
ZUBILLAGA: “EIBAR TXIKI” 
XX. mendearen lehen erdialdean gaitzizen hori ipini zioten Oñatiko Zubillaga auzoari. 
Zergatik ote? Bada, Erdi Aroaz geroztik industria-gune garrantzitsua izan delako: 
Lehenengo, Jauntxo Gebaratarren burdinola ospetsuarekin, fanderixiarekin gero, eta azken mendeko lantegi pilarekin geroago.  
Zubillaga auzoko hainbat etxeren izen zaharrek argi erakusten dute bere jatorri industriala: Olaburu, Urtzaille, Tipitxaille, Arotzena, Errementeriakua. Eta auzo honek 
beti eutsi izan dio fabrika-kutsu horri. Gaur egun 12 lantegi gutxienez badira martxan.   
 
OÑATIKO LEHENENGO FABRIKA MODERNOA: POSPOLO FABRIKA BAT 
Kornelio Garai Zuazubiskarrak aretxabaletatik Oñatira etorri eta egin zuen herriko 
lehen fabrika modernoa, 1864an.  Berak 24 urte zeuzkala, Olaldeko ola zaharrean 
pospolo-fabrika jarri zuen, eta hirurehun lagunei eman zien lana, andrazkoak ziren 
gehienak.  
1903ra arte iraun zuen pospoloak egiten, monopolio bihurtu eta estatuaren eskutara 
pasa zen arte. Garay fabrika, orduan, aterkien monturak eta hodiak (tubuak) egiten 
hasi eta gaur egun ere horretan dihardu. Cornelio 1900.urtean hil zen Oñatin.  

 
JUAN ZELAIA LETAMENDIA (Oñati, 1920)  
Gipuzkoak XX. mendean zehar eman dituen hamar enpresa-gizon bikainenen artean 
kokatu du Gipuzkoako Merkataritza eta Industria Ganberak, baina horrez gain 
euskalgintzan ere nabarmendu da, baita kirolari eskaini dion laguntzan ere:  



Bere laguntzari esker osatu zen lehen aldiz Everest gainera euskaldun bat (Martin 
Zabaleta) eraman zuen espedizioa, eta gaur egun ere bere enpresek jarraitzen dute 
kirolgintza babesten. Euskal kulturaren eta euskararen alde ere lan handia egin du beti 
(Ikastolak,UZEI, Everesteko Tximist espedizioa, txirrindularitza). Ildo beretik, Euskal 
Fundazioaren bultzatzailea eta presidentea da.  
Hainbat enpresaren sorrerari eta jabegoari lotua egon da. Besteak 
beste, Cegasa, Tuboplast eta Hidronor nabarmen daitezke, hiruron presidente izan 
baita. Horiez gain, beste enpresa batzuen partaide ere bada. 
 
AUSTE ESTANA (Apurtzen ez dena)  
Zubillagako Altuna Hnos S.A. lantegiak, 1923an, zigilu horrekin markatu zituen bertan 
egindako artaziak, eta Auste estana izenarekin jarraitu zuen lanean XX.mendeko 80. 
Hamarkadara arte.  
 

“MOYUA, GUERRICO Y CIA” 
1876-1877 artean, 
Torreauzoko errota 
zaharrean sortu zen elkarte 
hau. Euren lana 
“puntapaixak” egitea zen. 
Badirudi ongi ibili zela, zeren 
1884an, enpresaren bat jaso 
asmoz, Oñatiko kondeari 
erosi zioten Zubillagako ola, 
bertan burdina eta 
altzairuzko tresnak egin ahal 
izateko.  
 

 
“BIAIN Y CIA”: Indar elektrikoa sortzeko lehen enpresa.  
Ubao ibaiari esker, Hipolito Biain, Jose Zubia eta Enrique Uriartek etxe eta kaleetako 
indar elektrikoa sortzeko lehen enpresa antolatu zuten 1893an. Enpresa honen 
bilakaera Arrasateko Unión Cerrajera sarraila enpresarekin lotuta egon zen. Izan ere, 
Cerrajerak indar elektrikoaren premia handia zuen eta “Biain eta Cia” bereganatu zuen 
horretarako. Beranduago, Oñatiko uretatik sortutako indar elektrikoa Bergarako 
premietarako ere erabili zen.  
 



ULMAren eta GAITUren abentura 
XX.mendeko 50.hamarkadaren bukaeran orain ULMA dena sortzen hasi zen. Sei gazte 
mekanikarik enpresa munduan beren ibilbideari ekin zioten, Talleres Ignacio Maiztegui izena 
jarri zioten lokal zahar batean. Haien asmoa zen, orduan topera zebilen txokolate-industriarako 
mantenimenduan eta lan lagungarrietan jardutea. Urte batzuk beranduago, 1961ean, enpresa 
kooperatiba bihurtzea erabaki zuten. 

 
Aldi berean, Forjas de Zubillaga-ko lau langilek sarrailagintza eta osagarrien tailer bat hartu 
zuten, Oñatin lanean jarraitu nahi zutelako, lan egiten zuten enpresak bere jarduera Azkoitira 
eraman ondoren. Garai hartan, balkoiak, ate metalikoak, eta hainbat forja-lan fabrikatzen hasi 
ziren. Pixkanaka negozioak aurrera egin zuen eta 1962an kooperatiba ofizialki eratu zen GAITU 
S.C.I. izenez. Dena den, 1967an izena aldatu egin behar izan zuten Gasteizko GAIRU enpresarekin 
izandako gatazken ondorioz, eta arrazoi horregatik ENARA S Coop. izena hartu zuen. 
ULMAk eta GAITUk kooperatibismoa ezarri zuten Oñatin.  


