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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Oria ibai-arroko arkitektura-ondare
industriala: balioespen-, babes- eta
zaintza-irizpideak
Laburpena: 2019an amaitutako tesi
honetan Oria ibai-arroko arkitekturaondare industriala ikertu da. Ondare horren
zein eremuko errealitate industrialaren
ezagutzan sakondu eta errealitate
horrek eremuaren garapenean izan duen
eragina aztertzea izan da lanaren helburu
nagusia. Eta, horrez gain, ondare horren
balioespen-, babes- eta zaintza-irizpide
egokiagoen definizioan ekarpena egitea.
Hitz-gakoak: Oria, arkitekturaondare industriala, balioespen-,
babes- eta zaintza-irizpideak.

Abstract: This thesis, concluded in
2019, has researched the industrial
architectural heritage of the Oria basin.
Its main objective is not only to raise
awareness of the industrial phenomenon
of this basin and the impact that this
had on its development, but also to aid
in the definition of accurate evaluation,
protection and conservation criteria.
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Artikuluan azaldutakoa EHUko “Ondare Arkitektonikoa,
Zibila, Urbanistikoa eta Eraikuntzen Birgaitzea” doktoregoprogramaren barruan garatu da, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak doktore ez
diren ikertzaileak prestatzeko duen programako doktoregoaurreko bekaren laguntzarekin. 2019ko udazkenean
Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoan defendatu
zen doktorego-tesiaren laburpena da.
///
Jakina da industrializazioak eragin handia izan zuela gure
hirien eta lurraldearen garapenean eta, ondorioz, baita
gizartean ere. Gipuzkoan, ibai-ibilguen ur-aprobetxamenduan
oinarritutako lehen ekimen industrialak XIII. mendearen
erdialdekoak dira (Urteaga Artigas, 1989: 121). Industria
modernoak hedatu ahala, bereziki XIX. mendetik aurrera,
(Catalán Vidal, 2002: 126) hiri-garapen nabaria gertatu
zen eta, ondorioz, naturaren eta artifizialaren arteko
elkarbizitzan —eta dependentzian— oinarritutako sistema
garatu zen. Gipuzkoa hegotik iparrera zeharkatzen duten lau
ibaien ertzek jarduera industrial ugari hartu zuten (Torres
Enjuto, 1989: 297) eta, horrela, hiri-sarearen agertoki nagusi
ziren haran-hondoak (Juaristi Linacero, 1989: 281) ardatz
industrial bilakatu ziren.
Testuinguru horretan, Oria ibai-arroa —Gipuzkoako
zabalena— Euskal Herriko gune industrializatuenetariko
bat izatera iritsi zen (Martínez Matía, 2012: 8). Hori horrela,
tesi honek Oria ibai-arroko arkitektura-ondare industriala
du aztergai, zeina XIX. mende erdialdetik ibai-ibilguen
inguruan egituratuz hedatutako industria modernoaren eta
Gipuzkoako errealitatearen eredu den. (0. irudia)

Ukaezina da industria multzo hauen ondare-balioa.
Industria-ondarea gure identitatearen parte da; industriaren
lekuko da, hots, gaur garen honetara heltzeko izan dugun
motor nagusiaren isla. Halere, gure gizarteak zailtasunak
dauzka fabrika hauek duten balioa antzeman eta ondareizaera aitortzeko, eraikin hauekin izandako harreman
estu eta hurbilekoagatik ziur aski. Roland Barthes filosofo
frantsesak esan bezala, historia «(…) begiratzen badiogu
soilik era daiteke; eta begiratzeko, beharrezkoa da bertatik
kanpo egotea» (Barthes, 1980: 18).
Azken
urteotan
Euskal
Autonomia
Erkidegoan
aurrerapausoak eman dira elementu industrialak
(eraikinak, azpiegiturak, makineria…) zerrendatu eta
babestuta (Herreras Moratinos 2012), eta industriapaisaien inguruko azterketak sustatuta. Alabaina, gai honi
ikuspegi zabalagoarekin heltzeko lege-mekanismo eta
tresna eraginkorrak falta ditugu oraindik; ondare honen
balioak babesteaz gain, industria multzo hauek eskaintzen
dizkiguten aukerak baliatzeko estrategiak lurralde mailako
ikuspegi batetik planifikatzea ahalbideratuko digutenak.
Nazioartean, industria-ondarearen gaineko gogoetak
garrantzia handia hartu du azken urteotan. Halere, gaiaren
gaineko teorizazioan hutsune nabariak daude oraindik
ondare honen inguruko oinarrizko kontzeptu batzuen
mugatze, finkatze eta aplikazioan. Zentzu horretan,
gabezia nagusietako bat ekoizpenaren inguruko gaietan eta
arkitektura eta ekoizpenaren arteko loturan dago.
Hori horrela, tesi honek hainbat helbururi erantzun nahi izan
die. Batetik, eremuko errealitate industrialaren ezagutzan
sakondu eta errealitate horrek eremuaren garapenean izan
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Horretaz aparte, egungo testuinguruari erreparatu zaio.
Gaur egun, Gipuzkoako arkitektura-ondare industrialaren
parte den industria multzo asko ezaugarri geografikoetatik
eratorritako hainbat eraginen menpe dago: ingurugiroirizpideen lehentasuna, uholde-arriskua, dibertsitate
biologikoa eta ibaiaren irisgarritasuna, lurzoruaren
kutsadura, etab.

0. irudia ~ Oria ibai-arroa Gipuzkoan.

Bestalde, testuinguru legala ere aintzat hartu du ikerketa
honek, nola konplexutasunagatik hala duen eraginagatik,
ondare-elementu baten etorkizunean giltzarri izan
baitaiteke. Lege-zehaztapen batzuk arkitektura-ondare
industrialaren zaintza sustatu edo zentzu horretan ekarpena
egin badezakete ere, batzuetan, araudiak berak zailtasun
edo mugak sor ditzake. Horregatik, araudi sektorialaren
azterketa garatu da arkitektura-ondarean izan ditzakeen
eraginak identifikatzeko, eta hainbat autonomia-erkidegotan
kultura-ondarea arautzen duten legeen analisi konparatiboa
egin da.
Testuinguruaren azterketa amaituta, Oria ibaiaren inguruko
arkitektura-ondare industrialaren karakterizazioa egin da.
Horretarako, Eusko Jaurlaritzako erregistroa abiapuntutzat
hartu da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko katalogoarekin
zein eremuko udalerrietako hirigintza-katalogo ezberdinekin
osatu. Honela, babes-maila ezberdinetako 255 ondareelementu zerrendatu dira, bakoitzaren ezaugarri orokorrak
bilduta.

3. irudia ~ Zerrendatutako ondare-elementuen banaketa lurraldean eta industriasektore, garai eta babes-mailaren araberako azterketa-grafikoak.
Irudien egilea ~ Irati Otamendi-Irizar

duen eragina aztertzea. Bestetik, eremuko arkitekturaondare industrialaren karakterizazioan sakontzea. Era
berean, Oria ibaiaren inguruan kokatutako industriaondarearen ebaluazioa egitea jomuga izanik, industria multzo
hauen ordezkagarritasun maila eta babes- eta kontserbazioekimenak aintzat hartu dira gabeziak identifikatu eta
alternatibak planteatzeko.
Lehenik, aztergai den ondarearen testuingurura hurbilketa
egin da modu holistikoan. Batetik, Oria ibai-arroaren
karakterizazio fisikoa egin da haren orografia eta hidrografia
aztertuta. Era berean, industria-garapenak gure paisaian izan
zuen eragina kontuan izanik, baso-politiketan —eta ondorioz,
basoetan— gertatutako eraldaketak ikertu dira. Bestetik,
industriak Gipuzkoa modernoaren eraikuntzan izan duen
garrantzia dela-eta, Oria ibaiaren inguruan izan den hiri- eta
industria-garapenaren analisia egin da. Horretarako, garaian
garaiko erreferentzia dokumental eta bibliografikoetatik
eratorritako datuak baliatu dira. Datuen aniztasunagatik eta
bilakaeraren ulermena eta analisia errazte aldera, datuak
grafikoki landu dira bilakaera-prozesuko bost momentu
funtsezkoenetarako1 eremuaren mapak sortuta.
1 Industria modernoaren abiatzea (1841-1860); Industria modernoa
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Ondoren, sortutako datu-basea oinarri hartuta, lurralde
mailako analisia garatu da GIS aplikazio baten bidez.
Azterketa honetan, hainbat parametro hartu dira kontuan:
elementuen banaketa geografikoa eremuan; zerrendatutako
elementuaren jatorrizko erabilerari zegokion industriasektorea; garaia; babes legala duten ala ez eta zein mailakoa;
kasu bakoitzaren egoera urbanistikoa… Analisi horrekin,
eremuko arkitektura-ondarearen diagnosi orokorra egin
ahal izan da, ondare horren ordezkagarritasun maila,
babestutako kasuen arteko desoreka edo gabeziak edota
potentzial altuko edo aukera-egoerak identifikatuta.
Oria inguruko arkitektura-ondare industrialaren lurralde
mailako hurbilketa egin ondoren, ondare horren gertuko
ezagutzak osotasuna hobeto ulertzen eta, ondorioz, irizpide
orokor egokiago eta aplikagarriagoak definitzen lagun
dezakeela iritzita, adierazgarri diren bost kasuren ikerketa
xehatua garatu da.
Kasuen aukeraketarako, ibai-arroko eremu ezberdinen (goi-,
erdi- eta behe-ibilguen) eta ibai-arroko iragan industrialaren
ordezkagarritasun maila (garai zein industria-sektorearekiko)
hartu dira aintzat. Era berean, arkitekturaren ikuspuntutik,
lurraldeko industria-asentamenduetan aurki daitezkeen
arkitektura-tipo eta multzo ezberdinak ordezkatuta
egotea bilatu da. Horrela, hautatutako adibideak honako
hauek izan dira, ibaiaren norantzari jarraituz aurkituko
genituzkeen hurrenkeran: larrugintzan aritzen zen
Beasaingo Manufacturas Olaran; Legorretako Echezarreta
paper-fabrika; metalgintzaren alorreko SACEM, Villabonan;
Andoain eta Donostiako lurretan kokatutako Electra Abaloz
sendotzetik gerraurreko industria-sarea eraikitzera (1860-1936); Gerra-garaia
eta gerraondoko industria-autarkia (1939-1959); Industria-desarrollismotik
atzeraldira (1959-1983); Krisialdia eta tertziarizazioa (1983-2016).
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1. irudia ~ Hiri- eta industria-garapenaren azterketa: Oria ibaiaren ingurua 1860 eta 2016an.

2. irudia ~ Ezaugarri geografikoetatik eratorritako zenbait eragin Oria ibai-arroan: Natura 2000; Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LPS (hirigintza-osagaia); lurzoru kutsatuak.

4. irudia ~ Ekoizpen-prozesuaren banaketaren bilakaera Nueva Cerámica de Orio fabrikan.
Irudien egilea ~ Irati Otamendi-Irizar
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zentral hidroelektrikoa; eta Oriako itsasadarrean, adreilu
erregogorren ekoizpena helburu zuen «Nueva Cerámica de
Orio» fabrika.
Metodologiari dagokionez, kasu guztien azterketarako
planteamendu bera erabili da. Hasteko, aztergaiaren
testuinguru historikoa eta bilakaera (ekimen industrialaren
sorrera-garaitik gaurdainokoa) ikertu dira, aintzat hartuta
unean uneko jarduera industriala, egoera urbanoa eta
demografikoa. Jarraitzeko, industria multzoaren garapena
identifikatu da, arkitektura-bilakaeran eragin duen eskuhartze bakoitza aztertuta. Segidan, fabrika bat ulertzeko
funtsezkoa den alderdia landu da: ekoizpen-prozesua. Zentzu
horretan, ezinbestekoa da nola prozesuak hala fabrikako
prozesuaren etapa-banaketak izan duten bilakaera aztertzea.
Bestalde, industria multzo hauen berezko ezaugarrietatik
harago, euren iraupen edo etorkizunean eragin dezaketen
zenbait faktore aldakorren ezagutzan sakondu da: erabilera,
jabetza, egoera fisikoa, kontu normatiboak edo horien
inguruan martxan jarritako ekimenak.Azkenik, kasu bakoitza
sakon ezagutzera iritsita, ondare-balioen ebaluazioa eta izan
ditzaketen aukera edo mehatxuen identifikazioa egin da.
Amaitzeko, kasu hauen ikerketa xehatua oinarri hartuta,
euren arteko azterketa konparatiboa garatu da, industria
multzo hauetan eta beren bilakaeran pauta eta ezaugarri
komunak identifikatzeko. Batetik, arkitektura-tipoen eta
haien aplikazio ezberdinen inguruko pautak eta fabrika hauen
alderdi formal-arkitektonikoari buruzkoak identifikatu dira.
Bestetik, industria multzo hauen hazkunde moduak eta
multzoko atal ezberdinen arteko harremanak landu dira.
Eta, azkenik, kasuen alderaketa egin da euren ondare-izaera
eta aukera-egoera aintzat hartuta.
Aipagarria da marrazketa funtsezko baliabidea izan dela
lan honen garapenean. Testu-azalpenen osagarri modura
aurkeztu dira marrazki analitikoak, lana hasieratik amaierara
josten duen haria bailitzan. Baina, gainera, sistematikoki
erabili da analisi-tresna modura aztergaia (lurraldea,
arkitektura, jarduera industriala…) pentsatu eta ulertzeko.

Tesi hau, Oriaren inguruko arkitektura-ondare industrialaren
azterketarako ibaiaren ibilgu osoa hartzen duen lehen lan
konplexu eta metodikoa da. Honela, ikerketaren ekarpen
nagusia, Gipuzkoako errealitatearen eredu den ondare
honen karakterizazioan egin da. Halere, jakintzan egiten
den ekarpen hau baliagarria da Oriako eremutik haragoko
arkitektura-ondare industrialaren balioespen-, babes- eta
zaintza-irizpide egokiagoak definitzeko.
///
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5. irudia ~Ikertutako kasuen arkitektura-tipo eta eraikuntza-materialen azterketa konparatiboa.
Egilea ~ Irati Otamendi-Irizar
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