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Maiatza dantzaren nazioarteko hilabetea da eta 
Zumaian ez gara gutxiago izango. Hirugarren urtez 
jarraian, “Maiatza Dantzan” ekimena antolatu du Astindu 
dantza taldeak. Hilaren 10ean hasi eta 31ra arte bost 
dantza saio izango dira Zumaiako hainbat lekutan.

“Arazoetatik ihes 
egiteko eta disfrutatzeko 
momentua izaten da 
dantza”

Zer da zuentzat dantza?
Jone: Une honetan bizitza 
osoa. Dantzako klaseak 
ematen ditut. Afizioa, 
ofizioa eta parranda ere bai!
Ane: Txikitatik erakutsi 
didate dantza. Pentsa: 
koadrilan Ane la danseur 
deitzen didate. Horrekin 
dena esaten dizut!

Zer du maiatzak jendea 
dantzan jartzeko?
Jone: Nazioarte mailan, 
maiatza dantzaren hilabetea 
da. Dantzaren Eguna 
ere badago eta hori ere 
maiatzean da. Zumaian 
bakarrik ez, inguruko herri 
pila batean daude dantza 
programazio bereziak 
maiatzean. Horri helduta 
antolatu genuen lehen aldiz 
“Maiatza Dantzan”. 

Zerk eramaten zaituzte 
dantza egitera?
Jone: Gauza batzuetan ez 
naiz abila, baina hemen 
seguru sentitzen naiz 
eta autoestimua igotzen 
dit. Arazoetatik ihes 
egiteko eta disfrutatzeko 

momentua izaten da. Nirea 
den momentu bat da eta 
saiatzen naiz hori besteei 
transmititzen.
Ane: Ondo pasatzen dut 
dantzara joaten naizenean 
eta azkenean disfrutatzera 
joaten zara. 

Eta zerk urrutiratzen 
zaituzte dantzako pista 
batetik?
Ane: Hasieran beldur 
eszeniko gehiago 
genituen. Euskal dantzen 

ikuskizuna egin genuenean, 
Ondartxon, kristoren lotsa 
pasa genuen. Orain beldur 
txikiagoa sentitzen dugu, 
baina, hala ere, beti izaten 
da nerbio hori dantzara 
irten baino lehenago. 
Baina lehenengo saioaren 
ondoren, normalean lasaitu 
egiten zara; bigarrengoa 
hobeto egiten duzu eta 
azkenekoan dena ematen 
duzu.
Jone: Eszenarioak, 
jendaurrean egoteak, beti 
ematen dizu urduritasun 
puntua. Niri beldurra 
ematen didana da maila ez 
edukitzea edo teknika ez 
izatea. Dantza asko egin 
dugu, baina teknika oso 
gutxi landu dugu. Beldurra 
ematen dit ez ote naizen 
gai izango neure burua 
hobetzeko.

Norekin dantzatuko 
zenukete tango bat?
Jone: Ja, ja, ja. Oso zaila da 
tangoa. Nire ustez dantzarik 
zailena da. 
Ane: Ni ez nintzateke 

gai izango tango bat 
dantzatzeko.

Agarrau bat orduan. 
Norekin?
Jone: Nire aitarekin, bai. 
Erromerietan aita inguruan 
ikusten badut, beti 
harrapatzen dut. 

Eta norbaiti “aire, aire!” 
esan?
Jone: Puf, askori! Ja, ja, ja. 

Dantza klasikoa edo 
garaikidea?
Ane: Garaikidea. Horrekin 
hasi naiz aurten eta pila bat 
gustatzen zait. 
Jone: Klasikoa teknika da 
eta garaikidea gehiago da 
disfrutatzea.

Eta hor euskal dantzak 
non geratzen dira?
Jone: Niretzat lehen 
postuan daude. Txikitatik 
gehien bizi izan ditugunak 
dira eta oraindik ere ordu 
gehien horiekin sartzen 
ditut. Identitate aldetik 
gehiago dut euskal dantzena 

testua: Juan luis romatet      argazkiak: arnaitz rubio aprea 
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Jone: Baina euskal 
dantzak ere porlanezkoak 
dira. Euskal dantzak 
euskaldunekin egin 
behar dira, zuzen, inongo 
espresiorik gabe. Indarra eta 
benga, baserritarrak gara!
Ane: Garaikidean esaten 
ziguten dena puskatu behar 
genuela. Hasieran pila bat 
kostatu zait. Txikitatik 
ikasi dut zuzen egon behar 
dudala eta orain kontrakoa 
ari zaizkit esaten.

Ze berrikuntza izango 
ditu aurtengo “Maiatza 
Dantzak”?
Jone: Umeen saiorik ez 
da izango ‘Dantzara’ 
ikuskizunean, urtean zehar 
umeentzako saioak izaten 
dira eta. Helduen saioak 
izango dira eta horretarako 
beste herrietatik ekarritako 
taldeak izango dira: 
Zestoakoak, Azpeitikoak, 
etab. Bestalde, Gainera, 
saioak ikusteaz aparte, 
dantza egitera bultzatu nahi 
ditugu ikusleak.  

beste estiloena baino.
Ane: Orain arte euskal 
dantzek zuten lehentasuna, 
baina iruditzen zait tope 
batera heldu naizela eta 
ez dudala aurrera egiten. 
Horregatik beste dantza 
batzuk probatzen nabil 
orain.

Zumaian badugu mundu 
mailako dantzari onetako 
bat, Lucia Lacarra. Zer da 
zuentzat?
Ane: Herrikoa izanda, 
guretzat jainkoa bezalakoa 
da. Eredu bat da. 
Jone: Dantzak gutxietsita 
daude. Umeak etorri 
zaizkit esanaz dantzek ez 
dutela ezertarako balio. 
Lucia Lacarrak erakusten 
du dantza lanbidea 
izan daitekeela, ez dela 
denborapasa hutsa. Saiatzen 
bazara lor dezakezu, eta 
balio baduzu, karrera luze 
bat izan dezakezu.

Astindu taldeak astindu 
al ditu herriko dantzaren 
hautsak?

Jone: Orain sei bat urte 
herrian apenas zegoen 
dantzarik. Orain gauza 
desberdinak daude. Zerbait 
egin dugu, zer ez dakit, 
baina zerbait bai. 
Ane: Mutilak ari dira 
dantzara animatzen. 
Oso poliki, baina orain 
momentuan aretoko 
dantzetan lau mutil ditugu.   

Zergatik kostatzen zaigu 
gizonezkoei plazara 
ateratzea dantzara?
Jone: Gizartea horrela 
dagoelako jarrita. Futbolean 
mutil gehiago animatzen 
dira neskak baino; arraunean 
ere bai, nahiz eta orain 
emakumezkoena indarra 
hartzen ari den. Eta Eroski 
batean emakume gehiago 
daude eta fabrika batean 
gizonezko gehiago. Eredu 
horiek puskatu nahi ditugu 
eta buruan dabilkit ideia bat 
mutilak dantzara animatzeko. 

Egia al da euskaldunon 
bizkarrezurra porlanezkoa 
dela?

“mutilak ari 
dira dantzara 
animatzen. oso 
poliki, baina...” 

E G I TA r A U A

Maiatzak 10: Dantzara IV

Maria eta Jose Ikastetxeko 
Aretoan

Maiatzak 17: Dantza 
Klasikoa 

Kantauri plazan

Maiatzak 24: Dantza 
Neoklasikoa

Estazioan

Maiatzak 28: Euskal Dantzak

Odieta pilotalekuan

Maiatzak 31: Areto Dantzak

Alai auzategian

Saio guztiak 19:00etan.
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TESTUA: jUAn LUIS roMATET
ArgAZKIAK: gorKA ZABALETA
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proiektutik 
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Makina hondeatzaileak lanean hasiak dira Basustako magalean, 
Zumaiako kanpina ezarriko den eremuan. Bi urte eta erdiz 
proiektu honetan inbertituko zuen norbaiten bila ibili eta gero, 
Basusta etxekoek lortu dute azkenean finantziazioa eta lanak 
abian dira. Arazorik ez bada, 157 partzelako kanpina 2015eko 
otsailean zabalduko da eta urte horretako Aste Santurako 
funtzionamenduan izango da.

Basustako haztegiko instalazio zaharrak 
eraisten dabiltza makinak. Metro gutxira, 
etxe zaharretik hurbil, egur prentsatuare-
kin egindako teilatu berdeko bungalow bat 
dago. Bertan aurkitu dugu lanean Juan Luis 
Saez. Ordenagailuaren aurrean, telefonoa 
eskuan, datozen egunetarako agenda orde-
natzen dabil. “Salgai ditugun bungalowak 
erosteko interesa dutenen zerrenda bat dut 
eta datozen egunetarako elkarrizketak zehaz-
ten nabil”. Bi logela, egongela, komuna, su-
kaldea eta balkoi txikia sarreran dauzka bun-
galowak. Kanpotik txikia dirudi, baina eroso 
egoteko baldintzak ditu etxe mugikorrak. 
“Burgoseko enpresa batek egin dizkigu. Tra-
tua egin dugu guk beraiei erosiko dizkiogula 
bungalowak eta beraiek ez dizkietela beste 
inori salduko modelo honetako etxeak”. Are 
gehiago: Zumaia izena jarri diote modelo 
honi. Horrelakoak, handiagoak eta pixka 
bat txikiagoak ere jarriko dira Artadira eta 
Beduako irletara, Usurbiribillagara, ematen 
duen mendi hegalean.

Orain bost urte izan zuen Saezek Ba-
sustako lursailetan kanpina jartzeko ideia. 
2012an Baleikeri egindako adierazpenetan 
hala zioen: “Guk lehen ehizara bideratutako 
hegaztien haztegia genuen hemen, Basusta 
etxean. Krisiaren eraginez, ikusi genuen ne-



8  b a l e i k e  2 0 1 4  m a i at z a  

er
r

ep
o

rt
a

Je
a

gozioa behera zihoala. Eta gero 
gertatu zitzaigun hegazti migra-
tzaileek ekarritako gaixotasuna-
rena. Administrazioak behartu 
gintuen hegazti guztiak akabatu 
eta urtebetez produkzioa gel-
ditzera. Itxi egin behar izan ge-
nuen”. Urtebetera jaso zuten Ba-
susta etxean berriro hegaztien negozioari heltzeko baimena, 
baina lege berriak ezarritako baldintzek ez zuten bideragarri 
egiten. Ordurako, baina, Juan Luis Saezek buruan zebilkien 
kanpinaren aukera. “Ni elektrizista naiz berez, eta egun ba-
tean egokitu zitzaidan Orioko eta Zarauzko kanpinen alboan 
dauden bi urbanizaziotan lan egin beharra. Kanpin haiek iku-
sita piztu zitzaidan ideia. Gero, lagun batek komentatu zidan, 
neuk ezer aipatu gabe, hegaztiak utzi eta kanpina muntatu 
beharko nukeela. Horrela jaio zen proiektu hau”.

Kilometro gutxiren baitan izango den laugarren kan-
pina izango da Zumaiakoa, Oriokoarekin, Zarauzkoarekin 
eta Itxaspekoarekin batera. Denentzat lekua dagoela uste du 
Saezek. “Eta gehiago egingo balira, haiek ere funtzionatu-
ko lukete. Euskal Herrian turismoa indarra hartzen ari da. 
Orain arte ez gara turismoaz arduratu ere egin, edo ez da 
beharrik izan turismoa erakartzeaz arduratzeko. Etortzen 
zena ongi etorria zen. Orain, baina, badago turismoa era-
kartzeko beharra, eta lo egiteko lekuen aldetik eskaera es-
kaintza baino handiagoa da”.

Zumaiakoa, inguruko beste kanpinekin alderatuta, bes-
te bezero mota bati zuzenduta dagoela uste du proiektuaren 
bultzatzaileak. “Zarautzek surfarekin eta sanferminekin egiten 
du urtea. Oriokoa lehen mailakoa da, baina hondartzan bertan 
kokatuta dagoenez, hondartzako giroari lotuta dago. Kanpinen 
merkatua aldatzen ari da. Gazteei zuzendutako kanpinak dau-
de, ezkongabe eta dibortziatuei zuzendutakoak, minusbaliatuei 
zuzendutakoak, gay eta lesbianei zuzendutakoak… Guk gure 
ingurunearen maila bereko merkatura zuzendu nahi dugu gure 
eskaintza. Beste bezero mota baten bila goaz”.

Proiektuak Udalean eta udal zerbitzuetan izandako harre-
ra ona goraipatzen du Saezek. “Ulertzekoa da, Zumaiak duen 
arazoetako bat alojamendu falta delako. Zer gertatu da azken 
Aste Santu honetan? Egunez jende pila zebilen herrian, baina 
gauez inor ere ez. Zergatik? Lo egiteko lekurik ez zutelako. 
Arazo horren jakitun dira Udalean eta begi onez ikusi dute 
proiektua, ostatua sortzeko eta turismoa erakartzen delako”. 

Lanak amaitzen direnean, 
lehen mailako kanpina izango 
du Zumaiak. 157 partzela izango 
ditu, 600 lagunentzako kapazita-
tearekin. Egungoarekin alderatu-
ta, Zumaiako lo egiteko lekuen 
kopurua zortzigatik biderkatuko 
da. “Kanpinak funtzionatuko du 

eta onuragarria izango da denontzat”.
Udalean jasotako arreta azpimarratzen du, baina finan-

tziazioa lortzeko arazoak aipatzen zaizkionean muturra 
okertzen du Juan Luisek. “Atzerapenak, agiriak, bankuak, 
burokrazia… 2012rako lurrak mugitzeko baimena nuen eta 
2013ko uztailean lanak hastekoak, baina finantziaziorik ez 
genuen lortzen, eta hor joan zaizkigu bi urte eta erdi. Gaur 
egun negozio bat martxan jarri nahi baduzu, gauzak oso gar-
bi izan behar dituzu eta ziur izan funtzionatuko duela, edo, 
bestela, egia esanda, ez duzu egiten. Enpresa berriak munta-
tzeko borondate gehiago behar da”. Banku guztietako ateak 
jo dituela dio, “arraroenetakoak ere bai, eta inon ere ez didate 
esan proiektua ez dela bideragarria. Baina, hala ere, dirua ez 
dute ematen”.

Azkenean, Popular bankuari eta Elkargi Elkarrekiko Ga-
rantia Elkarteari esker lortu du finantziazioa. Inbertsioa zen-
batekoa den galdetutakoan, “handia” dela dio; ez du zenbate-
koa esan nahi. Kopuruaren zati handi bat, “lanen kostuaren 
% 70”, irisgarritasun araudiak eramaten dituela dio. “Araudi 
horrekin malda handienak % 6koak izan daitezke. Araudiak 
dioena kontuan izanik,  kanpina mailatan egingo da”. 

Denborarekin proiektua aldatzen joan dela dio Juan 
Luisek. Gaur egun, kanpinean hauek jartzea aurreikusten 
da: salgai dauden bungalowak jartzeko 21 partzela (hasieran 
76 aurreikusten ziren), alokatuko diren bungalowak jartze-
ko  10 partzela, autokarabanak eta karabanak jartzeko 76 
partzela eta kanpin dendak jartzeko  30-35 partzela. “Bai-
na hori aldatu ahal izango da eskaeraren arabera. Partzela 
guztiek izango dituzte ur, argindar edo isurbide zerbitzuak, 
eta egunen batean bungalow kopurua handitu edo txikitu 
behar bada, ez da arazorik izango”, adierazi digu Saezek.

Kanpinak beste zerbitzu batzuk ere eskainiko ditu, hala 
nola, igerilekua edota taberna-jatetxea. “Lehen mailako kan-
pina izateko behar-beharrezkoa da igerilekua edukitzea. Ha-
sieran, bi igerileku aurreikusten ziren, baina azkenean bakarra 
eraikiko da. Bi hondartza eta ibaia dituen herri batean zentzu 

lehen mailako kanpina 
izango du zumaiak; 
157 partzelakoa eta 
600 lagunentzako 
kapazitatearekin 
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handirik ez zuen igerileku bat baino gehiago jartzeak”. Ta-
berna-jatetxearen kudeaketa eskualdatzeko asmoa erakutsi 
du Saezek. “Pertsona egoki bat behar dugu horretarako eta 
dagoeneko badago jendea interesatuta. Profil hori betetzen ez 
duen pertsona aurkituko ez bagenu, guk geuk eramango ge-
nuke kudeaketa. Azken finean, jatetxe on bat izateak garrantzi 
handia du kanpin batean. Txarra izanda, hondora zaitzake”. 
Jatetxe hori kanpineko bezeroei bakarrik ez, kanpokoei ere za-
balik egongo dela adierazi du, baita inguruko enpresei ere.

Gaur egun bada autokarabanen gune bat Estazioko 
industrialdean. Saezek dio espazio horrek ez duela araudia 
betetzen. “Egungoa legez kanpo dago, ez dituelako arauak 
betetzen: inguruan hesia izan behar dute, komunak, harre-
ra… Gainera, ezin du zabalik dagoen kanpin batetik kilo-
metro bat baino distantzia txikiagora egon. Nik uste Udala 
kanpina zabaldu zain dagoela gune hori lekuz aldatu edo 
ixteko”.

Negozio honekin lanpostuak sortuko direla azpimarra-
tzen du Juan Luis Saezek. “Urtarokoak dira, baina lanpos-
tuak dira. Behe denboraldian hiru bat langile egongo direla 
aurreikusten dugu; goi denboraldian, berriz, kopurua bi-
derkatu egingo da eta hamar bat langile izango direla pen-
tsatzen dugu. Jatetxean, berriz, 4-5 langile aurreikusten dira 
urtean zehar eta 10-15 udan”. 

Lanak hasi besterik ez dira egin Basustako mendian; 
obrek oraindik luze joko dute. “Kontratuaren arabera, 
hamar hilabeteko epean bukatuta egon behar dute lanek. 
Gauzak ondo joanez gero, 2015eko otsailerako zabalik 
izango dugu kanpina”. Magalaren eraldaketa martxan, bun-
galowak saltzeko lanetan dabil Juan Luis Saez. “Moduluak 
erostera etortzen den jendea urte askotan hona uda pasatze-
ra etorritakoa da: Eibarkoa, Zumarragakoa… Urrutienak 
Gasteiz, Iruñea edo Bizkaiko jendea da. Interesatuta dau-
den 30 bat lagunez osatutako zerrenda daukat eta egunotan 
elkarrizketak izaten ari naiz. Itxaropentsua naiz eta maiatze-
rako denak salduko ditudalakoan nago”. 

Hamaika hilabeteko urtea
Kanpinei aplikatzen zaien araudia aldatu egin da azken ur-
teetan. Hala, legedi berriaren arabera, bungalowen jabeek 
etxe mugikorra kokatzen den partzelaren alokairua urtero 
berritu behar dute, eta urte osoko alokairuak berez hamai-
ka hilabetekoak dira. “Neurri horrekin bungalowa bigarren 
etxebizitza bihurtzea ekidin nahi da. Horretarako, hilabetez 
hutsik egotera behartzen du legediak. Hilabete horretan, 
abenduaren 15etik urtarrilaren 15era, itxiko genuke kanpi-
na”, dio Juan Luis Saezek. Kanpinek Aste Santuan, zubie-
tan eta udan funtzionatzen dute ondoen. “Hamaika hilabe-
te horien baitan, proposatzen diegu bezeroei 180 egunetan 
etor daitezkeela. Egun kopuru horren barruan asteburu 
guztiak, zubiak, oporrak eta jaiegunak sartzen dira. Egun 
horietan zerbitzu guztiak eskainiko genizkieke. Baina egun 
horietatik kanpo, astegunetan, zerbitzu minimoak besterik 
ez lituzkete aurkituko. Horrekin ekidin nahi dugu bunga-
low baten jabea bertan bizitzen geratzea”. 

Basustako kanpinak zumaiako turismoan aurrerapauso 
garrantzitsua ekarriko duela uste du esti irureta Udaleko 
turismo teknikariak. “Garai hauetan halako ekimen pri-
batu bat izatea oso garrantzitsua da. zumaiak ez du lo 
egiteko leku askorik, batez ere gazte, talde edo familien-
tzat, eta proiektu hau garrantzitsua da alde horretatik”. 
Turistak erakartzeko bakarrik ez, herrian antolatzen diren 
hainbat ekitaldirekin hurreratzen den jendea jasotzeko 
baliagarria delakoan da irureta. “hor ditugu hainbat kirol 
ekitaldi: Flysch Traila, orain gutxi izan den eskubaloi txa-
pelketa… Jende horrek beste herrietan egiten du gaua, 
zestoan edo zarautzen. kanpinak aukera emango digu 
zumaian geratzeko”.

zumaiak gero eta bisitari gehiago erakartzen ditu, baina 
alojamendu kopurua ez dator bat gehikuntza honekin. 
“Flyscha dela, Geoparkea dela, zumaia indarra hartzen 
ari da, baina lo egiteko lekuen aldetik oso mugatuta 
dago. Gero, kanpinak Geoparkearen filosofiarekin bat 
egiten du. ez du inpaktu handia sortuko; gure filosofiare-
kin bat datorren ostatu mota da”.

zerbitzu honek herriko ekonomian eragina izango duela 
uste du iruretak. “kanpinak onurak ekarriko dizkio herri-
ko ekonomiari. Turismoa beste sektore ekonomiko bat 
da eta garatu beharra dago, betiere ingurunea eta he-
rriaren izaera errespetatuz”.

“kanpinak onura ekonomikoa 
ekarriko dio herriari”
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1994

zumaiako 
industria ondarea 
interneten

Bost urte daramatza Zumaiako Industria-ondarearen 
Informazio Zentroak (ZIIZ) Zumaiako industrializazioa 
ikertzen; lanaren emaitza ezagutzera emateko, webgune 
batera ekarri dute bildutako informazio eta dokumenta-
zioa. Maiatzaren 23an aurkeztuko dute jendaurrean.

“Aitortu beharra daukat nik lehen ez nuela gai hauekiko 
sentsibilitate berezirik”, hasi da esplikatzen Pedro Etxabe, 
ZIIZeko kidea. “Alemaniara alabarengana joan ginen ba-
tean, industria museo bat bisitatu genuen, egunpasa batean. 
ruhr eskualdean industria museo asko daude. Guk ikusi 
genuen hura itsasontzientzako kanal bateko esklusa zahar 
bat zen. Itxita zeramatzan 30 urte, itsasontziak handiegiak 
zirelako eta ez zirelako sartzen. Baina abandonatu beharrean 
museo bihurtu eta mantendu egin zuten, garabiaren aparatu 
mekaniko guztiekin, dena garbi-garbi... Horrek begiak ireki 
zizkidan. Konturatu nintzen Zumaian geneukan industria 
ondare guztia txikitu egin genuela. Eta Zumaia, ahaztu ba-
zaigu ere, industriatik bizi izan den herria izan da. Jabetu 
nintzen garai bateko enpresa asko desagertu zirela eta ez ze-
goela ezer jasota. Alemaniako museo haiek ikusita, kontura-
tu nintzen Zumaian zerbait egin beharra zegoela”.

Eta horrela, behin erretiroa hartuta, Zumaiako histo-
riarekiko jakin-mina erakutsi duten zenbait lagunekin hitz 
egin zuen Etxabek, eta ZIIZ taldea sortzea erabaki zuten. 
Ordutik, Zumaiako industrializazioan funtsezkoak izan 
ziren enpresa eta sektoreen gaineko informazioa bilatzen 
eta antolatzen pasa dituzte bost urte Pedro Etxabek, Javier 
Carballok, Ismael Manterolak, rafael del Pilarrek, Xabier 
Alvarez Yeregik eta Oihana Artetxek.

“Hasierako asmoa zen industriarekin zerikusia zuen 
guztia jasotzea. Hasi ginen artxiboetan bilatzen eta bilduta-
koarekin datu base bat sortzen. Baina ohartu ginen eremu 
zabalegia zela, zerrenda amaigabea zela, eta ikerketa mugatu 
beharra zegoela”. Orduan erabaki zuten sektore garrantzi-
tsuenak aukeratzea. “Lau zehaztu genituen: zementugintza, 
ontzigintza, motorgintza eta makina-erreminta”. Eta den-
boran ere mugak jarri zituzten: “Industrializazioa Euskal 
Herrian XIX. mendearen erdialdean hasi zen, eta Zumaian 
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testua: gorka zabaleta
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Gaur egun, munduan gero eta ezagunagoa da Zumaia geo-
logiagatik, itsaslabarretan gordetzen den milioika urteko 
Lurraren historiagatik. Baina geologiak izan du lehenago be-
rebiziko zeresanik Zumaiaren historian. Izan ere, industria-
lizazioa zementugintzaren eskutik iritsi zen gurera 1838tik 
aurrera, hain zuzen ere, Zumaia inguruan –Ibañarrietan eta 
Ertxiñan– zementu naturala egiteko osagai egokiak aurki-
tu zirelako: tuparriak eta ikatza. Ingelesak izan omen ziren 
Ibañarrietako harrobien kalitateaz jabetu zirenak, eta haiek 
animatuta hasi ziren harriak kare labetan erre eta gero oletan 
ehotzen. Horrela sortu zen zementugintza, Zumaia eta Urola 
Behearen industrializazioaren lehen motorra.

Hasieran labe eta ola zaharretan egiten zen zementua, 
lehendik zeuden azpiegiturak aprobetxatuta. Lehen fabrika 
modernoa 1858an sortu zuen Eusebio Gurrutxagak, Arroa 
Behean: Nuestra Señora de los Dolores. Lantegi berria eraiki 
zuen eta bertan bildu zituen zementua egiteko behar diren 
prozesu guztiak. Eredu hari jarraituz eraiki ziren beste bost 
fabrika XIX. mendearen azken aldera. 

Urola Beheko zementu naturalak prestigio handia lor-
tu zuen eta “Cemento Zumaya” deiturarekin ezagutzen zen 
merkatuan. Zementugintzaren premiak bultzatuta, Zumaia-
ko portuan hobekuntzak egin ziren, eta horrek bizitza eman 
zion Zumaiari. Ekonomiaren motorra izan zen zementua. 

Zementua garraiatu behar zenez, ontzigintza piztu zen be-
rriro, hiru mendez hondoa jota egon eta gero. Ontzigintzak, aldi 
berean, industria mekanikoa ekarri zuen, motorren garapena, 
eta geroago makina erreminta. Portua hobetzeaz gain, trena eka-
rri zen porturaino, barrualdeko fabrikak itsasoko garraioarekin 
lotzeko, errepidea eraiki zen... Zementuarekin hasi zen dena eta 
pixkanaka industria gune indartsu bat sortu zen Zumaian.

XX. mendearen erdialdean etorri zen zementu natura-
laren gainbehera, Porland zementu artifizialarekin lehiatu 
ezinik, eta pixkanaka fabrika guztiak itxi egin ziren. “Ze-
mentugintzak izan zuen garrantzia erabat ahaztu egin zaie 
zumaiarrei, baina industria hura izan zen dena martxan jarri 
zuen motorra; eta ezaugarri garrantzitsu batekin: Zumaiaren 
izena zabaldu zuen, ‘Cemento Zumaya’ markarekin”.

zementuarekin Hasi 
zen dena
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Izen aipagarri batzuk
Eusebio Gurrutxagarekin batera, Zumaiaren indus-
trializazio prozesuan beste izen aipagarri bat Agustin 
Arbillaga izan zen. Arbillagak zaku fabrika eraiki zuen 
Ondartxon. Lehen zementua barriketan garraiatzen 
zen, baina ordutik aurrera Arbillagaren zakuak era-
biliko ziren.

Ontzigintzari dagokionez, Eraso oso ontziola 
garrantzitsua izan zen. Zumaian 1925era arte egon 
zen eta gero Pasaiara alde egin zuen. Baporeak egiten 
lehena izan zen. Eta motorgintzaren sektorean, yere-
gitarrak. Gero hasi ziren Carmelo Unanue eta beste 
batzuk. Makina erremintaren kasuan, Holke alema-
niarra. Lehena izateaz gain, gazte askorentzat forma-
kuntza eskola izan zen fabrika hura. Beste enpresa 
askorentzat harrobia izan zen Holke.

  BEDUAKo fABrIKA
Irudian ikus daiteke zer nolako fabrikak 
ziren garai hartakoak.

 HISTorIAZALEAK
Zumaiako historiarekiko kezka berezia 
agertu dute ZIIZ sortu aurretik ere Xabier 
Alvarez Yeregik, Pedro Etxabek, Rafael del 
Pilarrek eta Javier Carballok (argazkian, 
ezkerretik eskuinera). Baita argazkian falta 
diren beste bi kideek: Ismael Manterolak 
eta Oihana Artetxek.

 porTUA 
BIZIBErrITUTA
Zementu fabrikei esker biziberritu 
zen Zumaiako portua. Gaiak 
garraiatzeko ezinbestekoa izan zen 
azpiegitura hobetzea. Ontzigintzaren 
pizkundea ere etorri zen 
zementugintzaren ondotik.
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garai hartakoak dira lehen zementu fabrikak. Hortik abiatu 
ginen. Gero, XIX. mendearen amaieran, ontzigintza berpiztu 
zen; haren ondotik, industria mekanikoa sortu eta motorgin-
tzak indar handia hartu zuen; eta laugarrena, Gerra Zibilaren 
aurretik, makina erreminta”. Eta azkenik, erabaki zuten desa-
gertuta dauden enpresak aztertzea. “Bizirik daudenak jarrai 
dezatela beren bidea”.

Lan lerroak zehaztuta, denbora asko eman dute informa-
zio bila. Artxibategietako dokumentuak, Internet, elkarrizke-
ta pertsonalak, artxibo partikularrak… Eskura izan dituzten 
iturri guztiak arakatu dituzte, ahalik eta informazio zehatzena 
lortu arte. 

Material guztia aztertu, antolatu, sailkatu eta gorde ondo-
ren, zer egin eduki horrekin? “Ikusi genuen informazio asko 
zegoela, dokumentu interesgarriak, argazkiak, objektuak… 
Zergatik ez hori guztia espazio fisiko batean antolatu eta 
erakutsi? Horrela sortu zen zentroaren ideia [taldearen ize-
nean bertan dago jasota]. Gaia proposatu genion Udalari, eta 
eraikin egokitzat jo genuen Beheko Estazioa, Moilaberrian. 
Jaurlaritzarekin egin dira hura erabili ahal izateko saio batzuk 
[eraikina Jaurlaritzarena da], baina gaiak oraingoz ez du au-
rrera egin”. 

Zentroaren ideiarekin aurrera egin ezinik, beste aukera 
batzuk aztertu zituzten. “Liburu bat egitea ere proposatu 
zuen norbaitek, baina ez genuen garbi ikusten. Azkenean, ga-
rai hartan Aldundian ondare zuzendari zen Pilar Azurmendik 
proposatu zigun webgune bat egitea. Eredu bat erakutsi zigun 
eta asko gustatu zitzaigun. Orduz geroztik gure lana horretara 
bideratu dugu”. 

Webgunea dagoeneko prest daukate; www.ziiz.org da 
helbidea, eta maiatzaren 23an aurkeztuko jendaurrean (Alon-
degian, 18:00etan). “Webgunearen ardatza enpresak dira. 
Informazio guztia horrela jaso eta antolatu dugu. Enpresa 
bakoitza nola jaio zen, nork sortu zuen, zer bazkide zituen, 
zer aldaketa izan zituen, zer produktu ekoizten zituen, non 
saltzen zuen, non zuen lantegia, noiz arte iraun zuen… Hori 
da lanaren mamia”. Enpresak sektoreka antolatu dituzte eta 
sektore bakoitzerako sarrera moduko bat ere landu dute. Eta 

testuekin batera, argazkiak, marrazkiak, zigi-
luen irudiak eta bestelako elementu grafikoak 
ere jaso dituzte.

Lau sektore nagusiekin batera, Lanbide 
Eskolari ere atal berezi bat eskaini diote. ra-
fael del Pilarrek azpimarratu duenez, “eskola 
hari esker Zumaiako gazte askok industria 
mekanikoan lan egiteko ezagutzak jaso zituz-
ten, lanerako prestatuta ateratzen ziren eskola 
hartatik”. Eskola sortu arte, lanbidea ikasteko 
modu bakarra zen lanean hastea 13 urterekin, 
ofizial baten ondoan. “Baina kezka eragin zuen 
gaiak eta 1952-53. urteetan sortu zen eskola, 
zumaiarren ekimenez. Luistarrek, San Pedro 
Kooperatibak eta Udalak sortu zuten, eta segi-
tuan inplikatu ziren zenbait enpresa. Arrango-
letan hasi ziren eta gero Alondegian”. 

Datorren urterako, erakusketa
Informazioa biltzearekin batera, herritarrei ezagutzera ematea da 
ZIIZen helburua. “Zumaiaren ekonomia industrian oinarritu 
da, baina hori gaur egungo gazteek ez dakite”, dio Del Pilarrek. 
“Guk, zorionez edo zoritxarrez, urte asko dauzkagu eta Zumaia 
industriaz josita zegoen garaiak bizi izan ditugu. Baina gaur hori 
desagertu egin da eta gazteek ez dute horren berri. Zumaia nola-
koa den ulertzeko ezinbestekoa da iragan hori ezagutzea”. 

Duela pare bat urte hitzaldi zikloa antolatu zuten, orain 
webgunea aurkeztuko dute, eta datorren urterako erakusketa 
antolatzea dute helburu. “Oxforden erakusketa bat antolatu-
ko dugu, panelekin, argazki zaharrekin, baina baita objektu 
fisikoekin: motorrak, maketak…”. Espazio iraunkorraren au-
kera gauzatu bitartean, dibulgazio lanari eutsiko diote. Eta 
ikerketari ere bai. “Webgunearen abantailetako bat da irekia 
dela, etengabe osatzen joan zaitezkeela. Gure asmoa da sa-
kontzen jarraitzea, agian beste sektore batzuk ere aztertzea”.

 
Aztarna arkitektonikoekin zer egin?
Zoritxarrez, Zumaian apenas gelditzen da antzinako indus-
triaren aztarnarik, ia dena desagerrarazi dugu. Baina gelditzen 
den apurra babestea merezi duela uste dute ZIIZeko kideek. 
“Bitxia bada ere, industria zaharreneko aztarnak dira uga-
rienak, zementu fabrikenak. Horiekin zerbait egin beharko 
litzateke. Gero, Urolaren Beheko Estazioa dago. Kokagu-
neagatik eta bete zuen funtzioagatik, ahalegina egin beharko 
litzateke mantentzeko eta erabileraren bat emateko. Hortik 
aparte, ez dago askoz gehiago. Etxezarretan zeuden enpresa 
guztiak desagertu egin dira, erabat. Ez da ezer gorde. Ardan-
tzabide ingurutik ez da ezer gelditzen. Arbustaingo garabia 
ere erortzen utzi zen eta zatiak sasi artera bota. Yuteratik ere 
ez da ezer mantendu… Beduan, zementu fabrika erortzen ari 
da; ontziola desagertu egin zen… Guk behin baino gehiago-
tan hitz egin dugu Udalarekin, zerbait egin dezaten, merezi 
duelako. Azken erantzuna izan da laster Arau Subsidiarioak 
berrikusiko direla eta orduan izan daitekeela une egokia gai 
hauek guztiak planteatzeko”. 
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santelmoak 
2014
joan dira santelmoak; garbitu eta jaso ditugu lepoko zapiak eta arrantzale 
jantziak, hurrengo urtera arte. parrandetako oroitzapen lausoak erabat ez  
galtzeko, jaietako argazki bilduma osatu dugu orrialde hauetan.
Askoz gehiago aurkituko dituzue baleike.com webgunean. 

argazkiak: peio romatet eta gorka zabaleta
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Argazkiak: 
lehen asteburua
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ta Inorentzat ez da ezustekoa 
izango santelmoetan euria 
egitea. Haurren danborradako 
antolatzaileek 25. urteurrena 
ospatu nahi zuten, bai ala bai, 
eta zira bana prestatu zuten 
haurrentzat. San Telmo eguneko 
prozesioa ere euripean egin 
behar izan zen. Bandak ez zuen 
San Telmo kaleko bidea egin 
prozesioarekin, musika tresnak 
ez hondatzeko, eta erabakia 
ez zen guztien gustukoa izan. 
Hurrengorako zira bereziak erosi 
beharko...

euriari aurre
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Bideoa: 
Banderaren 
igoera.

Erretiroa hartutako arrantzaleei 
dagokie kofradian bandera 
igotzea, danborrada nagusiak San 
Telmo martxaren notak jotzen 
dituen bitartean. Aurten Pascual 
Gomezi egokitu zaio ohorea.

Banderaren igoera
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Johan perez 
de Çumaya 
piratak 
ekintza ugari 
egin zituen 
xV. mende 
amaieran
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Argazkiak: 
bigarren 
asteburua

Errepetizioetako ostiralean izaten 
dira Bertsotan Jai eta Bertsioen 
Gaua, biak herriko gazteen 
parte hartzearekin antolatutako 
ekitaldiak. Bertsotan aurten The 
Show must go on taldeak irabazi 
du zapia; estreinakoz, erabat 
neskez osatutako taldea irabazle. 
Bertsioen Gauean zortzi taldek 
jo zuten bost ordu inguruko 
kontzertua.

parte hartzea
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Bideoa: 
Banderaren 
jaitsiera

Bigarren asteburuan jende 
gehiago izan zen jaiez gozatzen, 
eguraldia lagun. Olagarro zoparik 
onena Beheko Plaza elkartearena 
izan da aurten; zaldi lasterketan 
Santi Telleria eta Istai zaldia izan 
ziren azkarrenak; eta traineriletan 
Oriorentzat bandera, polemika eta 
guzti. Baina pozez gainezka ikusi 
genituenak banderaren jaitsierara 
bildutako dozenaka gazteak. San 
Telmo gehiago etorriko direlako.

Bukaera ona
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TRATAMENDU BEREZIAK
Gaur egun bi motatako tratamendu bere-
ziak eskaintzen dituzte: ortokeratologia 
eta terapia bisuala, eta etorkizunean bes-
te tratamendu edo zerbitzu berriak es-
kaintzea dute helburu. Ortokeratologia 
lentilla berezien bitartez egiten den trata-
mendua da. Egun guztian zehar ikusmen 
argia lortzen da betaurreko eta lentillarik 
jarri gabe, eta miopiaren hazkuntza moteltzen 
ere laguntzen du. 

Bigarren tratamendu berezia, berriz, terapia 
bisuala da. Ariketa bisual espezifikoetan oi-
narrituta dagoen teknika optometriko bat 
da. Trebetasun bisualak hobetzeko helbu-
rua du, eta batez ere umeekin erabiltzen 
da. Konbergentziaz, enfokatzeko sistema-
ren estimulazio eta erlaxazio gaitasunez, 

begi alferraz edo begiaren mugimenduaren 
hobekuntzaz arduratzen dira. Ikusmenarekin 

zerikusia daukaten ikasteko zailtasunak saihes-
ten laguntzen du terapia honek.
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IrIoNDo optIkA
B E g I E N  Z A I N T Z A N  E T A  O s A s U N E A N  A D I T U A K

MARIAN IRIONDO ETA EsTI ARIZNABARRETA OpTIKO-OpTOMETRIsTAK DIRA, ETA 
DAgOENEKO 10 URTEKO EspERIENTZIA DUTE LAN MUNDUAN. MARIANEK fARMAZIA 
IKAsKETAK ERE BADITU, ETA ORTOKERATOLOgIA TRATAMENDUAN ETA BEgIETAKO 
gAIxOTAsUNETAN DA ADITUA. EsTI, BERRIZ, TERApIA BIsUALA ETA IKAsKETA 
gAITAsUNEN LANKETAN DA EspEZIALIZATUA. MARTxOAREN 8AN ZABALDU ZUTEN 
OpTIKA HERRIAN, MARIA DURAN LAgUNTZAILEAREKIN BATERA. “BETAURREKO 
DENDA sOILA BAINO AsKOZ gEHIAgO gARA, BEgIEN OsAsUNA BERMATZEA DA 
gURE LEHENTAsUNA, ETA HORI DA, HAIN ZUZEN, BEREIZTEN gAITUENA”, BAIEZTATU 
DUTE. HORRETARAKO, TRATAMENDU BEREZIAK ETA TEKNOLOgIA BERRIENAK 
ERABILTZEN DITUZTE.
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TEKNOLOgIA AURRERATUENA
Tratamendu bereziak, eta edozein kontsulta ahalik eta 
ondoen egiteko, teknologia aurreratuena erabiltzen dute. 
Tresna eta gailu modernoak dituzte, eta azken tenden-
tzietara egokituak daude. “Begien tentsioa neurtzeko 
gailua daukagu, topografoa, baita begien hondoa ikus-
tekoa ere. Azken horren bidez, begiaren erretina, zainak, 
nerbioak… dena ikusten dugu”. Helburu argia dute: 
begiaren osasuna bermatzea, eta, horretarako, tresna eta 
tratamendu egokiak dituzte.

DISEINUA ETA MARKAK
Ikusmenaren osasuna eta kalitatea ziurtatzea da Iriondo 
Optikaren xede nagusia, baina diseinua ez dute albo ba-
tean utzi. Betaurreko graduatuetan eta eguzkitakoetan, 
betiko markez gain, marka esklusiboak ere erabiltzen 
dituzte. Denetarik dute, eta Azkoitian duten dendare-
kin batera, merkatuko marka guztiak eskaintzen dituzte. 
“Diseinuan ere azken tendentziak aurkezten ditugu, eta 
Azkoitian dugun dendarekin batera, merkatuko marka 
guztien kobertura bermatzen dugu”.

ZERBITZUAK
Optiketako ohiko zerbitzuak bermatuta daude: optometria (ikus-
menaren graduazioa haur eta helduetan eta begietako anomalia 
posibleen detekzioa), kontaktologia (lentilla bigun eta gogorren 
graduazioa eta adaptazioa), tonometria (begien tentsioaren neurketa), 
topografia (kornearen neurketa zehatza), eta konponketa tailerra (era 
guztietako armazoi eta lenteen konponketa eta muntaia zerbitzua).

BESTELAKO ZERBITZUAK
Prismatikoak, meteorologia estazioak, audiofonoetarako pilak, 
lentillen likidoak eta estutxeak… saltzen dituzte.

sAREAN KONEKTATUAK
Zerbitzu eta tratamenduen azalpenak, betaurrekoen argazkiak, 
edozein kontsulta egiteko edo zalantza galdetzeko aukera dago 
webgune edo facebook orrialdeen bitartez. 
Informazio guztia esteka hauetan aurki daiteke: 
http://www.opticairiondo.com/ webgunean, 
eta facebookeko bi orrialdeotan:
Zumaia: https://www.facebook.com/optica.iriondo 
Azkoitia: https://www.facebook.com/iriondo.optika

Harremanetarako helbidea eta e-posta, berriz, hauek dira: 
zumaia: kantauri Plaza, 8; 943 86 04 86 telefonoa;  
eta zumaia@opticairiondo.com posta elektronikoa.
azkoitia: kale Nagusia, 53; 943 85 19 84 telefonoa;  
eta azkoitia@opticairiondo.com posta elektronikoa.
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DEIALDIAK
MaiatZa DantZan 

2014: maiatzeko 
asteburuetan dantza 
ikuskizunak herrian zehar.

Maiatzak 23-25 
ESTAZIoKo jAIAK (ikusi 
egitaraua)

ERAKUSKETAK
oXforD aretoan
apirilak 16 -  maiatzak 4 
jAKInTZA – Haur 

danborradako argazki 
erakusketa: 1990-2014

Maiatzak 9-25: 
forondako ikastaroetako lanak
forondako ikastaroetako lanak
Maiatzak 30 - ekainak 22: 

MAnU MUnIATEgI:  
“Badoa badator”

MAIATZA
9, ostirala
19:30 foronda kultur etxean, 

gune elkartearen solasaldia, 
pello Añorga: “oIKoa da 
gure etxean ez egotea” 

10, larunbata
10:15 Kadete mailako 

Zumaiako Saria txirrindulari 
proba

19:00 Maria eta jose 
Ikastetxean, Dantzara IV, 
nava jeevan elkarteari 
laguntzeko

16, ostirala
18:30 Alondegian, hitzaldia 

Erkibe kultur elkartearen 
esku, SoS Bebés robados 
Elkartekoekin

22:00 Aita Marin, antzerkia: 
Zanguangoren “Aquí va a 
pasar algo”

17, larunbata
10:00  Eskolarteko kirolak, 

duatloia
11:00-13:00 “Marearteko 

eremua”, familientzat 
irteera. Izen-ematea Algorri 
Interpretazio Zentroan 
(943143100 / info@algorri.
eu)

19:00 Maiatza Dantzan: 
Kantauri plazan, dantza 
modernoa

18,  igandea
12:00 Haur antzerkia: 

gorakadaren “Aladdin”
22, osteguna
22:00 Aita Marin, zine forum: 

“nynphomaniac  II”
23, ostirala
19:00 oxford 

aretoan “Zumaiako 
industrializazioaren 
memoriaren webgunea” 
aurkezpena, ZIIZ elkartea

23:00 ganbara tabernan, 
bakarrizketa “Txaflas”en 
eskutik

24, larunbata
10:00  Eskolarteko kirolak, 

golfa
19:00 Maiatza Dantzan: 

Estazioan, dantza neoklasikoa
29, osteguna
19:00 non Maiatza Dantzan: 

euskal dantza
30, ostirala
20:00 eta 22:30 Aita Marin, 

antzerkia: Txintxeta, 
“potologuak”  

31, larunbata
10:00 Txirrindularitzako 

Arritokietako igoera
19:00 Maiatza Dantzan: Alai 

auzategian, areto dantzak
20:00 Kabi tabernan, 

kontzertua: Tristan Crowley

maiatza

poToLogUAK

30, ostirala 20:00 eta 22:30 Aita Marin, antzerkia.

Txintxeta antzerki taldea.
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1.
Gertatuan historia
kokatzen det Odietan,
pilota “hotsa” degula
barne burmuin hodietan,
berezia, joarazi
ohi zutenean bietan,
oraindik zutik han dauden
harri losa lodietan.

Eskuz, palaz eta zestaz,
jokamolde guzietan,
aitzindaria izana,
emankorra emaitzetan,
baldin eta nahi badegu
murgildu garai haietan..,
jarrai dezagun jokatzen 
grina dela erraietan. 

3.
Frontoiak izan behar du
herrian zerbitzurako,
pilotarien sorleku,
egina pilotarako,
eskuz eta erremintaz,
neurriz luzea delako,
eserlekuak zazpirehun,
egun haundietarako.

Bi mila eta zazpitik
eraikitzen denerako,
zortzi urte betetzeko
askorik ez da faltako,
di-da egin behar zena..,
luzatu da, eta bapo!
Balioko ahal du behintzat
eskarmentu gisarako.

2.
Herri eskolan badegu
nolabaiteko aukera,
ezer gabe ginen eta
moldatzeko sikiera,
pilota eskolarako
batik bat egina bera,
aisialdiak ere hor
aurkituz bilakaera.

Asko kosta bada ere
frontoi berrian sorrera,
begi bistan degu eta
poztu beharrean gera,
haundia eta ederra,
proiektuan arabera.
Izenarena...pentsatzen, 
ere hastea hobe da.

4.
Azken bertsoan leku bat
pilota herrikoiantzat,
aipatuaz Odieta
berrituaren eskaintzak,
txapela falta du baina,
lekuz eta..ondo behintzat,
esku eta palakoak 
hartzen dutelarik aintzat.

Itzurun ere pilotan!
leunduz flysch eta haitzak.
Zestakoak herriz kanpo
landuaz bere emaitzak.
Nahiz bazterrak ilun jartzen
dituan inoiz ekaitzak...
eguzkia ekarri ohi
du barealdi bakoitzak.

pilota jokoa Zumaian

doinua:  “Habanera” 
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Jexux iriBar “olalDe”



  b a l e i k e  2 0 1 4  m a i at z a   31



TEKA
INDUKZIOA 

IRS 621

• Touch Control “SLIDER”

• 3 indukzio gune

• Biselatua

TEKA
LABEA 

HPE 626

•  PIROLISI bidezko  

garbiketa

• Inoxidablea

• 7 erabilera ezberdin

• Programatzeko aukera

Etxean muntatzea 
barne*

*Unitate mugatuak

ENDAÑETA ZUMAIA
ELEKTROGAILUAK

erribera, 8   Tel. 943 861 694
www.endanetazumaia.com

699€

INDUKZIOA

PIROLITIKOA

INOX

BALEIKE
aldizkariko irakurleentzat

ESKAINTZA 
BEREZIA 649€"


