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GORATU – LAGUN GEMINIS. Zenbakizko kontroldun mekanizazio-zentro astunen muntaketa.

Oraina ulertu eta gure etorkizuna landu ahal izateko, gure iragana ezagutzeak duen 
garrantziaz jakitun izan behar dugu. Udal aldizkariaren azken hiru zenbakietan gure indus-
triaren historia azaltzen saiatu gara. Pertsonek duten garrantzia azpimarratu eta aitortzeko 
ahalegina egin dugu. Geu gara iragana eta oraina; geu, gure etorkizunaren protagonista 
bakarrak. 

Elgoibarko zutabeak sendotu behar ditugu gazteek aukerak eskainiko dien herria izan
dezaten. Horretarako, bi dira behar bezala landu behar diren oinarriak.

Alde batetik gure industria, herriko ekonomiaren oinarria eta zutabe nagusia. Industria, 
enpresa, produktua, premiak, ... bakoitzarenak izango balira bezala sentitu behar ditugu. 
Honi esker, herritarrek eskatzen dituzten kalitatezko zerbitzuez gozatzen jarraitzeko oinarria 
sendotuko dugu. Hori horrela izan da, eta horrela izaten jarraituko du. Baina industriaren 
norabidea etengabe berrikusi eta zehaztu behar da. Ekoizten ditu gun produktuen eta 
beharrezkoa den jakituriaren jabe izan behar dugu; eta gainera, produktu horiek saltzen 
jakin behar dugu. Salmenta faseak eta saldu aurreko nahiz ondorengo faseek ere bezeroekiko 
harremanak mimatzeko aukera eman behar digute. Eman egin behar da jasotzeko. Bezeroa 
lagun baldin badugu, dena partekatu behar dugu; eta etxean egongo balitz bezala sentitu 
behar da gure artean.

Hezkuntzak eta prestakuntzak eskaintzen dizkiguten aukerei eta pertsonok izan 
ditzakegun jarrerari eta inplikazioari esker, jakintza eta eskarmentua landuko ditugu. Hauek
oinarrizko zutabeak dira Elgoibarko herriak etorkizun onuragarria izan dezan.

Alfredo Etxeberria Murua
Elgoibarko Alkatea
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MAKINA-ERREMINTA

1976-1985 Krisi ekonomiko handia

Krisia mundu mailakoa izan bazen ere, Espainia-
ko estatuan izan zuen eragina are kaltegarriagoa 
izan zen. 1973an petrolioak eragindako krisia bi 
urte geroago gertatu zen Espainian. 1979an izan 
zen petrolioaren bigarren krisia, eta urterik larriena 
1982koa izan zen nazioarte mailan, Iran eta Irakeko 
gerraren ondorioz. Era berean, XX. mendearen az-
ken hamarkadan Estatu Espainiarraren desindustria-
lizazioa hasi zen, eta estrategikotzat jotzen zir en 
hainbat sektore desagertzen joan ziren, hala nola, 
siderurgia eta ontzigintza. Azkenik, 80ko hamar-
kadan, Txinak hainbat erreforma egin zituen indus-
triaren arloan, eta horrek, enpresak eta atzerriko 
kapitala erakarri zituen; eta horri esker, industria
teknologikoak eta azpiegiturak sortu ziren.

Espainiar Estatuan, Suarezek proposatutako 
Erreforma Politikorako legea onartu zuten Gorteek 
1976ko azaro-abenduan. Hiritarren askatasun eta 
eskubide politiko eta sindikalak indarrean jartzea 
garrantzi handikoa izan zen gizarte nahiz enpresen 
egituraketa berrirako: negoziazio kolektiboa langileen 
sindikatu eta enpresa-gizonen artean. Preso politi-
koentzako amnistia dekretua eman zuen gobernuak 
1977ko maiatzaren 20an, eta Frankismoaren ondo-
rengo lehen hauteskunde demokratikoak izan ziren 
ekainaren 15ean; UCD izan zen irabazle. Konsti-
tuzioa onartu zuten 1978ko abenduaren 6an. Bes-
talde, Moncloako Itunak sinatu zituzten zenbait 
alderdik, sindikatuk, enpresaburuk eta gobernuak 
urrian. Estatu-kolpe militarraren saiakera izan zen 
1981eko otsailaren 23an. PSOEk irabazi zituen 
hauteskundeak Espainian, 1982ko urriaren 28an. 
Espainiako estatuak NATOn (OTAN) sartzea onetsi 
zuen 1985ean.

Honako gertakari nagusi hauek izan zir en 
Euskal Herrian: Eusko Kontseilu Nagusia eratu 
zuten 1978ko otsailean, eta Konstituzioa onartu 
zen abenduan Espainian. Gure Autonomia Erkide-
goan, berriz, %54,49ko abstentzioa eta %10,85ko 
aurkako botoa izan zir en. Gernikako Estatutua

onartu zen 1979ko urriaren 25ean. Euskal Herriko 
Unibertsitatea sortu zuten 1980an. Nafarroako Foru 
Erkidegoa eratu zen 1982ko abuztuar en 10ean. 
EAEko hauteskunde autonomikoak irabazi zituen 
EAJk 1984ko otsailean, eta Garaikoetxea lehenda-
kariak dimititu egin zuen abenduan, EA alder dia 
sortuz. Urralburu aukeratu zuten Nafarroako gober-
nuko lehendakari 1984ko maiatzean. Ar danza 
aukeratu zuten EAEko lehendakari, eta PSErekin 
legealdirako ituna sinatu zuten 1985eko urtarrilean. 
Une horretan EAEko langabezia-tasa %22,8koa 
zen.

Elgoibarko demografian ere krisia nabari da 
hamarkada honetan. 1976tik (14.235) 1979ra (14.450) 
arte Elgoibarko biztanleriak hazkundea izan bazuen 
ere, ondoren, 1985era arte, joera aldatu egin zen, 
eta biztanle kopurua jaitsi egin zen. Azken urte 
horretan 12.743 biztanle zeuden Elgoibarren. Gogo-
rarazi behar da, 1984an herriak 1.118 biztanle galdu 
zituela, gehienak Mendaro udalerria sortzerakoan. 
Horretaz gain, esan behar da, 1979an jo zuela goia
gure herriko populazioak, 14.450 biztanlerekin.

GER – Biraketa-pieza handiak artezteko makina bertikala.
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Honako alkate hauek izan zituen Elgoibarrek 
urte horietan: Jaime Arrese (1974.04.17-1977.05.09), 
atentatuan hil zutena 1980an; Anjel Fernandez de 
Jauregi (1977.05.09-1979.04.19); Luis Arrieta, 
demokrazia garaiko lehen alkatea (1979.04.19-
1983.05.23), Luzio Beitia (1983.05.23-1987.06.30).

Udal-aurrekontu arruntak ikaragarri hazi ziren 
urte haietan: adibidez, 3.363.495 pezetakoa izan 
zen, 1958an, 20 urte geroago, 1978an, 78.000.000 
pezetakoa, 1983an 239.000.000 pezetakoa, eta 
1984an, 280.000.000 pezetakoa.

Hirigintzari dagokionez, honako eraikin hauek 
eraiki zituzten hamarkada horretan: Santa Klara 
komentu berria (1976); Batxilergo Institutua (1976); 
Ikastola (1976); Urazandiko lehen hezkuntzako 
eskola (1980). Ordurako, kiroldegia eta igerilekuak 
eraikitzen ari ziren, baina bertan behera utzi behar 
izan zituzten, eraikinak akatsak zituelako, eta 1988an 
inauguratu zituzten instalazioak. Etxebizitzen erai-
kuntzak geldi unea izan zuen urte haietan. Hirigin-
tzaren aitzakiaz, hainbat eraikin eraitsi zuten: Santa 
Klara komentua eta Maalako ospitalea, eta horien 
ordez komentu eta ospitale berriak eraiki zituzten.

Era berean, Franco hil ondoren jarrera politiko 
aktiboa hartu zuen Udalak, herri-mugimenduek 
bultzatuta, ezbairik gabe. Hala, amnistia eskabidea 
egin zitzaion gobernuari (1976ko urtarrilean, aben-
duan eta 1977an), Euskal Herriko foruak berr e-
zartzeko eskaera (1976) eta or dena publikoko 
indarrek su-armen gehiegizko erabileraren aurkako 

protesta (1976). Horietaz gain, gai politikoen ezta-
baidak gero eta denbora gehiago hartu zuen udal-
bileretan eta gizartean zegoen iskanbila-egoera  
agintarien artean ere islatu zen. Frankismoar en 
azken urteak eta demokraziaren hasierakoak izan 
ziren urte gogorrenak. Bestalde, tentsio handiko 
egoera gogorrak izan ziren herrian zein Udalean, 
ETAk Berazadi enpresaria (Eulogio Estartaren suhia 
eta enpresako gerentea) (1976), Anselmo Duran, 
guardia zibila; (1978) Jaime Arr ese alkate ohia 
(1980); Jose Exposito, erretiroa hartutako guardia 
zibila (1985) eta Patxi Zabaleta eta Sebastian Aizpiri 
elgoibartarrak (1988) erail zituenean. 

Politikari dagokionez, alderdi politikoen arteko 
eztabaiden eta mozio ugariren lekuko dira udal-
agiriak. 1979an hasi ziren Udal-bilkuretan euskara 
erabiltzen, baina lehen akta euskaraz ez zen idatzi 
1984ko urtarrilaren 27ra arte. Azkenik, garaiko 
testuingurua osatzeko, ezin aipatu gabe utzi 1983an 
eta bost urte geroago izan ziren uholde kaltegarriak. 
Hauek negarra eta kalte ekonomikoak ekarri zituzten 
gure herrira: bederatzi hildako eta galera material 
handiak.

Hamarkada honetan, munduan krisi garaia 
izan arren, garapen teknologikoak indarra hartu 
zuen, eta eskariak aldaketa handiak izan zituen. 
Horrela, zenbakizko kontr olaren erabilpenak 
produkzioaren metodoak eta sistemak aldatu zituen 
enpresetan. Automatizazioaren aukerak hazi ziren
eta fabrikazioaren kontzeptu berriak sortu. 

Adibidez, Danobat Koop. Elk. 1978an hasi zen 
zenbakizko kontrola erabiltzen. Era berean, bost 
bat urte geroago, ordenagailuaren bitarteko marraz-
keta-sistemak edo produktu berri guztien elementu 
finituen kalkulua ezarri ziren. Espainiako merkatuan 
atzeraldi ekonomikoa izan zen, inflazio handia eta 
inbertsio baxuak. Orduan, gure enpresek espor-
tazioaren bidea aukeratu zuten tinko, eta une hartatik 
aurrera esportazioak balio guztiaren erdia baino 
gehiago dira. 

Eusko Jaurlaritzak eman zien laguntza krisian 
zeuden makina-erremintako tailerrei, berregituraketa 
eta inbertsioak bultzatzeko, eta AFM-ek eta 
erakundeek 1982an nazioartera zabaldu zuten 
Bilboko XII. biurteko feria.

Urtea		    Biztanleak

1976		        14.235

1977		        14.389

1978		        14.401

1979		        14.450

1981		        13.862

1982		        13.905

1983		        13.916

1984		        12.798

1985		        12.743
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Elgoibarren honako makina-erremintako tailer hauek sortu zituzten 1976 eta 1985 artean:

1976

1976

1980

1981

1981

1982

1984

Sorrera 
urtea

Enpresa Gaia/Espezialitatea

Atera

Lanbi

Doimak, S.A.

Akoin, S.A.

Gaindu, S.A.

Izpi (ez gaitu fisiko 
eta sentsorialen tailerra)

Maser

Makina-erreminten esportatzailea (herrialde 
komunistetara, Asia eta Afrikara)

Makina bereziak

Artezteko makina zilindrikoak eta hariak arteztekoak

Tornu bertikalak, artezteko makina zilindrikoak eta 
barneak arteztekoak

Muntaketa teknikak, robot industrialak

Muntaketak

Makina bereziak eta automatizazioa.

Halaber, hauen inguruan beste enpresa laguntzaile hauek ere sortu zituzten:

1979

1981

1983

1984

1985

Sorrera 
urtea

Ekintzailea/Enpresa Gaia/Espezialitatea

Tximi

Hydraulik Ring

Emena

Zaher

Sariki

Mekanizazioa

Hidraulika-gaiak

Fresatzeko makinen osagarriak

Mekanizazioa

Metrologia

KONDIA. URBAN 2500-CNC mekanizazio-zentroa, zutabe mugikorduna.
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1986-1990. 
Hazkundea makina-erremintaren arloan,
1989ko krisi urtea gorabehera

Honako gertakari nagusi hauek izan zir en 
nazioartean: Aniztasun politikoa eta sindikala onetsi 
zuten Polonian, eta Errumaniako eta Txekoslova-
kiako erregimen komunistak erori ziren 1989an. 
Golkoko gerra izan zen, eta bi Alemaniak batu egin 
ziren 1990ean. 

Espainian, PSOEk berriro ere  estatuko hautes-
kundeak irabazi zituen 1986an, eta Espainiako 
estatua EEEn sartu zen. ETAk atentatua egin zuen 
Hipercorren (Bartzelona) 1987an: 21 hildako izan 
ziren. PSOEk irabazi zituen Espainiako hauteskunde 
orokorrak, eta ETAren eta Espainiako gobernuaren
arteko  elkarrizketak izan ziren Argelen 1989an.

Euskal Herrian Ardanzaren bigarren gobernua 
hasi zen 1987an, EAJren eta PSEren arteko koali-
zioarekin. EAEko hauteskundeak irabazi zituen 
berriz EAJk 1990ean. Euskaldunon Egunkaria argita-
ratzen hasi zen, eta 2003an itxiarazi egin zuten, 
epailearen aginduz.

Elgoibarren populazioak behera egin zuen bost 
urte horietan, eta 287 lagun galdu zituen. 1987a 
salbuespena izan zen, izan er e, herrian 1986an
baino hemezortzi lagun gehiago zeuden.

Urtea	           Biztanleak

1986		 12.346

1987		 12.364

1988		 12.274

1989		 12.193

1990		 12.059

Honako alkate hauek izan zituen Elgoibarrek 
garai horretan: Luzio Beitia (1983.05.23-1987.06.30)
eta Jose Ignazio Elkoro-Iribe (1987-1995).

Aurreko urteetan udal aurrekontuetan hazkunde 
handia izan zela esan genuen, eta joera mantendu 
egin zen bost urte horietan er e. Nabarmena da 
1987tik 1990era izan zen igoera, 560.500.000 peze-
tatik 1.150.000.000 pezetara bitartekoa.

Halaber, 1985etik gaur egun arte, aldaketa 
handiak izan dira Elgoibarko bizimoduaren arlo guz-

tietan, baina esan daiteke aldaketak hirigintzan 
nabari direla gehien. Izan ere, Maala, Iñigez Karkizao, 
Altzola, Santa Ana, Santa Klara eta Azkue (San 
Roke) inguruetan, besteak beste, etxebizitza asko 
eraiki dira, eta kale-auzo batzuen fisonomia guztiz 
aldatu da. Askoz etxebizitza gehiago dugu hogeita 
bost urte ondoren, baina 1.700 biztanle inguru 
gutxiago ditu Elgoibarrek. Horretaz gain, azpiegitura 
garrantzitsuak eraiki dira, eta Elgoibar hiri modernoa 
dugu: Osasun zentroa, Zaharren egoitza, Kiroldegia-
ren erreforma, Mintxetako kirol-gunea, Musika Esko-
la, Lekueder parkea, Maalako parkea. Eta industrial-
deak hiriaren kanpoko aldean eta gune erresiden-
tzialetatik kanpo daude, XX. mendeko 70eko
hamarkadan hasitako politikari jarraituz. 

Hauexek ditugu egun industrialdeak: Aizkorri, 
Urazandi, Albitzuri, Olasope (Sigma), Olaso, Sallo-
bente, Arriaga, Ballibar, Ibaitarte, Lerun eta Oleta. 
Hezkuntza mailan ere garrantzi handiko udalerria 
dugu Elgoibar, eta gazte asko datoz inguruko herrie-
tatik gure bigarren hezkuntzako ikastetxeetara (DBH, 
Batxilergoa eta Lanbide Heziketa) eta IMHko txanda-
kako ingeniaritzara. Eta esandakoaz gain, enprese-
tako langileek ere ikastaroak egin ohi dituzte Mekan 
eta IMHn. Bestalde, tertziarizazio fasean eta kontsu-
mo-gizartean murgildu ziren elgoibartarrak 90eko 
hamarkadan.

ETXE-TAR. Zenbakizko kontroldun mekanizazio-zentroak, 
lineak eta sistema malguak, automozioaren, energiaren, 

gasaren eta petrolioaren arloko industriarako.
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1986tik 1990era arteko bost urte hauetan 
espainiar estatuko ekonomiaren esnaera izan zen, 
1986an Espainia Europako Ekonomia Erkidegoan 
(gaurko Europar Batasuna) integratu zenean (barne 
produktu gordinaren %5 inguruko hazkundea eman 
zen urtero). Abagune baikor honetan gure makina-
erremintaren fabrikatzaileek 2,5 aldiz biderkatu 
zuten ekoizpena. Sektorea berrantolatu egin zen, 
eta plantak, instalazioak eta taldeak berritu egin 
ziren. Espainiako estatuko makina-erremintaren 
barne kontsumoa bikoiztu egin zen, eta kanpoko 
eskaria ere oso dinamikoa bihurtu zen, batik bat, 
europar merkatuena. Era berean, alor honetako 
enpresek finantza eta teknologia mailan izan zuten 
sendotzeak garrantzi handia izan zuen. Bost urte 
hauetan Eusko Jaurlaritzak ere laguntzak eman 
zituen PREren (Enpresa eta industria sektoreak 
birbultzatzeko plan berezia) bitartez edo inbertsioak 
finantzatzeko abalak emanez. Horretaz gain, Ikerketa 
eta Garapenerako ere (I+D gaztelaniaz) laguntzak 
eman zituen. 

Laurogeiko hamarkadan, elektronikaren iraultza 
berretsi zen, eta zenbakizko kontrola ezarri ondoren, 
ohiko erreminta-makinak zaharkituta gelditu ziren. 
Honen harira, Deba  Taldeak, bertako kooperatiba-
elkarteen (Danobat, Goiti, Izarraitz, Lealde, Ona-
Pres, Ortza, Soraluce eta Txurtxil) laguntzaz, Ideko 
zentro teknologikoa sortu zuen Elgoibarren 1986ko 
hasieran. Era berean, beste hainbat enpresak (Atera, 

Anayak, Etxe-tar, Tekniker, Zayer, Mebusa, Jator, 
Ona Electroerosión, Sacem, Ibarmia, Lagun, 
Ladarasa, Geminis, Doimak, Estarta y Ecenarr o, 
Juaristi eta CMZ) ere Fatronik zentro teknologikoa 
jarri zuten martxan Elgoibarren urte berean, euren 
tailerretan ere ikerketa eta garapena bultzatzeko. 
Gogoratu behar dugu, sei urte lehenago, Tekniker 
zentro teknologikoa sortu zutela Eibarren, Armeria
Eskolaren babesean, helburu berarekin.

Makina-erremintak eraikitzeko enpresarik ez 
zen sortu bost urte hauetan, baina bai, enpr esa 
laguntzaileak:

1986	 Lili		       Karenatzea

1986	 Irudex		       Karenatzea

1987	 Lan-Bat		       Mekanizazioa

1987	 Cometel		       Karenatzea

1988	 Egondo		       Karenatzea

1989	 Sisfle		       Mekanizazioa

1989	 Teknikalde	       Karenatzea

1990	 Goitek	         	       Industriari  	
(Ibermática, 2006)     aplikatutako			

      informatika

Gaia/
Espezialitatea

Sorrera
urtea

Enpresa

DANOBAT GROUP – Kanpoko artezteko makina zilindrikoa, gama ertainekoa eta astuna, mahai mugikorra duena. Transmisiorako, 
sorgailu elektrikoetarako, industria aeroespazialerako, trenetarako, inprimategietarako, laminaziorako, automoziorako, eta 

ibilgailu industrialetarako piezak egiteko erabiltzen da, baita ingeniaritza mekanikoko aplikazioen ardatzak egiteko ere.
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1991-1994. Krisia

Lau urtekoa, motza baina bizia. Hona hemen, 
krisiak iraun zuen bitartean, izan zir en gertakari 
garrantzitsuenetariko batzuk:

Nazioartean, Jugoslavia desegin zuten gataz-
kak hasi ziren, eta SEBS (URSS) desegin egin zen 
1991n. Europar Batasunaren ituna sinatu zuten, 
Maastrichten 1992an. Nelson Mandela Hegoafrikako 
lehenengo presidente beltza izan zen 1994an. Joko
Olinpikoak izan ziren Bartzelonan 1992an. 

Espainiako estatuan, PSOEk irabazi zituen 
berriro Espainiako hauteskunde orokorrak 1993an. 
Euskal Herrian, Euskaldunon Egunkaria argitaratzen 
hasi zen 1990ean. EAJk, EAk eta EEk koalizio go-
bernua osatu zuten 1991ko otsailean. Irailean, 
bestalde, EA koaliziotik irten zen eta PSE sartu. Alli 
(UPN) Nafarroako gobernuko lehendakari aukeratu 
zuten. EAJk, EAk eta PSEk koalizio gobernu berria 
osatu zuten 1994an, Ardanza lehendakaria zelarik. 
Sanz (UPN) aukeratu zuten Nafarroako gobernuko 
lehendakari.

Ondokoak dira, Elgoibarren, garai hartan izan 
ziren datu demografikoak:

   Urtea	            Biztanleak

   1991	              11.730

   1992	              11.639

   1993	              11.548

   1994	              11.359

Agerikoa da industriaren krisiak biztanlerian 
ere eragin zuela; izan ere, Elgoibarrek lau urtetan 
371 biztanle galdu zituen.

Jose Ignazio Elkoro-Iribe izan zen alkate 1987tik 
1995era, eta udal aurrekontuak 88.973.392 pezetatik 
1.155.000.000 pezetara igo ziren.

Makina-erremintaren industriak mundu mailako 
atzeraldi ekonomikoaren eragina izan zuen, 1991tik 
aurrera. Golkoko gerra, automobilgintzaren industria-
ren krisia eta Eur opako ekialdeko herrialdeen 
hondamendi ekonomikoa batera izan ziren, eta ho-
riek, makina-erremintaren munduko kontsumoaren 
jaitsiera handia (%8,5) ekarri zuten. Jaitsiera horrek, 
batik bat, Europan eta Japonen eragin zuen. Espai-

niako estatuan makina-erremintaren ekoizpena 
%24 jaitsi arren, sektore honi bultzada emateko 
bitartekoak jarri zituzten: enpresa-taldeen egitura 
indartu eta ikerketarako eta garapenerako jardue-
rekin jarraitu zuten irmotasunez. Hala, enpresetan 
kalitate-sistemak jarri zituzten, eta kanpoko merka-
tuetan oihartzun handia izan zuten. Munduko egoera 
lehiakorrera egokitzeko urrats erabakigarria izan 
zen, 1991ko irailean, Elgoibarko Makina-Erremin-
taren Institutu esperimentala (IMH) martxan jarri 
izana. 

Garai honetako egoera honako hau izan zen: 
1991n, Espainiako makina-erremintaren faktura-
zioaren %24,6 eta esportazioaren %16,5 jaitsi ziren 
1990 urtearekin alderatuta. 1992an, fakturazioaren 
%20 eta esportazioaren %14,4 jaitsi ziren aurreko 
urtearekiko. 1993a urte makurra izan zen Munduko 
zein Espainiako estatuko makina-erremintaren in-
dustriarako, eta 1986 arte atzera egin behar da zifra 
horiek aurkitzeko: 1990ean lortutakoar en %63, 
alegia. Izan ere, 1993an, Espainian ekoizpena %18 
eta esportazioak %6,4 jaitsi ziren, hurrenez hurren. 
Azkenik, 1994an, aurreko hiru urteetako beherako 
joeraren bukaera izan zen: %20 igo zen ekoizpena 
eta %58 esportazioa. Hala ere, 1990eko ekoizpe-
naren %42 eta esportazioen %24 besterik ez ziren 
oraindik. Lehenengo hiru urte horietan izandako 
krisi sakonak Espainiako estatuaren enpresen %25 
eta enpleguen %30 galarazi zituzten.

Laurogeita hamargarren hamarkadako lehen-
dabiziko hiru urteetako krisi handiari aurre egiteko 
Eusko Jaurlaritzak 3R programa izeneko laguntzak 
eman zituen erreskaterako, berregituraketarako eta 
lan arloko berrorientaziorako. Halaber, itzultzeko 
beharrik ez zuten diru-laguntzak eman zituzten
behin betiko itxi ziren enpresetako langileentzat. 
Eta “Gestio teknologikoa eta berrikuntza” progra-
maren bitartez nahiz babestutako teknologia-
zentroaren bidez I+Grako eman ziren diru-laguntzak 
ere oso garrantzitsuak izan ziren. Adibidez, Dano-
batek PDM delakoan (Product Data Management) 
oinarritutako gestio-sistema martxan jarri zuen 
1994an.

Honako enpresa berri hauek sortu zituzten 
elgoibartarrek herrian bertan nahiz inguruan, bertan 
zoru industrialik ez zegoen kasuan:
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Elgoibarren 1982an makina-erremintako 18 
enpresa zeuden, eta 2.130 lanpostu eskaintzen 
zituzten. 1994an, berriz, 25 enpresa zeuden, eta 
hauek Espainiako enpleguaren eta ekoizpenaren 
%30era iritsi ziren.

1995etik 2012ra arteko testuingurua

Nazioarteari dagokionez, hamabosten Euro-
pa sortu zuten, 1995ean, Suedia, Finlandia eta Aus-
tria Europar Batasunean sartu ondoren. Joko Olin-
pikoak izan ziren Sidneyn 2000an. 2001ean, berriz, 
New Yorkeko Dorre Bikien aurkako atentatua izan 
zen, eta bonbardaketak hasi zituen AEBek Afga-
nistanen aurka. Euroa ezarri zuten EBko hamabi 
estatutan 2002an. Iraken aurkako gerra hasi zuten 
AEBk eta beste hiru estatuk, eta Atenasko Joko 
Olinpikoak jokatu zituzten 2004an. Era ber ean, 
Hogeita bosten Europa sortu zuten, 2004an EBn 
beste hamar estatu sartu ondoren. Joan Pablo II.a 
aita santua hil egin zen, eta Benedikto XVI.a aukeratu 
zuten 2005ean. 2007an Bulgaria eta Errumania 
sartu ziren EBn. Kuban Raul Castr ok ordezkatu 
zuen anaia Fidel 2008ko otsailar en 24an. Putin 
aukeratu zuten Errusiako presidente 2008ko mar-
txoaren 2an. Munduko burtsen krisia izan zen 
2008ko urriaren 10ean (Espainiakoak IBEXen %10 
galdu zuen egun bakarrean), urte hartako finantza-
krisiaren testuinguruan. Barack Obama EEBBetako 
presidente aukeratu zuten 2009ko urtarrilaren 20an. 
Munduko hogei ekonomia garrantzitsuen agintariek, 
Londresen bildurik, bilioi dolarreko funtsa sortu zu-
ten 2009ko apirilaren 2an, krisiak jota zeuden he-
rrialdeei lagundu ahal izateko. General Motorsek, 
munduko automobilen bigarren fabrikatzaileak, 
porrot egin zuen 2009ko ekainean. Angela Merkelek 
eta CDU/CSU koalizioak irabazi zituzten Alemaniako 
hauteskundeak 2009ko irailaren 27an. NBEko (ONU) 
batzar nagusiak, EEBBk Kubari egindako enbargoa 
gaitzetsi zuen berriro 2009ko urrian. Aldaketa klima-

tikoari buruzko XV. konferentzia izan zen Copenha-
guen 2009ko abenduaren 7tik 18ra bitartean.

Grezian krisi ekonomikoa larriagotu zen, eta 
bazirudien, krisia Europa guztira zabalduko zela 
2010eko udaberrian. EEBBek Iraketik err etiratu 
zituen azken tropak 2011ko abenduan, bederatzi 
urte gatazkan jardun ondoren. EBko gailurra izan 
zen Bruselan 2011ko abenduar en 9an, eur oa 
salbatzeko eta krisi larriari aurre egiteko asmotan; 
eta hiru hilabete beranduago, austeritate-zergaren 
ituna sinatu zuten hondamendi ekonomikoa saiheste 
aldera. François Hollande sozialista aukeratu zuten 
Frantziako errepublikako presidente 2012ko 
ekainaren 5ean, eta gehiengo absolutuz goberna-
tzen du. Londreseko Joko Olinpikoak izan zir en 
2012ko udan. 2012ko azaroaren 14an, greba oro-
korra izan zen Europako hogeita hiru estatutan, 
baita Espainian ere. Benedikto XVI.ak uko egin zion 
Aita Santu izateari 2013ko otsailar en 28an, eta 
Bergoglio argentinarra aukeratu zuten kardinalek 
martxoaren 13an. Frantzisko Aita Santu josulagunak 
arnas berri bat eman dio eliza katolikoari hainbat 
gaitan, eta Vaticanoarekin ezkor ziren zenbait itxa-
ropenez bete ditu.

PPk irabazi zituen Espainian hauteskunde 
orokorrak 1996an eta Aznar aukeratu zuten 
presidente CIUren, EAJren eta Kanariar Koalizioaren 
laguntzarekin. Tomas y Valiente, auzitegi konstitu-
zionaleko buru ohia, hil zuen ET Ak. PPk irabazi 
zituen Espainiako hauteskunde orokorrak, autono-
mikoak eta baita europarrak ere 1999an. Prestige 
itsasontzia hondoratu egin zen Galiziako kostaldean 
2002an. 

191 hildako izan ziren 2003ko martxoaren 11n 
Madrilen izandako atentatu terr oristan. PSOEk 
irabazi zituen hauteskundeak Espainian, eta 
espainiarrek Europako Konstituzioa onartu zuten 
2003an.

1991

1992

1992

1993

1994

Inca Industria				 Zinta-zerrak

Fanuc					 Kontrol numeriko japoniarra

Gadía, S.A. (Gorosabel Taldea)		 Uraren bidez ebakitzeko makinak

MTE machine tool engineering, s.a.	 Fresatzeko makinak

Goratu, S.A.				 Tornuak eta fresadorak

Sorrera urtea		           Enpresa	   	                           Gaia/Espezialitatea
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2005ean Espainiako Kongresuak baimena 
eman zuen gobernuak ETArekin elkarrizketa izateko, 
eta ETAk su-etenari ekin zion 2006ko martxoaren 
24an. Katalunian hiru alderdiren arteko (PSC, ERC 
eta ICV) gobernua osatu zuten 2006an. ETAk 2007ko 
ekainaren 5ean su-etenaren bukaera adierazi zuen. 
PSOEk irabazi zituen 2008ko martxoar en 3ko 
hauteskundeak. Espainia Eurokopako futboleko
irabazle izan zen 2008ko ekainaren 29an.

Urte horretan bertan, arazo handiak sortu ziren 
finantza-sisteman (krisi ekonomikoaren testuin-
guruan): zenbait kutxak eta banketxek kapitalizazio 
eta finantziazio arazoak izan zituzten. 2009ko 
azaroan Espainian sortu zen elektraindarraren erdia 
eolikoa izan zen. Espainiako estatuan krisi ekono-
miko larriaren testuinguruan, futbol-selekzioak 
munduko txapela irabazi zuen 2010eko uztailean. 
Greba orokorra izan zen 2010eko irailaren 29an. 
Zapatero Espainiako gobernuko presidenteak ituna 
sinatu zuen EAJ-PNV eta Kanariar Koalizioarekin 
2010eko urriaren 10ean. PPk irabazi zituen hautes-
kundeak 2011ko azaroaren 20an, eta Rajoyk gehien-
go absolutuz gobernatu ahal izan zuen. Hezkun-
tzaren eta Osasungintzar en aurrekontuetan 
murrizketa handiak iragarri eta Bankia banketxea 
nazionalizatu zuen Rajoyk 2012ko maiatzaren 9an. 
Murrizketa haiek zirela-eta, “Haserretuen” protestak 
izan ziren hiriburu askotan.

Euskal Herriari dagokionez, Bizkaiko Labe 
Garaiak itxi zituzten 1996an, eta haien or dez, 
Aceriales Compactos de Bizkaia enpr esa sortu. 
Ermuko zinegotzia zen Miguel Angel Blanco hil 
zuen ETAk 1997an. Bilboko Guggenheim museoa 
zabaldu zuten. PSE Eusko Jaurlaritzatik irten zen 

1998an. Lizarrako ituna sinatu zen irailean, eta ETAk 
su-eten mugagabea iragarri zuen. Egin egunkariak 
itxiera judiziala nozitu zuen. EAJk eta EAk koalizio-
gobernua osatu zuten Ibarretxe lehendakariarekin 
1999an. Gara egunkaria argitaratzen hasi ziren. 
Bilboko Euskalduna eta Donostiako Kursaal jauregiak 
inauguratu zituzten. ETAk su-etenaren bukaera 
jakinarazi zuen, eta Buesa eta Lluch sozialistak hil 
zituen hurrengo urtean. Elektra enpresako bi langile 
hil zituen ETAk 2001eko otsailean. Ibarretxe plana 
onartu zuen EAEko Legebiltzarrak 2003an. ETAk 
lau atentatu odoltsu burutu zituen Euskal Herrian 
2008an, eta beste hiru, 2009an (hauetako bi, 
Espainian). Bestalde, ekintza armatuen etena iragarri 
zuen 2010eko irailaren 5ean, eta erabateko su-
etena, urriaren 20an. EAEko lehendakari aukeratu 
zuten Patxi Lopez 2009an, PPr en eta alder di 
politikoen legearen laguntzarekin. Bilduk udaletako 
eta Batzar Nagusietako hauteskundeetan parte 
hartu zuen, 2011ko maiatzaren 5ean Konstituzio-
auzitegiak zerrendak onartu ondoren. Hauteskunde 
hauetan honako emaitzak izan ziren hego Euskal 
Herrian: EAJ-PNV, Bizkaiko Diputazioko buru; Bildu 
Gipuzkoako Diputazioko buru; PP Arabako Diputa-
zioko buru; eta UPN Nafarroako foru-gobernuko 
buru. 

Honen aurretik, PSk (Alderdi Sozialista) irabazi 
zituen hauteskundeak Frantzian eta Ipar Euskal 
Herrian ere bai. Krisi ekonomikoa eta gober nuek 
hartutako neurriak zirela-eta, bost greba orokor izan 
ziren Hego Euskal Herrian: 2009ko maiatzar en 
21ean, 2010eko ekainaren 29an, 2011ko urtarrilaren 
11n, 2012ko martxoaren 29an eta irailaren 26an, 
hain zuzen ere.

DANOBATGROUP – Puntzonatzeko makinaren sistema malgua, zenbakizko kontrolduna, 
laser bidezko ebaketarekin konbinatua. SILVER 30 eta SILV formatuko modeloak.
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Elgoibarri dagokionez, lehendabizi, garai
honetako datu demografikoak emango ditugu: 

           Urtea	      Biztanleak

1995		         11.204

1996		         10.989

1997

1998		         10.784

1999		         10.750

2000		         10.702

2001		         10.667

2002		         10.614

2003		         10.637

2004		         10.524

2005		         10.538

2006		         10.690

2007		         10.891

2008		         11.051

2009		         11.220

2010		         11.324

2011		         11.360

2012		         11.438

Beraz, ikus daiteke herriko biztanleria jaitsi 
egin zela 1995 (11.204 biztanle) eta 2004 urteen 
artean (10.524). Urte horretatik aurrera, biztanle 
kopurua pixkanaka igotzen hasi zen, 2012an 11.438 
biztanlera iritsi arte. 2009 urtean, 1995 urtean hasi 
zen joera irauli egin zen. Jaiotze-tasa baxua izan 
zen gure herriko biztanleria jaitsi izanaren arrazoia. 
Beste alde batetik, XXI. mendeko lehendabiziko 
bost urteetatik aurrera gure herriko biztanleriak izan 
duen hazkundea, batik bat, immigrazioaren ondorioz 
gertatu da; hala ere, esan, hazkunde-tasa zertxobait 
hazi dela. 2012 urtean 812 atzerritar bizi ziren Elgoi-
barren (populazioaren %7,09).

Honako alkate hauek izan zituen Elgoibarrek 
garai honetan: Guillermo Garate (1995-2003), Marivi 

Agirregomezkorta (2003-2007) eta Alfredo Etxeberria 
(2007tik aurrera).

Udal-aurrekontuek honako zifra hauek izan 
zituzten: 1995ean, 1.093.000.000 pezeta; 2000an, 
1.265.000.000 pezeta; 2004an, 13.115.406,29 euro; 
2008an, 21.514.293,98 euro; 2009an, 18.743.600,82 
euro; 2010an, 16.251.311,07; 2011n, 15.409.935,76; 
2012an, 14.762.028 euro; eta 2013an, aurrekontu 
bateratua: 14.618.059 euro. Horrela, bada, 2008ra 
arte aurrekontuak igo egin bazir en ere, data 
horretatik aurrera jaisten joan dira urtez urte, krisiaren 
eraginez, zalantzarik gabe.

Arestian esan dugun moduan, hirigintza plana 
garatzen jarraitu du Elgoibarrek XX. mendearen 
bukaeratik XXI. mendeko lehenengo hamabi 
urteetara arte. Eta irisgarritasunari garrantzi handia 
eman izan dio, hau da, kasko, kale eta auzoen arte-
ko lotura eta bide egokiak izateari.

Halaber, asoziazionismoak eta aisialdiak garran-
tzia handia dute gure herrian. Izan ere, kultur, musika 
zein kirol anitz egiteko elkarteak ditugu. Hala ere, 
badago hobetzerik gure ingurunea erakargarriago, 
osasungarriago eta sostengarriago egiteko, eta 
elgoibartarrok gure herriarekiko atxikimendu han-
diagoa izateko. Eta aipamen berezia merezi dute 
gure hizkuntzak eta euskal kulturak. Eragile guztiok 
(lan mundua, erakundeak, aisialdiko eta kirol taldeak, 
familiak eta norbanakoak) inplikatu behar dugu 
euskaraz bizi ahal izateko eta gur e hizkuntzaren 
erabilera suspertzeko, hurrengo urteetan, euskararen 
erabilera heren batetik ahalik eta maila gor enera 
iristeko.

LANBI – Sektore automotrizerako osagaiak 
mekanizatzeko zelula multiflexiblea.
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Makina-erremintaren bilakaera 1995etik
2012ra arte:

• 1995etik 2000ra. Sei urtez jarraian izan zen 
hazkunde etapa honek enpr esen saneamendu 
ekonomikoa ekarri zuen. Izan ere, munduan zein 
Espainian susperraldi geldoa baina irmoa ematen 
hasi zen 1995ean. Espainian ekoizpenaren hazkun-
dea %37koa izan zen aurreko urtearekiko, baina, 
1990ekoarekin erkatuz %20 beherago gelditu zen. 
Hala ere, enplegatuak %30 gutxiago izan zir en. 
1996an %23, 1997an %17, 1998an %18, 1999an 
%7,5 eta 2000an %2,2 hazi zen ekoizpena aurreko 
urteekin alderatuta. Esportazioei dagokionez, 
1995ean, %40, 1996an, %33, 1997an %10,3, 
1998an %11, eta 2000an %1,4ko hazkundeak izan 
ziren aurreko urteekiko; 1999an, ostera, 0,2ko galera
izan zen aurreko urtearekin alderatuta. 

Era berean, %65 eta %52 artekoa izan zen, 
bost urteotan, esportazioaren eta ekoizpenaren 
arteko aldea, eta Espainiako makina-erremintaren 
sektorea herrialde esportatzaile nagusien arteko 11.
eta 8. postuen artean egon zen epe  honetan.

• 2001etik 2004ra. Eskaria jaitsi egin zen lau 
urte hauetan. 2001ean eta 2002an nazioarte mailako 
dezelerazio ekonomikoa izan zen, eta ziurtasunik 
gabeko guneak izan zir en herrialde industriali-
zatuetan, Nueva Yorkeko atentatuaren ostean eta 
Afganistango gerraren eraginagatik. Hala er e, 
lehenengo urtean Espainiako estatuko makina-
erremintaren ekoizpenak goia jo zuen, ordura arteko 
zifra handiena lortu zuen, eta urte hartako igoera 
%6,2koa izan zen. Esportazioak, aldiz, %10,1 hazi 
ziren. Hurrengo bi urtetan krisia Espainian nahiz 
Euskal Herrian nabaritu zen, eta ekoizpena %7,6 
eta %10,4 jaitsi zir en, hurrenez hurren. 2004an 
munduko ekonomia %5,1 hazi zen, zailtasunak 
izan arren: petrolioa eta lehengaiak garestitu egin 
ziren, eta euroaren balioa handitu egin zen dola-
rrarekiko. Urte horretan Espainiako estatuko makina-
erremintaren ekoizpenak oso igoera txikia izan zuen, 
hutsaren hurrengoa, (%0,14), eta horri esker, aurreko 
bi urteetako jaitsiera geldiarazi egin zen. 2003an 
eta 2004an esportazioak ere jaitsi egin ziren %15,4 
eta %9,4, hurrenez hurren. Azken urte horretan 
esportazioa ekoizpenaren %51 izan zen, eta mun-
duko rankinean hamargarren tokia eskuratu zuen.

• 2005etik 2008ra. Susperraldia izan zen lau 
urteren buruan. Munduko ekonomiaren hazkundea 
izan zen lau urteotan: %4,3, %5,4, %4,9 eta %3,2, 
hurrenez hurren, aurreko urteekiko betiere; eta 
Espainiako ekonomiak ere igoera izan zuen: %3,4, 
%3,9, %3,8 eta %3,2, hurrenez hurren. Beraz, gure 
makina-erremintak aldeko izan zuen abagune 
ekonomikoa; sektore honen ekoizpena ere hazi egin 
zen-eta lau urteotan, eta honako ehuneko hauek 
izan zituen: %14, %10,3, %17,9 eta %13,9, hurrenez 
hurren. Espainiako estatuan, aldiz, hazkunde apala-
goak izan ziren: %10,1, %8,23, %7 eta %0,9,
hurrenez hurren, aurreko urteekin alderatuta. 

Esportazioari dagokionez, 2005ean igoera 
ikusgarria izan zen, eta hurrengo hiru urteek %11,9ko, 
%11,4ko eta %18,4ko hazkundea izan zuten. Azken 
igoera hau ere harrigarritzat jo genezake. Espor-
tatutakoa ekoitzitakoaren %55 izan zen lau urteotan; 
eta 2008 urteko esportazioa azpimarratzekoa da, 
%69,7ra iritsi baitzen. Azken urte honetan munduko 
makina-erremintaren esportatzaileen bederatzigarren 
tokian egon zen.

• 2009tik 2012ra. Ekonomiaren gainbehera 
izan zen. Krisi gogorraren garaia dugu hauxe. Mun-
duko ekonomiak %0,8 (ekonomia garatuenek %3,2) 
egin zuen behera 2009an, eta Espainiakoak, berriz, 
-%3,6 urte ber ean; langabezia tasa, or dea, 
%18,1ekoa izan zen. Hurrengo hiru urteetan ere 
Espainiako estatuak BPG (PIB) negatiboa edo 
zerotik gertukoa izan zuen: %0,1, %0,7 eta -%1,4, 
eta langabezia tasa handiak: %20, %21 eta %25. 
Makina-erremintaren ekoizpenari dagokionez, 
2009an %29,5 jaitsi zen eta 2010ean, aldiz, %15,2; 
baina hurrengo bi urteetan hazkundea nagusitu 
egin zen: %28 eta %10, alegia. Esportazioak jaitsi 
egin ziren lehenengo bi urteetan (-%25 eta -%12,3), 
eta hazi egin zir en 2011n eta 2012an (%51 eta 
%13). 2011ko datua deigarria izan arren, aurreko 
bi urteetako galeren ondoren datorrela ulertu behar 
dugu; izan ere, bien artean %37ko galera izan zen. 
Esportazioak oso handiak izan ziren ekoizpenekiko: 
%74,1, %76,6, %90 eta %92 hurrenez hurren; eta 
2010ean mundu mailako makina-erremintaren fabri-
katzaileen hamargarren tokian egon bazen ere, bes-
te hiru urteetan bederatzigarrenean izan zen.
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Lan hau bukatzerako orduan, AFMk ondokoa 
iragarri du bere webgunean: makina-erremintaren 
sektoreak, 2013 urtean, aurr ekoan baino %5,6 
gehiago fakturatu zuela. Torrecilla presidenteak 
egiten duen balorazioa positiboa da, eta 2014 
urterako, baikor ageri da. Elgoibarko Danobat taldea, 
halaber, itxaropentsu dago; 2013ko abenduan 103 
milioi euroko eskaria lortu baitzuten, tren-industriaren 
arloan egin zituzten hiru kontraturi esker. Badirudi, 
hauxe dela, makina-erremintaren arloan Euskadin
lortu den transakziorik esanguratsuena.

2013ko udan Serbusako blogak AFMko presi-
dente den Torrecilla jaunari egindako elkarrizketa 
batean, honek zioen Europar Batasuneko hirugarren 
ekoizlea eta hirugarren esportatzailea zela Espai-
niako estatua, Alemaniaren eta Italiaren atzetik. 
Gogora dezagun, 2012an Espainiako estatuan izan 
ziren salmentetatik %82,2 hego Euskal Herriko 
enpresek egin zituztela, eta Elgoibar sektore honen 
hiriburutzat har dezakegula, gure herrian makina-
erremintaren kontzentrazio handia dagoelako. 
Halaber, makina-erremintak tradizio luzea du espor-
tazioari dagokionez, eta 2012an esportazioak 
ekoizpenaren %80 (makinak, %91,5) baino gehiago 
izan ziren. 120 herrialdetara esportatu zuen Espai-
niak, eta honako hauek dira lehenak: Txina, Alema-
nia, Frantzia eta India. Esportazio horr en %82,7 
hego Euskal Herriko enpresek egin zuten. Bestalde, 
AFMko idazkari nagusi Xabier Ortueta elgoibartarrak 
barne merkatuaren eta kanpo merkatuen artean 
desoreka handia dagoela azaldu zuen, honako hau 
zioen honi buruz: “gure merkatuan %8 bakarrik 
saltzen ari gara, eta bar ne merkatuan %30 eta 
kanpo merkatuan %70 saltzea gustatuko litzaiguke”. 

Torrecilla jaunak gur e industriari buruzko 
honako indargune hauek adierazi zituen aipatutako 
artikuluan: malgutasuna bezeroen premiei egoki-
tzerakoan, eta pertsonalizatzeko eta prozesuei eta 
pieza konkretuei egokitzeko gaitasuna. Eta gaineratu 
zuen, horrek fabrikatzaile eta bezeroaren arteko 
elkarlana dakarrela nahitaez. Horren haritik esan 
behar, makina-erreminta sektoreko gure enpresek 
fakturazioaren %6 inguru berrikuntza eta garapen 
teknologikoan inbertitzen dutela, I+Gko (I+D+i) 
euren unitateen bidez, eta sektor eko zentro 
teknologiko espezializatuen arteko kooperazioaren 
bitartez; eta inguruko beste zentro eta entitateen 
arteko kooperazioari esker ere bai, unibertsitateak 
esaterako. Gaur egun, sektoreak honako hauekin 
kolaboratzen du: Aotek, CIC-margune, IK4 (Ideko 
eta Tekniker), Komiker eta Tecnalia (Fatronik). Honek 
guztiak makina-erreminta euskal ekonomiaren 
industria esportatzaile, globalizatu eta berritzaileena 
dela esatera garamatza. 

Edozelan ere, XX. mendearen bukaeratik Elgoi-
barko makina-erremintaren sektorea lehiakorra da 
nazioarte mailan. Horrela bada, herrialde ekoizle 
garatuenekin erka daiteke, berezko teknologiari eta
etengabeko berriztapenari dagokionean.

Elgoibarren aldi honetan, industria mailan, 
izandako gertakaririk kaltegarriena 1995ean Estarta 
eta Ecenarro (Sigma) enpresa ixtea izan zen, ezbairik 
gabe. Laurogei urteko ibilbide oparoa egin zuen en-
presak. Elgoibartar eta kanpotarren askoren lantoki, 
eta aldi berean, zenbait enpresa berriren sortzaileen 
lanbide-eskola izan zen enpresa honek ateak itxi 
zituen betiko, eta industria-enplegu asko galdu ziren 
horren ondorioz.

DOIMAK - Zenbakizko kontroldun artezteko makinak 
(ardazdunak / engranajedunak / ezpeka-ardazdunak), kanpoko hariztaketak 
egiteko. RER-SP, serie astuna, 600 mm-ko ibilbidea.
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Sigma enpresak 1.416 enplegatu (sukurtsaletakoak barne) 
zituen 1984an, hauetatik 688 langile Elgoibarren bertan; baina, 
1975ean, 2.500, ziren guztira, enpresak berak kaleratu zuen 
bideo batean egiaztatzen denez. Hala er e, kolpe latz hartatik 
burua altxatzea lortu zuen herriak, eta goi mailako hamaika 
enpresa berri sortu dituzte ordudanik. Txikiak dira asko, 25 langile 
baino gutxiagokoak; nahiz eta, DanobatGroup-ek (400 langile), 
Goratu S.A.-k (160), eta Etxe-Tar-ek (125) eredu hori aspaldi 
gainditu. Horrexegatik, ona litzateke, adituen ustez, enpr esa 
txikiak elkartzea, lehiakortasunari berme handiagoz aurre egin 
ahal izan diezaioten.

Honako makina-erremintako tailer hauek sortu zituzten 1995etik 2012ra bitartean:

Halaber, osagaiak egiten dituzten enpresak ere martxan jarri zituzten urte hauetan:

GORATU – LAGUN GEMINIS. GHTM-CNC ataza anitzeko makina, meka-
nizazio-zentroa eta tornua uztartzen dituena, eta hainbat prozesu egiteko 
buruak, hala nola, torneatzeko, fresatzeko, artezteko eta neurtzeko buruak 
automatikoki aldatzen dituena. 8 metroko luzera duten turbinen ardatz 
konplexuak eraikitzeko erabiltzen da.

1995

1995

2004

2007

Sorrera urtea		           Enpresa	   	                           Gaia/Espezialitatea

Kokatu, S.L. Industrias			 Makina bereziak

Estarta Rectificadoras, S.Coop.		 Artezteko makinak zentro gabeak

Lauko					 Makina bereziak

GMTK (Zestoa)				 Tornu bertikalak

1995

1995

1998

1999

1999

2000

2000

2002

2006

Sorrera urtea		           Enpresa	   	                           Gaia/Espezialitatea

Spool Sistemas S.A.		       Aluminio injektatuan fabrikatutako piezak

Aisiator				       Mekanizazioa

DMP Zehatz (Mendaro)		       Goi mailako pieza bereziak

Novak				       Mekanizazioa

Mancisidor			       Mekanizazioa

Oreka				       Mekanizazioa

Neurri				       Mekanizazioa

Fyteibar (Eibar)			       Filtroak

2006AVS (Added Value Solutions)	       Goi mailako mekanizazioa
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Munta handikoa deritzot eta txalotzekoa, gure 
inguruko kooperatiben multzoko makina-erremin-
taren arloko enpresek lehiakorrak izateko hartu 
dituzten erabakiak. Horren adibide dugu 1996ko 
bukaeran honako enpresa hauek Danobat Taldera 
biltzeko osatu zuten egitura sektorial estrategikoa 
(1983an sortu zuten Deba Taldearen ondorengoa): 
Danobat, Soraluce, Goiti, Lealde, D+S sistemak, 
Estarta Rectificadoras. Arestikoekin batera, interes 
ekonomikoko ondorengo bi elkarte hauek ere parte 
hartu dute: Ideko makina-erremintan espezializa-
tutako zentro teknologikoa eta Danobat Export, 
esportaziorako partzuergoa. Harrezkero, beste 
proiektu hauek ere martxan jarri ditu DanobatGroup-
ek, izan dituen beharr ei erantzun ahal izateko: 
Goimek (2004), D. Railway (2005) eta Danofiber 
(2009).

Elgoibarko Makina-Erremintaren Institutuak 
(IMHk) sektore honetan duen garrantzia azpimarra-
tzeaz gain, besteak beste, martxan jarri zituen bi 
proiektu interesgarri ekarriko ditut hona: Proschools 
eta Asmaola. Lehenengoa, 1998an abiarazi zuen, 
eta hezkuntza-teknologia transferentzian espeziali-
zatutako unitatea zen, mundu guztian lanbide hezi-
keta teknikoko zentroak eta erakundeak sustatzea 
eta martxan jartzea xede zuena. Asmaola, berriz, 

2010ean sortu zuen, eta teknologiaren transferentzia 
eta berrikuntzako zentroa da, enpresa txiki eta ertai-
nei zuzendurikoa. 

Gaur egun, Elgoibarko makina-erremintaren 
industriaren ekoizpenaren %80 inguru esportaziora 
bideratzen da; eta gainera, urte askoan lantzen ari 
diren arloa da. Horretaz gain, gure enpresek atzerrian 
saltzeko sarea ez ezik, asistentzia teknikoa ere eskain-
tzen dute, bezeroaren premiei erantzuteko asmotan.

Gaur eguneko elgoibartarrok burdingintzaren 
ondarea jaso dugu, mende askotan jorratutako 
tradizioa, eta honi eutsi beharko genioke, belaunaldi 
gazteek lekukoa jaso eta mundu lehiakor honetako 
garai berrien erronkei erantzun diezaieten. Horreta-
rako, gure arbasoek eta nagusiek landu zituzten 
baloreak kontuan izan, eta ekintzaile gazteek dituzten 
sapa eta jakinduria uztartu behar dira, etorkizuna 
geure egiteko. Izan ere, makinen, osagaien, erremin-
ten eta osagarrien ekosistema natural bat eratzen 
joan da Elgoibarren urte hauetan guztietan, baita 
hornitzaileena ere: galdategiak, mekanizazioak, 
automatizazio-zerbitzuak, ikastetxeak, teknologia-
zentroak. Sare honek eman dizkie lehiakortasuna 
eta arrakasta gure proiektuei, eta gainera, etorkizuna 
eraikitzeko oinarriak jarri ditu .

MAKINA-ERREMINTAREN INSTITUTUA-IMH.
Industriaren eta komunitatearen zerbitzura dagoen teknologia berrikuntzarako ikastetxea da, eta hiru 

eginkizun nagusi ditu: prestakuntza teknikoa, hedapen teknologikoa eta enpresei zerbitzuak eskaintzea.
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Sorrera 
urtea

2013-2016 AFM-AMTren katalogoan ageri diren Elgoibarko enpresa fabrikatzaileen markak. 

Beste enpresa askok ere osatzen dute Elgoibarko makina-erremintaren sektorea: ZUBACOR, IZPE, GOROSABEL, MASER, 
KALMAN, FYTEIBAR, EGONDO, LAUKO, IHARDUN, AVS, DMP, DELTECO, modelistak, Etxepe, T Sarasqueta, Emena, 
Lanbat, SARIKI, FANUC, Metala, Mancisidor, Intxausti, mekanizaziorako eta tratamendurako lantegiak eta pieza egileak, 
elektrikariak, hidraulika, neumatika eta garraio enpresak, IBERMATICA-GOITEK, ATERA, makina saltzaile eta berriztatzaileak, 

atzerrian zabaldutako kokapenak, eta IMHn sortzen ari diren ekintza aurrerakoiak.

• Artxiboak:
- Oñatiko Protokolo artxiboa.
- Elgoibarko Udal artxiboa. 

• Bibliografia: 
- Ecenarro, L.M.: “Elgoibar. De las ferrerías 

a la máquina-herramienta...”. Kutxa fundazioa. 
1996.

- AFM (Asociación de Fabricantes de Máqui-
nas-herramienta): “50 años de AFM (1946-1996)”.

- DANOBAT: “50 años de historia”. 2004
- Urdangarin, C. y Aldabaldetrecu, F.: “Histo-

ria técnica y Económica de la máquina herra-
mienta”. CAP, Donostia. 1982.

- Aldabaldetrecu, P.: “Máquinas y Hombres, 
guía histórica”. Elgoibar. 2000.

- Urdangarin, C.: “La fábrica de hierr os y 
aceros San Pedro de Elgoibar. Más de un siglo
de historia. 1876-1990”. Cámara de Gipuzkoa.

- Urdangarin, C.: “Estarta y Ecenarro “Sigma”.
80 años de historia 1914/1995”. (2008)

- Elejalde-Erenchun: “Elgoibar”. 1970
- Elgoibarko San Bartolome jaietako 

egitarauak
- www.gipuzkoa.net/metalmecanica
- www.danobat.com
- www.ideko.es
- www.mcc.es

ARTXIBOAK ETA BIBLIOGRAFIA



1 IGANDEA
Egun pasa: “IRRI SARRI”
LH 3-6ko umeentzat.
Antolatzailea: Elgoibarko Izarra.

2tik 20ra arte
MATRIKULAZIO EPEA: Inazio Bereziartua Musika 
Eskola.
Astelehen eta asteartetan 10:30etik 12:30era edo 
astelehenetik ostiralera 18:00etatik 20:00etara. 
(Ikasle berriak)

6 OSTIRALA
“OIN ALAI BEREZIA”
8:30etik 9:30era, Kalegoen plazatik hasita, kalejira 
Ikastola eta Herri Eskolaraino.

7 LARUNBATA
“IKASTOLAREN EGUNA”
Antolatzailea: Elgoibar Ikastola.
“TENIS JAIALDIA”
10:30etik aurrera, Kalegoen plazan. 
Antolatzailea: Udal Kirol Patronatua eta 40-15 Tenis 
Elkartea.

8 IGANDEA
“ELGOIBAR 2 ERROBERATAN” 
10:00etan, hasiera Kalegoen plazan.

1 DOMINGO
Excursión: “IRRI SARRI”
Para estudiantes de EP3-6. 
Organiza: Elgoibarko Izarra.

Del 2 al 20
PLAZO MATRICULACIÓN: Escuela de Música 
Inazio Bereziartua.
Lunes y martes de 10:30 a 12:30 o de lunes a 
viernes de 18:00 a 20:00. 
(nuevo alumnado)

6 VIERNES
“OIN ALAI EXTRAORDINARIO”
De 8:30 a 9:30, de Kalegoen plaza a la Ikastola y a 
la Herri Eskola.

7 SÁBADO
“DÍA DE LA IKASTOLA”
Organiza:  Elgoibar Ikastola.
“FESTIVAL DE TENIS”
A partir de las 10:30, en Kalegoen plaza. 
Organiza: Udal Kirol Patronatua y 40-15 Tenis 
Elkartea.

8 DOMINGO
“ELGOIBAR EN 2 RUEDAS”
A las 10:00, salida de Kalegoen plaza.
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10ean, 11n, 12an eta 13an 
“ELGOIBARKO VI. PINTXO LEHIAKETA”
Antolatzailea: Merkataritza Saila.

10, 11, 12 y 13 
“VI CONCURSO DE PINCHOS DE ELGOIBAR”
Organiza: Dpto. de Comercio.

14ra arte 
Erakusketa: “Javier Landerasen argazki 
erakusketa: Kyoto Rikyu”
Astelehenetik larunbatera, 18:30etik 20:30era.  Kultur 
Etxeko erakusketa gelan. 
Antolatzailea: Ongarri Argazki Taldea.

14 LARUNBATA
“MINTXETAKO IGERILEKUEN UDAKO 
DENBORALDIAREN IREKIERA”
10:00etan, Mintxetan. 
Antolatzailea: Elgoibarko Kirol Patronatua.

16tik 22ra arte
Erakusketa: “III. KALEKO MARGO LEHIAKETAKO 
LANAK”
Astelehenetik ostiralera, 18:30etik 20:30era,
asteburuan, 12:00etatik 14:00etara, 
Kultur Etxeko sotoan.

Hasta el 14
Exposición: “Exposición fotográfica de Javier 
Landeras: Kyoto Rikyu”
De lunes a sábado, de 18:30 a 20:30. 
En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. 
Organiza: Ongarri Argazki Taldea.

14 SÁBADO
“APERTURA DE LA TEMPORADA DE BAÑOS DE 
LAS PISCINAS DESCUBIERTAS DE MINTXETA”
A las 10:00, en Mintxeta. 
Organiza: Patronato de Deportes.

Del 16 al 22
Exposición: “III CONCURSO DE PINTURA AL 
AIRE LIBRE”
De lunes a viernes, de 18:30 a 20:30, 
fin de semana, de 12:00 a 14:00,
en el sótano de la Casa de Cultura.

12 y 13
“FESTIVAL DE BIRAKA: “Los 40 princibailes”
A las 20:00, en el Herriko Antzokia. Organiza: Biraka Dantza.

12an eta 13an
“BIRAKAREN JAIALDIA: “Los 40 Princibailes”
20:00etan, Herriko Antzokian. Antolatzailea: Biraka Dantza.



20 OSTIRALA
“KIRIBIL”
17:30ean, Kalegoen plaza. 
Antolatzailea: Elgoibarko Izarra.
Bideo Foruma: “NACIDAS PARA SUFRIR”, Loredi 
Salegi.
21:30ean, Kultur Etxeko hitzaldi gelan. 
Antolatzailea: Haizea.
METAL GAUA
23:00etan, Maalako parkean. 
Antolatzailea: Sinuose.

21 LARUNBATA
Familia irteera: “SAGARDO ETXEA”
HH2-LH2ko umeen familientzat. 
Antolatzailea: Elgoibarko Izarra.

22 IGANDEA
Kontzertua: “ELGOIBARKO UDAL MUSIKA 
BANDA”
12:30ean, Herriko Antzokian. 

23tik uztailaren 18ra arte
“UDAL KIROL UDALEKUEN HASIERA”
9:30ean, Olaizaga kiroldegian. 
Antolatzailea: Udal kirol Patronatua. 

23 ASTELEHENA
“ATXUTXIAMAIKAKO UDAKO TXOKOEN 
HASIERA”
Antolatzailea: Elgoibarko Izarra.

26an, 27an eta 28an
Egonaldia: “ZUATZARA”
LH3-6ko haurrekin. 
Antolatzailea: Elgoibarko Izarra.

27 OSTIRALA
“ELGOIBAR BH INSTITUTUKO DIPLOMA 
BANAKETA”
19:00etan, Herriko Antzokian.
“XXX. NAHASTE BORRASTE”
19:00etan. Antolatzailea: Kimetz Elkartea.
Showa: “MACHOMARIS”, Gay Harrotasunaren 
Nazioarteko Eguna (LGBT)
19:30ean, Kultur Etxeko sotoan. 
Antolatzailea: Berdintasun Saila.

28 LARUNBATA
“AZKEN LARUNBATEKO NEKAZARITZA ETA 
ABELTZAINTZA FERIA”
9:00etan, baserriko produktuen salmenta Kalebarren 
plazan.
11:00etatik aurrera, Mintxeta Atletismo Taldearen 
txosna.
12:00etan, “Kale Kantariek” herriko kaleak girotuko 
dituzte.
12:30ean, kandelak egiteko tailerra.
Eguerditik aurrera, Ganadu erakusketa Aita Agirre 
plazan.

20 VIERNES
“KIRIBIL”
A las 17:30, en Kalegoen plaza. 
Organiza: Elgoibarko Izarra.
VIDEO FORUM: “NACIDAS PARA SUFRIR”, 
Loredi Salegi.
A las 21:30, en la sala de conferencias de la Casa 
de Cultura. Organiza: Haizea.
METAL GAUA
A las 23:00, en Maalako parkea. 
Organiza: Sinuose.

21 SÁBADO
Salida familiar: “LA CASA DE LA SIDRA”
Para familias con niños de EI2-EP2. 
Organiza: Elgoibarko Izarra.

22 DOMINGO
Concierto: “BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE 
ELGOIBAR”
A las 12:30, en el Herriko Antzokia. 

Del 23 al 18 de julio.
“INICIO DEL CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO”
A las 9:30, en el polideportivo Olaizaga. 
Organiza: Patronato de Deportes.

23 LUNES
“INICIO DE LAS COLONIAS ABIERTAS DE 
ATXUTXIAMAIKA”
Organiza: Elgoibarko Izarra.

26, 27 y 28
Salida: “ZUAZA”
Para alumnos de EP3-6. 
Organiza: Elgoibarko Izarra.

27 VIERNES
“REPARTO DE DIPLOMAS DEL INSTITUTO DE 
ELGOIBAR”
A las 19:00, en el Herriko Antzokia.
“XXX NAHASTE BORRASTE”
A las 19:00. Organiza: Kimetz Elkartea.
Show: “MACHOMARIS”, Día Internacional del 
Orgullo Gay (LGBT)
A las 19:30, en el sótano de la Casa de Cultura. 
Organiza: Departamento de Igualdad.

28 SÁBADO
“FERIA AGRÍCOLA Y GANADERA DE FIN DE 
MES”.
A las 9:00, venta de productos de caserío en 
Kalebarren plaza.
A las 11:00, txosna de Mintxeta Atletismo 
Taldea.
A las 12:00, “Kale Kantariak” animará las calles de 
Elgoibar.
A las 12:30, taller de velas.
A partir del mediodía, exhibición de ganado en 
Aita Agirre plaza.
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Ikastaroak: “Oinarrizko Internet ikastaroa, 
e-Administrazioa, Google Apps, Irudia eta soinua, 
Sare Sozialak, Software librea”
Interesatuak deitu 943023640 telefonora. 
Antolatzailea: Kzgunea.

Cursos: ”Curso de Internet básico, 
e-Administración, Google Apps, imagen y sonido, 
Redes Sociales, Software libre”
Los interesados llamar al 943023640. 
Organiza: Kzgunea.



Elgoibarko 
AUZOETAKO JAIAK

14 LARUNBATA: 
“URRUZUNO AUZOKO JAIAK”

15 IGANDEA: 
“SAN MIGELDARREN EGUNA”

27an, 28an, 29an:
“IDOTORBE (SAN PEDRO) 

AUZOKO JAIAK”

14 SÁBADO: 
“FIESTAS DEL BARRIO URRUZUNO”

15 DOMINGO: 
“DÍA DEL SAN MIGELDARRA”

27, 28 y 29:
“FIESTAS DEL BARRIO IDOTORBE 
(SAN PEDRO)”

Kultura Sailak karteldegia aldatzeko eskubidea izango du • El Departamento de Cultura se reserva el derecho de poder modificar la cartelera.

ekaina 2014
19:00	  EL GRAN HOTEL BUDAPEST (+12)

21:30	  EL GRAN HOTEL BUDAPEST

1    IGANDEA

2    ASTELEHENA

Iraupena: 99’

Herriko Antzokian ez da zine-emanaldirik izango irailera arte.
No habrá cine en el Herriko Antzokia hasta septiembre.





• 13 OSTIRALA
19:00etan: NIALA Magoa, Maalako parkean, euria 
egiten badu, Kultur Etxeko sotoan. 

• 14 LARUNBATA
10:00etatik 13:00ak arte: Urpekaritza bataioak, 
Olaizaga kiroldegian. Izena emateko: 607 530 461. 
Antolatzailea: Urbizi taldea.
10:00etatik 17:00ak arte:  TRINITATEETAKO XIII. 
AZOKA BEREZIA
10:00etatik 14:30etara:  Lekueder parkean, 
Elgoibarko baserrietan ekoitzitako produktuak salgai
10:00etatik 17:00etara: Aita Agirre plazan, Elgoibarko 
baserrietan hazitako abereen erakusketa. 
10:30ean: I. Bereziartua musika eta dantza eskolako 
trikitilarien eta txistularien kalejira.
11:00etan: Lekuederreko karpan, Kalitatezko 
produktuen dastaketa (euskal baserriko ”Lumagorri” 
oilaskoa, aire librean hazitako txerrien saiheskia eta 
hirugiharra  “Basatxerri”). Elgoibarko baserrietako 
sagardoa dastatu ahal izango da.

• 13 VIERNES
A las 19:00: NIALA Magoa, en Maalako parkea, en 
caso de lluvia, en el sótano de la Casa de Cultura. 

• 14 SÁBADO
De 10:00 a 13:00: Bautizos de buceo en el 
polideportivo Olaizaga. Inscripciones: 607 530 461. 
Organiza: Urbizi taldea.
De 10:00 a 17:00: XIII FERIA ESPECIAL DE 
TRINIDAD
De 10:00 a 14.30: Venta de productos agrícolas exclu-
sivos de los caseríos de Elgoibar, en Lekueder parkea.
De 10:00 a 17:00: Exhibición de Ganado de los 
caseríos de Elgoibar, en Aita Agirre plaza. 
A las 10:30: Pasacalle de los txistularis y trikitilaris 
de la Escuela de Música y Danza I. Bereziartua.
A las 11:00: Degustación de  productos de calidad 
en la carpa de Lekueder (pollos de caserío con 
denominación de origen “Lumagorri”, costilla de cerdo 
“Basatxerri” criado al aire libre). Se degustará también 
sidra de los caseríos de Elgoibar.



13:00etan: Trinitate Saria: Emakume trontzalarien 
txapelketa (Ainhoa Otaño eta Aitziber Lizarralde; 
Itsaso Onsalo eta Leire Astiazaran; Nerea Sorondo 
eta Amaia Garzia; Nerea Arrizabalaga eta Uxue 
Ansorregi). Lokotx bilketa erakustaldia. Kalegoen 
plazan.
14:30ean: Elgoibarko baserritarren anaiarteko 
bazkaria Lekuederreko karpan.
18:00etan: INAZIO BEREZIARTUA MUSIKA ETA 
DANTZA ESKOLAKO IKASLEEN JAIALDIA; Udalaren 
TXISTULARI Taldeak eta HARITZ Euskal Dantzari 
Taldeak parte hartuko dute, Kalegoen plazan (euria 
izanez gero, Lekuederreko karpan). Antolatzailea: 
Musika Eskola.
23:30ean: NAGUSIEN DANBORRADA, UDAL 
MUSIKA BANDAk lagunduta, Kalegoen plazan.

A las 13:00: Trinitate Saria: Campeonato de mujeres 
trontzalaris (Ainhoa Otaño y Aitziber Lizarralde; Itsaso 
Onsalo y Leire Astiazaran; Nerea Sorondo y Amaia 
Garzia; Nerea Arrizabalaga y Uxue Ansorregi). 
Exhibición de recogida de mazorcas. En Kalegoen 
plaza.
A las 14.30: Comida de hermandad de los y las 
baserritarras de Elgoibar, en la carpa de Lekueder. 
A las 18:00: FESTIVAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
Y DANZA INAZIO BEREZIARTUA junto con la Banda 
Municipal de TXISTULARIS y HARITZ EDT, en 
Kalegoen plaza. (Si llueve en  la carpa de Lekueder). 
Organiza: Escuela de Música y Danza Inazio 
Bereziartua.
A las 23:30: GRAN TAMBORRADA acompañada de 
la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA en Kalegoen plaza.



• 15 IGANDEA , 
  “TRINITATE EGUNA”.
9:00etan: DIANA, Udal Txistulari 
Taldearekin.
9:00etatik 10:00etara, III. Kaleko Margo 
Lehiaketarako izen ematea, Kultur Etxeko sotoan. 
Nagusientzat (18 urtetik gorakoentzat). 
Egur Arte Tailerrak antolatuta
(Informazioa: 666 557 538).
9:00etatik 13:00etara, “EHIZA-TXAKURREN 
TRINITATEETAKO TXAPELKETA”, Larraskandan. 
Antolatzailea: La Unión Elkartea.
10:00etik 14:30era:  XIX. ARTISAU AZOKA, 
Lekueder parkean.
11:00etan: MEZA NAGUSIA, Parrokiako 
Abesbatzaren laguntzaz, San Bartolome parrokian.
12:00etan: HAURREN DANBORRADA. 
Antolatzailea: Inazio Bereziartua Musika eta Dantza 
Eskola.
13:00etatik 14:00ak arte, III. Kaleko Margo 
Lehiaketaren lanak entregatzea, Kultur Etxeko 
sotoan.
14:30ean, III. Kaleko Margo Lehiaketaren sari 
banaketa, Kultur Etxeko sotoan.
17:30etatik 19:00etara: ERRALDOI,  BURUHAUNDI 
eta ZEZENZIKLETEN KALEJIRA, Elgoibarko 
Dultzaineroekin batera.

• 15  DOMINGO
  “SANTÍSIMA TRINIDAD”.
A las 9:00: DIANA a cargo de la Banda Municipal 
de Txistularis.
De 9:00 a 10:00, inscripción para el III Concurso 
de Pintura al aire libre, en el sótano de la Casa de 
Cultura. Para personas mayores de 18 años. 
Organiza Egur Arte Tailerra. 
(Información: 666 557 538).
De 9:00 a 13:00, “CONCURSO DE TRINIDADES 
DE PERROS DE MUESTRA CAZANDO”,
en Larraskanda. Organiza: La Unión Elkartea.
De 10:00 a 14:30: XIX FERIA DE ARTESANÍA en 
Lekueder parkea.
A las 11:00: MISA MAYOR cantada por el Coro 
Parroquial, en la Parroquia San Bartolomé.
A las 12:00: TAMBORRADA INFANTIL. 
Organiza: Escuela de Música y Danza Inazio 
Bereziartua.
De 13:00 a 14:00, entrega de los trabajos del III 
Concurso de Pintura al aire libre, en el sótano de la 
Casa de Cultura.
A las 14:30, entrega de los premios del III Concurso de 
Pintura al aire libre, en el sótano de la Casa de Cultura.
De 17:30 a 19:00: PASACALLE DE GIGANTES, 
CABEZUDOS y zezen-zikletas acompañados de los 
Dulzaineros locales.



1. BEIRAGINTZA / Vidrio fusing
TALLERES KIARA
BIDANIA
2. BEIRAGINTZA / Vidrio fusing
TXIMELETAGLASS
UGAO-MIRABALLES
3. BEIRAGINTZA / Vidrio fusing
IGOR OBESO
IRURA
4. BITXIAK / Joyas
AMAIA ERKIZIA
ELGOIBAR
5. BITXIAK / Joyas
ABAD SOTO, Susana
ELGOIBAR
6. BITXIAK / Joyas
ANA MOYA
EIBAR
7. BITXIAK / Joyas
JOANA HERNÁNDEZ
ELIZONDO
8. BITXIAK / Joyas
IRATI AGIRREAZALDEGI
ELGOIBAR
9. BITXIAK / Joyas
NAIARA LLORENTE
SANTURTZI
10. BITXIAK / Joyas
EDURNE ASKASIBAR
ELGOIBAR
11. BUZTINGINTZA / Cerámica
NEREA ETXEGARAI
IRUÑA
12. EGURREZKO JOSTAILUAK / Juguetes de madera
LEKUTXU
GASTEIZ
13. EGURREZKO LANAK / Talla en madera
ADURIZ MITXELENA, Román
ERRENTERIA
14. EGURREZKO LANAK / Talla en madera
ISASTI URAIN, Xabier
ELGOIBAR
15. EGURREZKO LANAK / Talla en madera
LARRAÑAGA RUIZ DE EGUINO, Felix
BERRIZ
16. EGURREZKO LANAK / Talla en madera
BITOR ARRIETA 
DONOSTIA

17. EHUNAK / Telares
NIEVES MILLÁN GONZALEZ
GASTEIZ
18. EHUNAK / Telares
ZUGEHINI
ELGOIBAR
19. EHUNAK / Telares
XARLEM CREATIONS
ELGOIBAR
20. LUTHERIA TAILERRA / Taller de lutheria
ANDRADE ARIAS, Arturo
ELGOIBAR
21. ESKULANAK / Trabajos manuales
MAIDAGAN BARRENETXEA, Nieves
DEBA
22. ESKULANAK / Trabajos manuales
MEMBRILLERA PÉREZ, José.
ELGOIBAR
23. XABOI NATURALAK / Jabones naturales
LATATU BATARRITA, Aranzazu
CASTRO URDIALES
24. XABOI NATURALAK / Jabones naturales
MIREN LIZEAGA 
HERNANI
25. XABOI NATURALAK / Jabones naturales
GARBI
ZEGAMA
26. KAKORRATZ LANAK / Trabajos de ganchillo
ELORTZA ANSOLA, Mª Carmen 
ELGOIBAR
27. LARRU LANAK / Curtidería
E-MENDI
ANGIOZAR
28. LARRU LANAK / Curtidería
ULI GARRIDO, Maider
ZUMARRAGA
29. MARGOAK / Pinturas
NOGALES MENGUIANO, Emi
ELGOIBAR
30. OTARGINTZA / Cestería (fleje de castaño)
AGIRREZABALA LANDA, Iñaki
MATXINBENTA
31. XERIGRAFIA / Serigrafía
XEBAS LARRAÑAGA
ELGOIBAR
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