y 4786193, z 44,53 (gutxi gorabeherako kokapena) 
IBAIA: Urruzuno  
 

Urruzunoko multzoa Pagoagako auzoan kokatzen da, izen bera daraman errekaren ondoan, 
Hernani eta Urnietako Udalerrien artean. Sarbidea Nafarroako errepidetik (GI-3410) egiten da, 
Pikoagako zubia igaro ondoren pista bat hartuz. 

Multzoa, inguruan dagoen beste burdinolak (Urruzuno Goikoa) eta Zentral hidroelektrikoak 
(Urruzuno indarretxea edo Zelai) osatzen dute. 
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42  URRUZUNO BEHEKOAKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Babesik gabe 
 

Urruzuno Behekoa burdinola desagertuta dago eta ez dago inongo aztarnarik. Egiaztatu 
gabeko ahozko lekukotasunak eta toponimoak besterik ez ditugu burdinola kokatzeko. 

Burdinola hau, dirudienez, Olazar baserria (Ekialderantz) eta desagertutako Urruzuno Behekoa 
baserriaren inguruan kokatzen zen, Urnietako lursailetan. Parajea belardi batean kokatzen da, 
Urruzuno errekaren eskuinaldean. Erreka horren inguruan burdin galdategi zepa ugari ikus 
daitezke, eta belaze horretako lurraren itxura orain dela hamarkada batzuk egindako 
betelanengatik da, baserriaren hondakinak ezkutatuz. 

Ez dira presa eta desbideratze ubideko aztarnarik ikusten. 
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42  URRUZUNO BEHEKOAKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Mordernoa  

Burdinola (...1457/1649...) 
Errota (...1652/1658...) 

BESTE IZENAK: Ferreria de Urruzuno de Yuso 
 

Urruzuno Behekoa burdinolari buruzko datu historiko zaharrenak 1457. urtekoak dira (Díez de 
Salazar 1977:111-114). 

Ez daude burdinola honen datu asko, baina dirudienez XVII. mende erdialdetik aurrera bi 
burdinolen jabetza, Urruzuno Goikoa eta urruzuno Behekoa, jabe bakar batena izango zen, "las 
dos Hurruçunos que hazen una" esanez. 

1652. urtetik aurrera Urruzuno errota bat azaltzeak pentsa arazten digu burdinolak bere 
ekoizpena bukatu eta irin errotak ordezkatuko zuela, azpiegitura hidraulikoa baliatuz. Ekoizpen 
instalazio horri buruz ez daude datu asko. 
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Urruzuno Behekoako burdinola eta errotaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Hernaniko Plano Topografikoa (1911),  
bertan Urruzuno Behekoako baserriaren kokapena ikusten da 

(ITURRIA: HUA.) 

 

Urruzuno Behekoako burdinola eta errotaren kokapenaren ikuspegia 
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URRUZUNOKO ZENTRAL 
HIDROELEKTRIKOA 
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43  URRUZUNOKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
UDALERRIA: Hernani, Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586732, y 4786605, z 50,92 (zentrala) 

  x 586201, y 4783617, z 190,60 (Kartolako presa) 
IBAIA: Kartola eta Bezkite 
 

Urruzunoko multzoa Pagoagako auzoan kokatzen da, izen bera daraman errekaren ondoan, 
Hernani eta Urnietako Udalerrien artean. Sarbidea Nafarroako errepidetik (GI-3410) egiten da, 
Pikoagako zubia zeharkatu eta pista bat hartuz. 

Multzoa bi burdinola artean kokatzen da, Urruzuno Goikoa eta Urruzuno Behekoa. 
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43  URRUZUNOKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: 
BABESA: Babesik gabe 
 

Zentralaren eraikinak osatzen du multzoa, oso egoera txarrean kontserbatuta (hondakinak), 
horniketa sistema bikoitza eta bere presa eta ubideekin. 

Zentrala, Urruzuno errekaren ertzean, ezkerraldean kokatzen da, Olazar eta Urruzuno Garaikoa 
baserrien artean. Sarrera oso egoera txarrean mantentzen den metalezko pasabide baten 
bitartez egiten da. Zonaldea interesik ez duten txabola berri batzuk okupatzen dute. 
Angeluzuzeneko oinplanoa duen eraikina (15x7 m) da, bi solairu ditu, harri-hormazko 
hormekin. Barrualdea, bi jabeen artean banatzen da eta solairu bakoitzean sarrera bat du, 
behekoa teilape batez babestuta dago eta lehenengo solairukoa eraikinera kanpoaldetik 
itsatsita dagoen hormigoizko eskailera batekin. Ekialdeko aurrealdearen behealdean 
zentralaren ur irteera ikusi daiteke ibai-metaketarengatik ia beteta. Zentralaren makineria ez 
da mantentzen, beheko solairuan elikatze hodien ainguralekuak diren zementuzko bi oinarri 
soilik geratzen dira. Jatorrian Pelton (Corcho e Hijos) motako turbinak dituzten bi talde biki 
zituen eta Brownberry etxeko alternadorea. 

Zentral hau metalezko hodi batzuen bitartez elikatzen zen, Etzubiko Egiya mendiaren mendi-
mazelaren goialdean ipinita zeudenak, 123 metroko malda eta 350 metroko luzerarekin. Hodi 
hauen lehenengo zatia zementuzkoa zen (60 cm diametroa) eta bukaera, 240 metro, 
burdinezkoa (35 cm diametroa). Gaur egun horiek ere desagertuta daude eta zementuzko 
oinarri batzuk besterik ez dira mantentzen. Puntu horretan 1.300 m3 ko edukierako andela 
zuen mendi-mazelan zulatuta eta zementuz berriztatutako harri-hormazko hormekin. Andela, 
bere albo batean kokatzen zen kontrol-etxe batetik erregulatzen zen. Egun, horma zatiak 
mantentzen dira, baina teilatua galdu du eta landarediaz estalita dago. 

Elikatzen zuten bi ubideak andela honetan elkartzen ziren. Lehenengoa, berriena, Bezkita 
errekatik zetorren Adarra eta Zuloeta erreken elkargunean zegoen presa baten bitartez, 
Urnietako lursailetan. Trapezio-formako ebakidura eta ganga-formako estalkia zuen eta 1.500 
m-ko luzera, 41 cm-ko zabalera eta 34 l/seg-ko emaria, 123 metroko altuera gaindituz. Ubide 
hau zati txikitan mantentzen da, landaretza handiagatik zaila izanik bere ibilbidea jarraitzea. 
Bigarren ubidea Kartolako inguruan dagoen presa baten bitartez urarekin elikatzen da. Presa 
Etxolaberri eta Azketa edo Olaberria erreken elkargunean dago eta egoera onean mantentzen 
da. 3,50 m-ko garaiera duen trapezio-formako ebakidura du, errekarriz eta silarrixkaz eginiko 
harriz-hormaz eraikita. Goiko partea hormigoizko xafla batez luzatuta dago. Jatorriz presa 
honek Olaberriaga burdinola elikatzen zuen eta ondoren Zentralak biraprobetxatu zuen. Hortik 
3.930 m luzera zuen ubide bat ateratzen zen, bere ibilbidearen zati handi bat lur azpitik egiten 
duena, eta azken 1.387 m-tan soilik kanpoan gelditzen dena. Zati honetan 3 m-ko zabalera du 
eta 2,40ko garaiera, harkaitzan zulatuta dago eta kanpoaldeko horma zementuz berriztatutako 
harri-hormaz egina dago, zolata bezala. Bidean beste erreka txikien ura jasotzen doa. 160 
l/seg-ko emaria zuen.  
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43  URRUZUNOKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
GARAIA: Garaikidea (1908-2011) 
BESTE IZENAK: Zelaitxo zentrala 
 

Ustiapen honen jatorria eta bilakaera nahiko zaila da. Lehenengo kontzesioa 1899an eman 
zitzaion Juan Jamar ingeniari madrildarrari, Urruzona errekako 180 l/s-ko emaria baliatuz 
(Picoaga deiturikoa). 1900. urtean uko egiten dio kontzesioari Donostiako Udalaren alde, azken 
honek beste jabe batzuk konpentsatu nahi zituen hiriaren ur-horniketarako obrak egiterakoan 
jasan zuten emari galeragatik. Obra hauek azkenean ez ziren egin eta 1907an Jamarreri itzuli 
zizkioten jatorrizko eskubide guztiak. 

1908an Jamarrek Compañía Eléctrica de San Sebastián (1890ean sortua) enpresari pasa zizkion 
bere eskubideak, jatorrizko proiektuan aldaketa batzuk sartuz: 

.- Kartolako presa zaharraren kokapena erabiliko da (Olaberriaga burdinolarentzako eraikia 
hasiera batean eta Etxolaberri meatze-instalazioak erabilia ondoren). 180 l/s-ko emari berdina 
desbideratuz. 

.- ubidea ezkerraldetik jarriko da eta ez eskuinaldetik. 

.- erregulazio andelaren eta Makina-etxearen kokapena aldatuko da. 

.- emaria handituko da Bezkiteko errekan berri bat baliatuz, 34 l/s-ko emariarekin. 

Obrak berehala hasi ziren ustiapen berria martxan jarriz. Gerra Zibilaren ondoren, 1943an, 
Hidroeléctrica Ibérica (1944an Saltos del Duero-kin bat eginda enpresa berri bat sortuz, 
Iberduero) elkarteak xurgatu zuen. Honek, Montserrat Bisbal eta José Puig semeari saldu zien 
ustiapena 1950ean, eta hauek energia Hernaniko beren larru-ontze fabrikara (La Curtidora 
Guipuzcoana, S.A.) bideratuko dute. Zentralak 1965ean utzi zuen ekoizteaz ubideetan lur-
jausiak egon ondoren, instalazioak eta azpiegitura guztia utzita gelditu zen. 

Aurretik, 1961 eta 1976an, Hernaniko Udalak jauzi hau eta Aranokoa erabiltzea pentsatu zuen, 
biztanleriaren edateko uraren horniketa ziurtatzeko, baina azkenean ez zen egin (Osiñagako 
errotaren Jauzia baliatu zuten). 

1990. hamarkadan enpresa nafar batzuek (Anagi, S.L. eta Belgrá, S.L.) instalazioak berritu nahi 
izan zituzten zentral hidroelektriko txiki bat jartzeko asmoz, obrak eginez inguruan. Azkenik, 
Foru Aldundiak eta Udalak proposamena ukatu zuten erreka horien balio ekologikoa tartean. 
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Urruzunoko zentral hidroelektrikoaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  

Urruzuno Goikoako 
burdinola 

Urruzuno Behekoako 
burdinola 
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Urruzunoko Zentral Hidroelektrikoaren kokapena  
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Urruzuno Zentral hidroelektrikoaren Etzubiko Egiyako erregulazio andela 

 

Olaberria errekatik 
datorren ubidea (2014) 
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ubidea  
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44  URRUZUNO GOIKOAKO BURDINOLA  
 

 
UDALERRIA: Hernani, Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586760, y 4785898, z 56,70 (burdinolaren gutxigorabeherako 

kokapena) 
  x 586693, y 4785749, z 62,00 (presa) 

IBAIA: Urruzuno  
 

Urruzunoko multzoa Pagoagako auzoan kokatzen da, izen bera daraman errekaren ondoan, 
Hernani eta Urnietako Udalerrien artean. Sarbidea Nafarroako errepidetik (GI-3410) egiten da, 
Pikoagako zubia zeharkatu ondoren pista bat hartuz. 

Multzoa, inguruan dagoen beste burdinolak (Urruzuno Behekoa) eta Zentral hidroelektrikoak 
(Urruzuno indarretxea edo Zelai) osatzen dute. 

 

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

44  URRUZUNO GOIKOAKO BURDINOLA  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.21 Urruzuno 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). E Gakoa  

 

Urruzunu Goikoa burdinola desagertuta dago baina zenbait aztarna gelditzen dira.  

Ezin da kokapen zehatza ezagutu baina azalean dauden aztarnek pista batzuk ematen 
dizkigute. Badirudi tailerra egungo Leitzaenea (Hernani) etxearen inguruan kokatzen zela, 
Urruzuno edo Urmendi errekaren eskuinaldean. Etxearen Ekialdean kokatzen zen antza denez, 
azaleran eraikin aztarnak ez dauden belaze txiki batean, baina bai burni zepa ugari. Eremu 
horren Hego-mendebaldeko ertzean soilik aurki daitezke mendi-mazelaren kontra eta 
landarediaz estalita harri-hormazko bi horma, ziur aski burdinola zaharrarekin lotu 
daitezkeenak. 

Gaur egun ubidea lurreko mugimenduengatik desagertu da, nahiz eta 1990ean ibilbidearen 
zati bat mantentzen zen. 

Presa aurrealde zuzenekoa da, eta harri-horma arruntaz eginda zegoen, errekarriz, silarrixkaz 
eta galdaketa zepaz. Barrualdean, harkoskorrez beteta ageri da. Presa horrek 18 metroko 
luzera du eta ibaiaren ibilgu osoa hartzen du, 3,70 metroko gutxieneko garaiera du eta 4,80 
metroko zabalera. Erdialdean lehertuta dago, behar bada uholde baten ondorioz, eta halaber, 
zulo eta paramentu galera batzuk ditu. Mendebaldeko muturrean zirkuluerdi-formako bao bat 
dago, jatorrizko hondoko hustubidearekin lotuta dagoela dirudiena. Hormak landarediaz 
estalita, ia ezkutuan aurkitzen dira. 
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44  URRUZUNO GOIKOAKO BURDINOLA  
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (...1457/1671...) 
BESTE IZENAK: Herreria de Urruzuno de Suso/ Ferreria de Verruzuno Garaicoa/ Ferreria de 
Urreçamo de Suso 
 

Urruzuno Goikoa burdinolari buruzko datuak XV. mende erdialdekoak dira, 1457. urtean 
Martin Pérez de Alcegaren (Diez de Salazar 1977:111-114) jabetza bezala. Denborarekin 
Bailarako burdinola garrantzitsuenetako batean bihurtu zen. 

Mende horren bukaeran Martin Pérezen ondorengoek auzi luze eta nahasi batean sartu ziren 
erentziaren banaketagatik. XVI. mende hasieran jabetza Juan López de Aguirrerena izango da, 
zeinek 1568an burdinola berria eraikiko duen 100 dukat125 baino gehiagoko kostuarekin. 
Aguirrek segur asko gabi berri bat egin zuen burdinola zaharrari itsatsita, bere instalazioak 
aprobetxatuz ekoizpen tradizionala manipulatzeko. Hau baieztatuta gelditu zen mende erdi 
beranduago Juanes Egurmendi donostiarrak burdinola nagusia eta burdinola txikia edo 
Urruzunoko gabia erosi zituenean (1629), 4.500 dukatetan balioztatuta126. 

Dirudienez, XVII. mende erdialdetik aurrera, bi burdinolen jabetza, Urruzuno Goikoa eta 
Urruzuno Behekoa, jabe bakar batena izango da, "las dos Hurruçunos que hazen una" esanez. 
Burdinolari buruzko azken datuak 1671. urtekoak dira. Hortik aurrera burdinolari buruzko 
idatzitako testigantza guztiak desagertzen dira. 

 

  

                                                             
125 GPHA. III7924 sorta, 13-14 orr. 
126 RSBAP. Marques de Rocaverde Funtsa. 1. Kutxa, dok. 35 (1629.11.27). 
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Urruzuno Goikoako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  

Presa 

Presa 
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Urruzuno Goikoako burdinolaren ortofotoa (1954) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

 

 

Urruzuno Goikoako burdinolaren horma arrastoak mendi-mazelaren kontra 
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Urruzuno Goikoako burdinolaren presaren egoera (1995 eta gaur egun) 

(ITURRIA: HUA.) 
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45 OLABERRIAGAKO BURDINOLA  
 

 
UDALERRIA: Hernani, Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586201, y 4783617, z 190,60 (presa) 
IBAIA: Etxolaberri (edo Kartola), Azketa 
 

Olaberriagako burdinola Pagoagako auzoan kokatzen da, izen bera daraman errekaren 
ondoan, Hernani eta Urnietako Udalerrien artean. Sarbidea Nafarroako errepidetik (GI-3410) 
egiten da, Pikoagako zubia zeharkatu ondoren pista bat hartuz eta ondoren mendi pista batetik 
ekoizpen instalazio zaharretara iritsiz, sarbide zaila duen ingurunea da. 
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45 OLABERRIAGAKO BURDINOLA  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Hondakin bakan batzuk baino ez ditu kontserbatzen 
BABESA: Babesik gabe 
 

Olaberriaga burdinolaren hondakinak sarbide zaileko leku hurrun batean kokatzen dira, izen 
bera duen errekaren ertzean (Etxolaberri eta Azketa errekak elkartu ondoren sortua). 
Hondakinak oso kontserbazio egoera txarrean daude, utzikeriagatik eta segur aski ondoren 
instalazioak erabili izanagatik (meatze ustiapena). 

Zonaldean horma desberdinak ikus daitezke errekaren bi aldetara, Urnieta eta Hernaniko 
udalerrien tartean. Landarediagatik ezin dira dauden elementuak ikusi. 

Ur-horniketa sistematik, Kartolako ingurunean dagoen presa zaharra mantendu da soilik, 
Etxolaberri eta Azketako erreken elkargunean. Kontserbazio egoera onean dago. 18 m-ko 
luzera eta 3,50 m-ko garaiera duen trapezio-formako ebakidura du, errekarriz eta silarrixkaz 
eginiko harriz-hormaz eraikita. Goiko partea hormigoizko xafla batez luzatuta dago, 
Urruzunoko Zentralak (43. Fitxa) biraprobetxatu zuen 1908 altuera gehiago emanez. 
Horniketarako ubidea eskuinaldetik zegoen, baina trazadura sumatu daiteke soilik. 
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45  OLABERRIAGAKO BURDINOLA  
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (1535/1576...) 
BESTE IZENAK: Olaberria burdinola 
 

Olaberriaga burdinolaren eraikuntza XVI. mende hasierakoa da. Zehazki, lehenengo datua 
1534. urtekoa da, Martin Goizueta merkatari donostiarrak aurre egin behar dionean Luis 
Alcega eta Juan López de Aguirrek jarritako salaketa bati. Azken hauek Urruzuno de Yuso 
(Behekoa) eta Urruzuno de Suso (Goikoa) burdinolen jabeak ziren hurrenez hurren. Goizueta 
salatu zuten Olaberriagako ingurunean burdinola berri bat eraikitzen ari zirelako, beren 
burdinolak kaltetuz. Apelazio batzuen ondoren Goizuetak 1538an Valladolideko Erret 
Txanzilleria-ren baimena lortu zuen, garai hartako aginte judizial nagusiena zena. Baina ez 
betetzerakoan, Batearazle Erreal berriak hartzera behartu zuen127. 

Burdinolak hurrengo hamarkadetan martxan jarraitu zuen, XVI. mende bukaeran oraindik 
martxan egonik (1576) 128. 

 

  

                                                             
127 GAO. CO-MCI. 2 sorta (1534); ARCHV. Pleitos Civiles. Escribanía de Quevedo. Pleitos Fenecidos. 
C376/5 sorta (1538-1539). 
128 HUA. A-9-I, Lib. 1, Exp. 3. 
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Olaberriagako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Olaberriagago burdinolaren Kartola presa (1994) 

(ITURRIA: HUA.) 
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46  ETXOLABERRIKO MINERAL ERROTA 
 

 
UDALERRIA: Hernani, Urnieta 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 586627, y 4783401, z 261,80 (gutxigorabeherako kokapena) 

  x 586895, y 4783203, z 271,50 (presa) 
IBAIA: Kartola edo Etxolaberri 
 

Etxolaberriko mineral errota Pagoagako auzoan kokatzen da, izen bera daraman errekaren 
ondoan. Sarbidea Nafarroako errepidetik (GI-3410) egiten da, Pikoagako zubia zeharkatu 
ondoren pista bat hartuz eta ondoren mendi pista batetik ekoizpen instalazio zaharretara 
iritsiz. Sarbide zailaeko ingurunea da. 

Multzoa, horniketa ubidea duen presak eta industria instalazioek osatzen dute. 
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46  ETXOLABERRIKO MINERAL ERROTA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: 
BABESA: Babesik gabe 
 

Instalazioak oso kontserbazio egoera txarrean daude mende bat baino gehiago utzita egon 
ondoren, eta landarediagatik ia guztiz estalita. Baldintza hauek eta narriadurak, ondo 
dokumentatzea eragotzi dute. 

Lau solairuko eraikin batek osatzen duen multzoaren deskribapenen bat dago. Eraikin horren 
makineria hormigoiz egindako presa baten bidez mugitzen zen, eta, bertatik, 390 metro 
inguruko kanalizazioa abiatzen zen karga-biltegiraino. Bertatik, 23 metroko desnibela 
gainditzen zuen burdin forjatuzko hodi bat abiatzen zen, ardatz nagusiko gurpilei eragiten 
ziena. Ardatz hori bertikalki antolatuta zegoen, lau solairuak zeharkatuz, makineria desberdina 
polea eta zinten bidez mugituz. 

Eraikinaren beheko solairuan turbina eta toberak zeuden. Bigarrenean, errota handi bat, 2 
metroko diametroa duen danbor zirkular batekin, burdinazko bolaz kargatua, minerala 
txikitzeko. Hirugarren solairuan, sare handi batek materialak bereizten zituen bere tamainaren 
arabera. Eta, azkenik, laugarren errota, mineral horren lehen birrinketa bat egiteko. 

Makineria guztia desegin eta txatarratu egin zen 1938an, ordutik instalazioak erabat utziak 
geratu zirelarik (fabrika 1916an itxi zen). Inguruan, pabiloi nagusiko hormak ikus daitezke 
oraindik, landaretzak erabat estaltzen duen eremu batean. 

Era berean, multzo hori hornitzen zuen presa zaharra kontserbatzen da, fabrikatik ibaian gora 
200 bat metrora. Hormigoiz egindako presa zuzen batek osatzen du, 5,50/6 m-ko altuera eta 
hogei bat metroko luzera duena. 2009an egindako bisitan kontserbazio-egoera onean zegoen. 
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46  ETXOLABERRIKO MINERAL ERROTA 
 

 
GARAIA: Garaikidea (1901/1916) 
BESTE IZENAK:  
 

Etxolaberriko meatze-barrutiaren ustiapena erromatarren garaikoa izan zen, garai hartako 
ustezko aurkikuntza arkeologikoetan oinarrituta (meatzaritza-galeriak, zubia), baina ez zen 
horren inguruko ziurtasunik agertu. Litekeena da Erdi Aroaren amaieratik aurrera meatze-
barruti hau Urumea bailarako burdinolak hornitzeko ustiatzea. 

Hala ere, badirudi aprobetxamendu intentsiboena, ez zela XIX. mendearen erdialdera arte egin 
(1859an eratutako “La Vascongada” meatzaritza-elkartea), eta izaera industriala hartu zuen 
XX. mandearen hasieratik. Meatze-barruti honetan zilardun beruna eta galena atera ziren, XX. 
mende hasieran hogei galeria inguru dokumentatu zirelarik. 

Azpiegitura-lan nagusien eraikuntza (tratamendu-fabrika, garraio-bideak eta azpiegitura 
hidraulikoa) 1901etik aurrera izango da gutxi gorabehera, "Sociedad Minera Mugabe"-k 40 l/s-
ko emaria duen jauzi bat gaitzeko kontzesioa lortu zuenean. Sei urte geroago, 1907an, 
"Sociedad Minera Echolaberri"-k berritu zuen, eta 1916 arte egon zen martxan (Agirre 2011)  

129. Uholde batek kalte handiak eragin zituen bide eta zubietan, eta, ondorioz, ekoizpen 
instalazioak isolatuta gelditu ziren eta ekoizpena eten zen. 

Hurrengo urteetan, hainbat partikularrek ekoizpen-jarduerari berriro ekiteko proposamenak 
aurkeztu zituzten (1920, 1921, 1923, 1927), eta horietako bakar batek ere ez zuen aurrera 
egin. Instalazioak, azkenik, 1938an deseginak izan ziren, eta txatarra bezala saldu ziren. 

 

 

  

                                                             
129 GAO. JD-IT. 1.525/8.28, 1.827/9.246, 1.853/10.016 eta 1.838/10.149 sortak; HUA. H 138/12 esp. 
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Etxolaberriko errotaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Etxolaberriko errotaren gutxi gorabeherako kokapena (1954ko ortofotoa) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

 

Etxolaberriko errotaren presa (2009) 

(ITURRIA: Iñaki Sanz-Azkue/HUA. Hernani Ondarea)  
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Etxolaberriko errotaren fabrikaren aztarnak (2009) 
(ITURRIA: Iñaki Sanz-Azkue/HUA. Hernani Ondarea)  
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47  PIKOAGAKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 587310, y 4786206, z 52,80 (gutxigorabeherako kokapena) 
IBAIA: Urumea 
 

Multzoa Pagoaga auzoan kokatzen da. Urumea ibaiaren meandro txiki batean, Nafarroako 
errepidea (GI-3410) eta Ugaldetxoko zubitik gertu, ezkerraldean. Bere inguruan Pikoaga 
baserria kokatzen da. 

Multzoa burdinolak eta errota soilik osatzen dute eta ez dago apenas aztarnarik. 
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47  PIKOAGAKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.18 Pikoaga 
burdinola (ageriko egiturarik gabe). E Gakoa  

 

Pikoagako burdinola eta errota izen bera daraman baserriaren inguruan kokatzen ziren, 
Urumearen ezkerraldean. Kokapena, gaur egun inguruan lanean diharduten zur-kamioiek 
zamalana egiteko erabiltzen duten zelaigunea da, Ugaldetxoko zubia Goizuetarantz pasa 
bezain laster dagoen mendi-mazelaren artean kokatuta. Kokapen hori XIX. mende bukaerako 
dagoen kartografia historikoarekin bat dator "ruinas de la Ferreria". 

Zelaitxo horretan, gaur egun, ez da burdinola eta errotarekin lotutako inongo eraikuntza 
aztarnarik ikusten, baina 1990 eta 1995eko bisitaldietan puntu horretan horma pusketa bat 
ikusten zela azaltzen da, ahozko informazioak burdinola zaharrarekin lotzen zuena. 

Tradizioak dio errota zaharraren aztarnak egungo frontoiaren azpian kokatuko zirela gutxi 
gorabehera; hori ere aipatutako kartografiarekin bat dator, puntu horretan hondakin batzuk 
kokatzen baititu nahiz eta eraikin zehatz batekin lotzen ez dituen. 

Ur-azpiegitura guztiz desagertu da. Dirudienez presa zaharra egungo Pikoaga-Mandarrietako 
Zentralaren presatik ur gora kokatzen zen, 550 m-tara zehazki, eta azken hau XX. mende 
hasieran eraiki zenean (1904), zaharra ur azpian gelditu zen. Ubidea ere desagertu da presa ur 
azpiratzearekin batera, bere trazadura ezabatu da eta nekazaritza eta abeltzaintzarentzat tokia 
egokitzerakoan eremu guztia bete egin da. 
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47  PIKOAGAKO BURDINOLA ETA ERROTA 
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa: burdinola (1528/1860), errota (1528/1904) 
BESTE IZENAK: Herreria de Picoaga/ Ferreria de Fagoaga-Picoaga  
 

Pikoagako burdinola eta errota XVI. mendeko lehenengo herenan eraikiak izan ziren, zehazki 
1528 inguruan, Erbeta batxillerrak eta Juan Martínez de Aierdik, Hernani eta Donostiako 
agintariei eskatzen dietenean Urumearen ondoan Fagoaga Picoaga deituriko inguruan lursail 
baten jabetza burdinola bat eraikitzearren. Baimena ezeztatu ondoren, azkenik, Valladolideko 
Erret Txanzilleria-ren aldeko epaia lortu zuten, aipatutako inguruan ekoizpen multzoa eraikiz 
“herreria, su molino, presas, anteparas, uso, maso de la herrería, gozo de montes francos” 
(Diez de Salazar 1997:109-111). 

XVII. mende bukaeran multzoan obra garrantzitsuak egingo dira, eta 1696an bigarren 
burdinola bat eraikiko da aurrekoaren ondoan, gabia eta guzti ("ha determinado acer otra 
erreria maior devaxo de la mesma cuvierta ...sino tambien de las mesmas anteparas y presa y 
agua")130. Obra berri hau ziur asko ekoizpen-instalazioen berrikuntza garrantzitsu batekin bat 
etorriko da, burdinola handiago batek (totxoan egiten zuen), burdinola txiki batek (pieza 
txikiagoetan manipulatzen zituen totxo horiek) eta irin-errota batek osatua, guztiak azpiegitura 
hidrauliko bera aprobetxatuz, zenbait urte lehenago dokumentatuta agertzen den bezala 
(1639). 

Instalazio hauek, XVIII. mende erdialdean (1750), Bailarako beste bi burdinolen artean 
(Fagollaga eta Ereñotzukoa) sortutako kontratuaren parte izatera pasako dira. Kontratua “Real 
Fábrica de Anclas” (Aingura Errege-Lantegia) osatzeko zen, eta, Koroari ez beste inori aingura 
sorta garrantzitsu batez hornitzeko: 20.000 aingura kintal ekoizteko lau urtetan. Handik urte 
gutxira, burdinolaren jabeak Hitzarmenetik aterako dira, aingurak ekoizteari utziz. 

Burdinola, gutxienez XIX. mende erdialderarte egongo da martxan, bere azken alokairua 
1860koa delarik131. Une horretatik aurrera izen bera duen errota soilik jarraituko du lanean. 
1875ean aipatzen da errota honek urtean 800 bat anega ehotzeko gai zela, nahiz eta 1.100 
anegetara hel zitekeen "está en el mismo cauce de la Ferreria del mismo nombre, y trabajaria 
mas si no hubiese ferreria"132. Errotak nagusiki artoa ehotzeko, harri bakar batekin egiten zuen 
lan. 

Errotak, XX. mende hasieran (1904. urtean inguruan) utziko du lana egiteaz, Pikoaga-
Mandarrietako Zentral hidroelektrikoaren presaren obrekin batera. 

 

  

                                                             
130 RSBAP. Marques de Rocaverde Funtsa. Tompes-Amezqueta Fondoa. 5.sorta, 208 eta 209 esp.; GPAH. 
III/1.272, 244-252 orr. 
131 GAO. PT. 3.259 sorta, 227 zk. (1860.04.29). 
132 HUA. H 273 esp. 
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Pikoagako burdinola eta errotaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)   
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Ereñotzutik Goizuetara doan errepide berriko trazaduraren egitasmoaren planoa 
(1884-1888). Azpikaldean "ruinas de la Ferreria" eremua kokatzen da 

(ITURRIA: GAO. JD-IT. 931-2 sorta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Burdinola kokatzen zen 
eremua (1990 eta gaur 
egun) 

(ITURRIA: EJ-GV) 
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Burdinola kokatzen zen zabalgunea (behean) eta errota (frontoiaren azpian)

 

Errotaren ubide zaharraren arkua errepidearen azpian 

(ITURRIA: AZEA.) 
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48  PAGOAGAKO BURDINOLA  
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 587725, y 4785755, z 52,80 (gutxigorabeherako kokapena) 
IBAIA: Urumea 
 

Multzoa Pagoaga auzoan kokatzen da. Zehazki Sagarretako erreka eta Urumea ibaiaren arteko 
elkargunean kokatzen da, azken honen ezkerraldean. Inguruan auzoari izena ematen dioten 
eraikin batzuk ikusten dira. 

Inguru hartan burdinola batek eta bi errotek osatzen dute multzoa. Eraikin guzti hauetatik ez 
dira ia arrastorik gelditzen. Instalazio edo azpiegituren eraikuntza arrasto guztiak desagertu 
dira. 
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48  PAGOAGAKO BURDINOLA  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.19 Pagoaga 
burdinola. D Gakoa  

 

Pagoagako burdinola ziur aski Urumea ibaiaren inguruan kokatuko zen, zehazki ezkerraldean, 
gaur egungo Pagoagako auzoaren azpian. Hori ondorioztatu daiteke 1990ean egindako 
bisitaldian dokumentatutako eraikuntza aztarnengatik eta bertako bizilagunek emandako 
informazioarengatik. 

Zehazki, auzo hau osatzen duten etxe multzoen beheko aldean dagoen terrazan horma zati bat 
dokumentatu ahal izan zen. Puntu horretan, proportzio handiko (33x40 m) eraikuntza baten 
aurriak dokumentatu daitezke, 4 m luzeran, 15 garaieran eta 1 zabaleran zuena eta harri-
hormaz eginda. Horma hau geroago beheratua izan zen makurdura larria baitzuen eta 
erortzeko arriskua. Oinarrian ateburudun bao bat ikusten zen gabiarenarekin bat zetorrela 
zirudiena, eta 5 metroko garaieran beste bao bat ardatzarena izango litzatekeena. Bazuen ere 
sarrerako bao bat dobela asko galdutako arku batekin. Aldamenean, bizilagunen arabera, ura 
erortzen zen putzu bat zegoen, eta gabia kokatzen duten tokia. Gaur egun aztarna hauek ezin 
dira dokumentatu, alde batetik landarediaz estalirik daudelako, eta beste aldetik suntsituak 
izan direlako hein handi batean. 

Elikatze ur azpiegitura (presa eta ubideak) ezin izan da dokumentatu ezta ere, nahiz eta 
(bizilagunen arabera) ubide zaharra Pagoaga baserriaren azpitik igarotzen zen eta 10 metroko 
ur-jauzia zuen burdinolaren aztarnen gainetik. Hau ere ezin izan da dokumentatu. 
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48  PAGOAGAKO BURDINOLA  
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa(1529-1610…) 
BESTE IZENAK: Herreria de Fagoaga  
 

Pagoagako burdinolaren eraikuntza XVI. mendeko lehen herenekoa dela dirudi. 1529an auzi 
bat hasiko da Miguel Santiago merkatari donostiarraren aurka, Zuazu inguruan burdinola berri 
bat eraikitzen ari zena, eta ibaian behera zegoen burdinolaren jabeei eragiten ziena (Picoaga 
Pagoaga)133. Ez da hori izango Santiago horrek izango duen auzi bakarra; izan ere, sei urte 
geroago, 1535ean, beste bi merkatari donostiarrek (Pedro Laborda eta Juan Bunita) burdinola 
berri bat eraiki nahi izango dute inguru horretan bertan, Hernani eta Donostiako kontzejuek 
emandako pribilegio batzuk argudiatuta134. 

Geroago ez dago burdinolari buruzko datu askorik, 1610. urtekoa baita azken erreferentzia 
(Murugarren 1970, 495-496). 

Egile batzuk burdinola hau Pagoagako errotekin parekatzen dute (Diez de Salazar 1983:II-346), 
eta antzekotasun fonetikagatik Fagollagako burdinolarekin (Murugarren 1970:475). 

 

 

 

 

  

                                                             
133 ARCHV. Pleitos Civiles. Escribanía de Quevedo. Fenecidos. 1.294/7 Kutxa. 
134 ARCHV. Pleitos Civiles. Escribanía de Quevedo. Fenecidos. 803/2 Kutxa; IDEM. Escribanía de 
Zarandona y Balboa. Fenecidos. 3.299/1 Kutxa. 
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Pagoagako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Pagoagako burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

 

Burdinolaren hormaren aztarnak, eraitsia izan aurretik (1990) 

(ITURRIA: EJ-GV)  
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49  PAGOAGAKO ERROTAK  
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 587752, y 4785712, z 64,50 
IBAIA: Sagarretako erreka (Pagoaga erreka) 
 

Multzoa Pagoaga auzoan kokatzen da. Zehazki Sagarretako erreka eta Nafarrora doan 
errepidearen (GI-3410) elkargunean kokatzen dira, errekaren bi aldetan. Inguruan auzoari 
izena ematen dioten eraikin batzuk ikusten dira. 

Inguru hartan burdinola batek eta bi errotek osatzen dute multzoa. Eraikin guzti hauetatik ez 
dira ia arrastorik gelditzen, horietako errota baten eraikina izan ezik, gaur egun oraindik bere 
izena gordetzen duena (Pagoaga errota). Gainontzeko elementuen instalazio edo azpiegituren 
eraikuntza arrasto guztiak desagertu dira. 
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49  PAGOAGAKO ERROTAK  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Hondakin bakan batzuk baino ez ditu kontserbatzen 
BABESA: Babesik gabe 
 

Pagoagako errotak (eta Zentral hidroelektrikoa), izen bera duen baserriaren inguruan kokatzen 
ziren, Nafarroako errepidearen bi alboetan (GI-3410), Sagarretako errekaren ondoan. 

Multzoa bi errotek osatzen zuten, maila desberdinetan kokatuta eta elkarrengandik oso gertu, 
bata bestearen ura aprobetxatzen. Biak oso tamaina txikikoak ziren. 

Goiko errota gaur egungo Pagoagaerrotako eraikinean zegoen, errekaren ezkerraldean. Egun 
deseginda dago eta bere makineria guztia eta elikatze azpiegitura (presa eta ubideak) 
desmantelatuta, gelditzen den lekuko bakarra izena delarik. Eraikina duela urte gutxi berritua 
izan zen guztiz, bizitoki bezala moldatuta. 

Beheko errota aurrekotik ur behera 20 bat metrotara zegoen, errepideko zubia pasa eta gero, 
aipatutako errekaren eskuinaldean. Egun ez da inongo arrastorik mantentzen, guztiz suntsituta 
gelditu baitzen uholde gogor baten ondorioz (Aguirre 1984:558). 1990ean egindako bisitaldian 
ubidearen zati txiki bat dokumentatu ahal izan zen, 2x2 metrotakoa, harkaitzean zulatuta 
zegoena eta hortik desbideratzen zuena errakako ura bere errotarriak mugi arazteko. Egun, 
dagoen landarediak ez du garbi ikusten uzten aztarna horien kokapena eta egoera. 
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49  PAGOAGAKO ERROTAK  
 

 
GARAIA: Garaikidea (1903/1945) 
BESTE IZENAK: Molino de arriba, Molino de abajo, Errotacho 
 

Bi errotak XX. mende hasieran eraikiak izan ziren. 1899an José María eta José Manuel Garin 
anaiek Pagoagaerreka errekatik 24 l/s-ko emaria desbideratzeko baimena jaso zuten, irin-
errota berri bat elikatzeko. Eskaera hori 1903an errepikatuko da, eta eskatutako emaria (100 
l/s) handituko da ziurrenik, hasierako proposamena birplanteatzearen eta bi errotak 
eraikitzearen ondorioz135. 

1909. urteko idatzi batean aipatzen da Garin anaiek eraikitako bi errotak ("haciendo sobre ellos 
a sus expensas los molinos y demas construcciones en ellos existentes"). Instalazioen 
deskribapen txiki bat aurkeztuz:  

.- "molino harinero denominado de Arriba, situado en el punto de Pagoaga. El edificio consta 
de planta baja con una piedra para hacer harina de maiz y un piso de habitación". 48 m2-

ko azalera du. 

.- "molino harinero llamado de Abajo que consta de solamente una planta llana donde está una 
piedra para moler maiz". 36 m2-ko azalera du. 

.- aipatutako errotak urez elikatzeko bi presa. 

.- ur-andela Goiko errotarentzat eta Pagoagako errekatik desbideratzen den ubidea136. 

Goiko errota deiturikoa (egun Pagoagaerrota) gutxienez 1907tik aurrera auzoko baserrientzat 
argindarra sortzeko erabilia izan zen, Zentral hidroelektriko moduan. Horretarako Talleres San 
Martin (Santander) enpresako turbina bat eta Elektrizitatsgesellschaft Alioth(Suiza) enpresako 
dinamo bat zituen. Errota/Zentral honek gutxienez 1945 arte martxan egon zen. 

Bekoerrotak 1930eko hamarkadan utzi zuen ibiltzeaz, bere garaian jasotako ahozko 
informazioaren arabera, ia bere osotasunean suntsitu zuen uholde baten ondorioz (Aguirre 
Sorondo 1984:558). 

 

 

                                                             
135 GAO. JD-IT. 1.525/8.433 sorta, IDEM. JD-IT. 1.524/8.807 sorta. 
136 GPAH. III/4.258 sorta, 45 zk., 201-205 orr. (1909.03.07). 
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Pagoagako erroten kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)   

Beheko Errota 

Goiko Errota 

Beheko Errota 

Goiko Errota 
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Pagoagako Goikoerrota 1980 inguruan (gaur egun Pagoaga errota) eta gaur egungo argazkia 
(ITURRIA. GFA. Gure Gipuzkoa)  
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Pagoagako Bekoerrotaren gutxi gorabeherako kokapena 

 

Pagoagako Bekoerrotaren ubidearen aztarnak (1990) 

(ITURRIA: EJ-GV) 
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50  SANTIAGO-ABAÑOKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
UDALERRIA: Hernani, Errenteria, Arano 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 587975, y 4785940, z 50,20 

  x 588679, y 4785478, z 62,43 (presa) 
IBAIA: Urumea 
 

Santiago-Abaño multzoa Pagoagako auzoan kokatzen da, Nafarroako errepidetik (GI-3410) 
distantzia gutxira, eta Nafarroako mugatik oso gertu. 

Zentral hidroelektrikoa ekoizpen elektrikoaren adibide interesgarria da, Bailaran martxan 
jarraitzen duen gutxienetako bat baita, azpiegitura osoa mantenduz (presa, ubideak, 
makineria) nahiz eta berritua egon. 
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50  SANTIAGO-ABAÑOKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Egoera onean dago 
BABESA: HHPASB (Arkitektura). III. Motako Babes Erregimena: Fitxa III.9 Pagoagako Santiago 
Zentral Hidroelektrikoa 
 

Makina etxea ibai-plataforma baten gainean eraikia izan zen. Angeluzuzeneko oinplanoa duen 
eraikina da (16,40x11,05 m), bi solairu eta ganbara duena eta 181 m2 inguruko azalera. 
Hormigoizko egitura du, adreiluzko hormak, eta, uralitaz eginiko bi isuriko teilatua. Bao guztiak 
arku beheratuak dituzte eta ertzetan moldura bat eta horiz margotutako zementuzko banda 
batekin apainduta daude. Banda hauek ere ikus daitezke solairuen artean platabanda gisa eta 
ertzetan eskantzu moduan. Barrualdean jatorriz horizontal-ardatza duen Francis motako hiru 
turbina zituen, "La Maquinista Guipuzcoana" enpresarenak, 240, 452 eta 1.000 kw-ko 
potentziarekin; AEG etxeko alternadore bat (1990ean egindako bisita) eta zubi-garabi bat. 
Ezinezkoa izan da instalazioen barrualdera sartzea baina ikus daiteke makineria zati handi bat 
berritua izan dela jatorrizkoa ordezkatuz. 

Ipar-mendebalderantz hustubide ubidea dago. Zementuz eta harri-hormaz egindako albotako 
bi horma besterik ez dira, 10 m-ko zabalerarekin eta 40 m-ko luzera duen malda jarraituz. 

Goiko aldean erregulazio andela du eta bertara eskailera piko batzuetatik igotzen da. Andela 
harri-hormazko hormaz eginda dago eta hormigoiz egindako lau isuriko estalki bat du. Estalki 
honen azpian elikatze hodien erregulazio makineria aurkitzen da, zikinkeriaren aurkako 
saretoekin. Albo batean andelaren hustubiderako gainezkabide uhatea dago. Jatorriz, andela 
honetatik burdina forjatu eta errematxatuzko hiru hodi ateratzen ziren, egun altzairuzko bi 
besterik ez direlarik instalazioen berrikuntza eta gero. Hodi hauek 16 m-ko luzera dute eta 1,10 
eta 2,10 m arteko diametroa. 

Azpiegitura hidraulikoa, Urumea ibaiko ur-lasterrarekiko zut dagoen presa bakar batek osatzen 
du, Errenteria eta Aranoko lursailen tartean. Trapezio-formako ebakidura duen grabitate erako 
presa da, 2,75 m oinarrian eta 2,25 gailurrean duena eta aurrealdea zuzena ur gora. Silarrixkaz 
egina dago eta 27,80 m-ko luzera eta 2,90 m-ko garaiera du. Eskubialdean zubi-branka txiki bat 
du eta erdialdean izokinentzako eskala, zementuzkoak biak eta kontrahorma moduan balio 
duena. 1,80x2 m-ko hustubide ataka batekin osatzen zen, era elektrikoan eragiten zena, eta 
bere erabilera barrualdean pilatzen ziren lohiak garbitzea zen. 

Elikatze ubidea ezkerraldetik ateratzen da, non erregulatze etxola dagoen. Etxola honek 
hormigoizko estalkia du eta bertan kokatzen dira eskuz eta era elektrikoan eragiten diren bi 
uhateak (1,80x2,85 m). Ubide honek angeluzuzen formako ebakidura du, 4 m-ko zabalerarekin 
eta 1,60ko garaiera ur-xaflatik gora. Mendiko mendi-mazelaren kontra ipinita dago 1,50-2 m 
tarteko zabalera duen zementuz berriztatutako harri-hormazko horma itxitura duelarik. Ubide 
honek 727 m-ko luzera izango du guztira, horietatik 574 m tunel baten barrutik doazte eta 
gainontzekoa kanpotik. Egun 5.800 l/seg-ko emaria du eta 19,55 m-ko ur-jauzia. 
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50  SANTIAGO-ABAÑOKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOA 
 

 
GARAIA: Garaikidea (1895/2020) 
BESTE IZENAK:  
 

Santiago-Abañoko Zentrala energia hidroelektrikoaren ekoizpenaren instalazio aitzindarietako 
bat izan zen Urumea bailaran, eta, gainera, oraindik martxan jarraitzen duen instalazio 
bakarrenetakoa da. 

Zentralaren eraikuntza lanak zailak suertatu ziren, administrazio eta eraikitze arazoengatik 
batik bat. Jatorrizko egitasmoa Ubarrechena anaiek (José María, José, Agustín eta Dolores) 
aurkeztu zuten 1893an, baina, arrazoi ezezagunengatik, azkenean ez zen onartu137. Behin 
betiko proposamena berriro 1895eko urtarrilean aurkeztu zuten 4.000 l/s.-ko emaria eskatuz, 
Hernanin zuten irin eta porlan fabrikentzako, Arbiza Portu inguruan (“producir corrientes 
eléctricas trasportables por cables aéreos á las dos fábricas de harina la una y de cemento la 
otra, para su empleo como energía de los artefactos de la misma"). Jatorrizko egitasmoa 
Ramón Cendoya ingeniari hernaniarrak idatzi zuen, eta berak dioenez, ubideak 698 m-ko 
luzera izango zuen (520 galerian). Presa Abañoko lursailean kokatu zuten, Errenteria eta Arano 
udalerrien artean, Askaso baserritik 400 m-tara ur gora138. 

Egitasmoa 1895eko martxoaren 30eko Ebazpenaren bitartez onartu zen eta lanak segituan hasi 
ziren, horretaz Pedro Ondategui kontratista donostiarra eta Jose Maria Mendizabal maisu 
idiazabaltarra arduratuz139. Hasi eta gutxira, 1896ko uztailean, lanak gelditu behar izan ziren 
"por el error padecido por el Director (Cendoya) que hizo inútiles los trabajos ejecutados hasta 
que fue descubierta la equivocación", tunelaren hondeaketa-lanak pentsatuta zuten baino 
gorago egiterakoan. Halaber, negu horretako ekaitz gogorrek eta 1896ko ekainean izandako 
uholdeak kalte larriak eragin zituzten egindako obretan. Hori dela eta auzi bat aurkeztu zen, 
Donostiako Udalak epeak ez betetzeagatik jarritako salaketaren ondorioz. Bi alderdien arteko 
epai-liskarrak 1920. hamarkada arte luzatuko dira140. Lanak azkenik 1898an amaitu ziren. 

Lan horiek amaitu baino lehen, sustatzaileek "Ubarrechena Hermanos y Cia." enpresa eratu 
zuten (1895eko abuztua), eta hari eman zizkioten emakida hau eta haren obrak. Era berean, 
1898an "Compañía Eléctrica del Urumea, S.A." eratzeko orduan kapital nagusi gisa ekarpena 
egingo duen enpresa izan zen141. 

1905ean emaria handitzeko baimena eskatzen da, presari 60 cm gehituz eta 5.800 l/seg-ko 
emaria lortuz142. 1998an arrain eskala tokiz aldatu zen zementuzkoa eginez. 

2011an kontzesioa Iberdrolaren eskuetara pasako zen, Zentralaren egungo jabea.  

                                                             
137 ACHC. 135-2 sorta. 
138 GAO. JD-IT. 1.1816/7.914 sorta. 
139 GPAH. III/3.359 sorta, 290 zk. 1.319-1.325 orr. (1895.08.16). 
140 DUA. 2.025/8, 2.031/5 eta 2.032/1 sortak. 
141 GPAH. III/3.959 sorta, 296 zk. 1.337-1.350 orr. (1895.08.21) eta III/3.974 sorta, 220 zk. 813-840 orr. 
(1898.03.15). 
142ACHC. 135-2 sorta; GAO. JD-IT. 1.823/9.610 sorta. 
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Santiago-Abañoko Zentral hidroelektrikaren kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Santiago-Abañoko Zentral hidroelektrikoa (1977ko ortofotoa) 

(ITURRIA: Geoeuskadi) 

 
Jatorrizko egitasmoa (1893ko urria) Santiago-Abañoko ustiapena lortzeko 

(ITURRIA: ACHC)  
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Makina-etxearen aurrealde nagusia 

 

Ekipo sorgailuak Makina-etxearen barruan 
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Presa Nagusiaren ikuspegia. Erdian izokinentzako eskailera 

  

Ubidea erregulatzeko uhateak   
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Ubidearen hasierako ikuspegiak, tunelean sartu aurretik 

 

 

Erregulazio andelaren ikuspegia eta garbiketa saretoak irekitzeko sistema 
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APARRAINGO BURDINOLA 
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51  APARRAINGO BURDINOLA  
 

 
UDALERRIA: Hernani 
KOORDENATUAK (U.T.M.): x 588215, y 4786465, z 56,27 (gutxigorabeherako kokapena) 
IBAIA: Urumea 
 

Aparraingo multzoa Pagoagako auzoan kokatzen da. Zehazki izen bera daraman baserritik 
gertu. Eremua, Urumea ibaiaren eskubialdean eta Nafarroako mugatik oso gertu dago. 
Sarbidea Ugaldetxoko zubitik abiatzen den pista batetik egiten da, ibaiaren eskuinaldetik. 

Gaur egun ez dira burdinolaren aztarna aipagarririk mantentzen, inguruan dauden eraikinen 
berrikuntzak egin eta gero, baina arrasto batzuk bere gutxi gorabeherako kokapena 
egiaztatzen dute. 

  



HERNANIKO KULTUR ONDAREAREN BEKA 
 

 
 

 
 
 

HERNANIKO INDUSTRIA-ONDAREA URUMEA BAILARAN ZEHAR 

51  APARRAINGO BURDINOLA  
 

 
KONTSERBAZIO EGOERA: Desagertuta 
BABESA: Balizko Arkeologia Gunea (Buletina: EHAA 124 zbka. 1997.02.21) 

HHPASB (Arkeologia). Presuntzio Arkeologikoko Guneak. Fitxa A-4.20 Aparrain 
burdinola (gaur eskorta) (ageriko egiturarik gabe). E Gakoa  

 

Aparrain baserriaren inguruan eta Urumea ibaiaren zonaldean, galdaketa zepa ugari jaso 
daiteke, instalazio honen ekoizpenarekin lotuta. 

Burdinola zaharrarekin zerikusirik izan dezaketen arrastoak, egun biltegi bezala erabiltzen den 
karratu formako oinplanoa duen (5x5 m) eraikin txiki batekin lotu daitezke. Harri-hormazko 
hormaz egina dago eta galdaketa zepa pusketa ugari ditu sartuak, orain dela gutxi berritua. 
1995eko bisitan bere hormetan egun hormatuta dauden bao batzuk ikusi zitezkeen, hala nola 
beste eraikuntza arrasto batzuk, modiloiak, etab. Duela gutxi eraikinean egindako berrikuntzek 
aurretik egon zitezkeen arrasto guztiak hondatu dituzte, ekoizpen instalazio honekin zerikusirik 
duen oro ezabatuz. 

Eraikin honen aurreko aldean gaur egun terraza artifiziala osatzen duten horma batzuk ikusten 
dira.Ez dirudi ekoizpen instalazioekin zerikusirik dutenik. 

Inguruan Aparrain baserria dago eta bere aurrealdean duen inskripzioarengatik 1795ean 
berreraikia izan zela dirudi. Eraikin hau jatorriz olagizonaren etxea izan zitekeen, nahiz eta ezin 
den ziur jakin eta gaur egun hiru etxebizitzetan banatuta egon. 

Baserriaren Ipar-mendebaldean oso egoera txarrean mantentzen den egitura bat 
dokumentatu daiteke, baina ezinezkoa izan zen bisita egitea duen landaredia ugariagatik. 
Hondakinak, 1995ean egindako bisitaren arabera, mea kiskaltzeko labea edo arragua zahar 
batekin bat etortzen dira. Harri-hormazko horma batekin egina, mendi-mazela eta haitz handi 
baten tartean eraikita dago eta angeluzuzen formako oinplanoa du. Erdialdean egosteko upa 
bereizten da (une horretan zeharo desitxuratuta), eta erdi-puntuko arkudun bi aho ditu 
beheko aldean aurrez aurre ipinita. 

Ezin izan da zehaztu ur-azpiegituraren ez kokapena ezta ezaugarriak ere (presa, ubideak). 

Dokumentatu ahal izan diren aztarna eskasek ez dute oso garbi uzten benekotasuna, ezta bere 
lotura zuzena burdinola zaharrarekin ere. Hori dela eta, gomendagarria litzateke arkeologia-
ikerketa lan sakonagoa egitea, ahozko usadioak burdinola dela esaten duen hormen artean 
metaketa arkeologikoaren balioa zein den jakiteko. 

Inguruan Urbitarte edo Aparraingo zubia kokatzen da, Hernani eta Arano arteko lursailetan. 
Ibai-irla txiki baten gainean kokatuta, bi bazterrak elkartzen zituen. Egun, zutabe bakarra 
mantentzen da. Triangelu-formako oinplanoa zuen eta goiko aldean zementuz berriztatutako 
harri-hormazko horma. Zubi hau XX. mende hasieran eraiki zen. 
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51  APARRAINGO BURDINOLA  
 

 
GARAIA: Erdi Aroa/Aro Modernoa (1536/1610…) 
BESTE IZENAK:  
 

Aparrain burdinola XVI. mendeko lehenengo erdialdean eraikia izan zela dirudi. Zehazki, 
1536an Luis Cruzat merkatari donostiarrak dio "abia tomado y señalado y helegido ...en la 
parte que llaman Elizen-Aparrainondoa, un sitio e lugar para azer una o doss herrerias", 
Donostia eta Hernaniko bizilagunek Urumeako Bailaran burdinolak eraikitzeko zuten eskubidea 
erabiliz143.  

Eraikitako instalazioen ezaugarriak ezezagunak dira, nahiz eta bere presa karerik gabeko harri 
bloke handiz eginiko harri-hormazko horma batez eraikita egon. Baina 1556an gertatutako 
uholde handiaren ondorioz suntsitu egin zen, baita Bailarako beste hainbat burdinolen 
instalazioak ere144. Azpiegiturak berritzeko prozesua motela eta oso garestia izango da, 
hamarkada bat baino gehiago luzatuz, eta zailtasun handiekin. 

Instalazioak berreraikiko dituzte eta XVII. mende hasieran (1610) oraindik martxan jarraituko 
dute. Ezin da jakin noiz utzi zuten funtzionatzeaz. 1647an, ekoizpen-instalazioak 
funtzionamendutik kanpo zeuden: “la casa y casseria de Aparrayn con sus paredes y obras de 
herrerias que estan jermadas”145. 

  

                                                             
143 HUA. C-5-III-1-4 (1536.06.17). 
144 GAO. PT. 1.502 sorta.  
145 GPAH. III/1.152, 147 orr. (1647.09.17). 
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Aparraingo burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

(ITURRIA: Geoeuskadi)  
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Burdinolaren gutxi gorabeherako kokapena 

 

Burdinola zaharrarekin segur aski lotzen diren aztarnak 
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Kiskalketa labe edo arraguaren aztarnak eta xehetasunak (1995/2004) 

(ITURRIA: HUA; AZEA) 
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Urbitarte zubiaren aztarnak 


	Epeleko burdinola eta errotako baserria azken obra aurretik (1995)
	(ITURRIA: HUA)
	Epeleko burdinola eta errotaren presa eta ubidea (1995)
	(ITURRIA: HUA) (1)
	Epeleko zementu-fabrikaren kokapena Hernaniko Plano Topografikoan (1911)
	(ITURRIA: HUA) (2)
	Epeleko zementu-fabrikaren ikuspegi orokorra eta labeen deskargarako ahoak

