
PLAZA NAGUSIA 
 
Ubao eta Arranoaitz/Antzuelas errekak elkartzen diren angelutik gertu kokatu da 
gizaldiz gizaldi Oñatin izan den plaza nagusia, itxura eta zabalera desberdinekin.  
 
Plaza zaharra 
  
Erdi Aroan Oñatin ziren auzo garrantzitsuenak Kale Zaharra eta Kale Barria ziren; ehunka 
urtetan zehar Arranoaitz/Antzuelas errekak bereizi zituen bi auzook. Goiko auzotik behekora 
etortzeko zubia igaro beharra izaten zen oraingo plazaren erdi inguruan. Plaza zahar horretan 
egiten ziren herritarren batzarreak, herriko gai garrantzitsuei buruzko erabakiak hartzeko, baita 
merkatuak ere, batez ere Zarateko etxearen aurrealdeko zabalgunean.  
 
Plaza Barria  
 
XVI.mendean egindakoak dira herriko zenbait eraikuntza bikain. Baina askok diote aro 
horretako obrarik nagusiena, 400 urtetik gora dituena, Plaza Barria dela. XVIII-XIX mendeetan 
moldatu zuten, zatika eta epeka, gure plaza nagusi dotorea: 
 

 Lehendabizi, Antzuelas erreka estali zuten eta geroago jaso zuten udaletxea; 14 urte behar izan 
zituzten horretarako (1764-1778).  

 1845 urtera arte ez zen ezer egin plazan, tartean gerra eta istilu ugari izan zirelako eta herria lur 
jota geratu zelako (diru barik eta jende asko Ameriketara joanda, 
halabeharrez).  

 Orain “Txurrukaneko arkuak” moduan ezagutzen ditugunak 
(udaletxearen parean daudenak)  1849an hasi ziren egiten eta 
besteak, 1857an amaitu zituzten.  
 
Enparantza berriaren birmoldaketa egiteko hainbat etxe, eliza eta 
eraikin bota beharra izan zuten.  
 
 

Dendak, artisauak eta beste 

Foruen Enparantza izena jarri zioten plaza berri honetan makina bat denda, kafetegi, elkarte 
edota banku kokatu dira 1905etik aurrera. Haien berri dugu Jerardo Elortzak eta Xabier Zelaiak 
Kontsejupetiken ateratako artikuluen bidez. Atxikitako dokumentu batean dituzue jasota (PLAZA-
NAGUSIA-DENDAK.pdf).  
 
 
Plaza inguruan izandako ospakizun eta gertakari batzuk 
 

 1945ean: Oñati Gipuzkoan sartu zenean, udaletxean sinatu zen Oñatiren gipuzkoaratzea, urriaren 9an.  
 1902an: Lore Jokoak izeneko Euskal Jaiak ospatu  ziren Oñatin eta plazan hainbat ikuskizun, jolas eta 

festa izan ziren.  
 1917ko otsailean: Gernikako arbolaren kimua landatu zen plazaren eta pilotalekuaren artean. 100 urte 

beteta, osasuntsu jarraitzen du haritzak.  
 1918ko irailean: Eusko Ikaskuntzaren Lehenengo Biltzarra eratu zen. Oñatiko plazan prozesio 

garrantzitsua egin zuten. Aurtengo irailean 100 urte beteko dira ordutik.   
 1953ko martxoan: Ziklokros mundu-txapelketa izan zen Oñatin. Plazatik irteten ziren txirrindulariak.  


