
ONDARRURA KOSTALDETIK - PORTUTIK PORTURA

Ibilbidearen gida puntuak

§ Dzingua Surf Dendatik kanpoaldera begira ezkerretarantz eskolapera gerturatuko gara. Ondoren, Mendexa-Ondarru kartelari kasu eginez 
eskuinerantz abiatuko gara. 
§§ Lekeitioko Elisa nagusia, Isuntza eta Karraspio hondartzak begi bistan ditugularik kostako bidean murgilduko gara.  
§§§§ Bira  ta bira eta gora-behera Ondarrura iritsiko gara. Herri txikia izanik, bere kaleetan zehar galduko gara Ondarruko alde zaharra ezagutuz. 
§§§§§ Ondoren portura jaitsi eta Artibai erreka zeharkatuko dugu. Ondarruko hondartzan gaude. Hemendik urertzetik doan pasealekuan zehar 
Saturraranera gerturatuko gara. Mutrikuko lurretan gaude.  
§§§§§§ Inguruaz gozatu, atseden hartu eta indarberritu ostean, berriz ere kostaldetik, Lekeitiora itzuliko gara. 
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Saturraran hondartzara iritsiz Gipuzkoa ikutuko dugu. Lea Artibai eskualdea Bizkaia eta Gipuzkoako 
kosta aldeko  muga irudikatzen du. Eskualde honek  20 bat kilometrotako kostaldea  dauka eta 
portutik-porturako ibilbide honetan zehar kilometro gehientsuenak egiteko aukera aproposa daukagu.
Inoiz ibili zaren bide bihurgunetsuena ezagutuko duzu. Bidearen beste  puntan historioz eta 
nortasunez beteriko inguruan barneratu gaitezke.

Saturrarango bainuetxe, apaizgaitegi eta espetxea

XIX. mendean, Saturraranen hotel eta bainuetxe gunea 
eraiki zuten. Jabeek, 1921ean, negozioa gainbehera 
zetorkiela ikusita, Gasteizko elizbarrutiari eman 
zizkioten eraikinak. Halaxe, udako apaizgaitegi eta 
bainuetxetzat erabili zen eraikin multzo hura. 
Espainiako Gerra Zibila hastean, 1936an, Eusko 
Gudarostearen kuartel bilakatu zen.

Gero, eraikin multzoa espetxe bihurtu zuten frankistek 
1937tik 1944ra bitartean, eta 4000tik gora emakume 
eta haur preso izan zituzten, oso baldintza gogorretan 
Aranzadi Zientzi Elkartearen datuen arabera, 
espetxean 107 emakume eta 48 ume hil ziren, 
espetxeko zaindari ziren mesedetako ordenako monjek 
emandako tratu txarrengatik, gosearengatik, 
tifusarengatik eta tuberkulosiarengatik. Ehun bat haur 
desagerrarazi ere egin zituzten. 

1943an, espetxea itxi baino urtebete lehenago, 1.050 
emakumezko zituen preso, Estatu osoan zirenen 
erdiak. 

1944an, berriz ere bihurtu zen apaizgaitegi, harik eta 
1987an Mutrikuko Udalak Gipuzkoako eliz barrutiari 
lurrak eta eraikinak erosi zizkion arte. Eraikuntza 
haietatik guztietatik ez da arrastorik ere geratu.
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ONDARRU

Bizkaiko udalerririk ekialdekoena da, Gipuzkoarekin muga egiten duena. Ondarroa 1327ko irailaren 28an sortu zen, Berrittuko lurretan,  Maria 
Diaz Harokoak emandako hiri-gutunaren bitartez. Garai haietako itsasgizon eta arrantzaleen bizileku zen. Lekeitiorekin harreman 
gorabeheratsua eduki du beti. Arrantzaren inguruan eraiki dute herriko ekonomia, batez ere azken mendeetan.
Erdi Aroan harresi batez babestu zuten herria. Bost sarbide zituen, bata Goikokalean, beste bat Kalehaundin, zubi zaharrean, Iparkalen eta 
bosgarrena hondartzan.
Udalerriko gunerik garrantzitsuenari Errenteria deritzo, bertan portua eta etxebizitza gehienak kokatzen dira. Gorozika auzoan, berriz, 
nekazaritza da nagusi, izan ere, baserriak eta ortuak erruz daude bertan. Baserri horietariko batzuk balio historiko eta arkitektoniko handikoak 
dira. 

Ondarruko ondasun nabarmenak:

! Alde Zaharra: Erdi Aroko trazatua du. Kultura ondasun izendatu zuen, monumentu multzo kategoriarekin, 1994an.
! Andra Maria eliza: gotiko berantiarra da, baina ezin da eusko gotikoaren barrukotzat hartu. 1462koa edo 1480koa da.
! Likona dorretxea, XV.mendekoa. Euskal Herriko dorretxe tipikoa. Ignazio Loiolakoaren familiarena izan zen, eta han jaio zen haren ama.
! Udaletxe zaharra: Andra Maria elizari atxikia, XIX. mendearen bukaerako eraikina da.
! Santa Klara arrantzale kofradia: XX. mendearen hasierako eraikina.
! Antiguako Ama eliza: XII.mendeko eraikina da, baina eraberritze handiak egin zizkioten 1750ean, eta XX. mendearen erdialdera gaur 

egungo kanpandorrea gehitu zioten.
! Zubi Zaharra: Erdi Aroan, Ondarroak zubi horretan pasabide saria kobratzeko eskubidea zuen. 1958ko uholdeak eraman zuen, eta berriz 

eraiki zuten, antzinakoaren moldeari jarraituz.
! Alfonso XIII.aren zaldain birakaria, Hondartzako zubia edo Txakur-txiki zubia: oinezkoentzako zubi birakaria, 1927an eraikia. XIX. 

mende amaieran eta XX. mende hasieran egiten zen burdin arkitekturaren adibide polita da. Arrigorri hondartzarako bidea errazteko egin 
zuten.

! Itsas Aurre zubia: Santiago Calatravaren lana, burdinaz eta zementuz egina, estilo abangoardistakoa, 1995ean eraikia.
! Vega hotela: Pedro Gimon Egiguren bilbotar arkitektoaren lana, XX. mendearen hasierakoa. Euskal estiloko arkitekturaren adibide da, 

joera modernistakoa. 

SATURRARAN HONDARTZA

Saturraran hondartza Ondarruko badiaren eskuinaldean, Bizkaiaren mugan dago kokatua. Saturrarango hondartzaren bereizgarri dira hango 
haitzak. Kretazikokoak dira, eta Eskilantzarri deritze («ezkila antzeko harri» omen da etimologia). 
Lurmuturraren hasieran, Saturraran Zahar baserria dago, XVIII. mendeko oinetxea, Gipuzkoako itsas baserri bakarra. Oso konpondua dago, eta 
Areiltzatarren eta Txurrukatarren armak dituen armarria du. Inspirazio iturri izan da hainbat eleberri eta kontakizunetan.

Ingurumena

Zituen balio ekologiko garrantzitsuenak galdu ditu azken urteetan, gizakiaren esku hartzearen eraginez. Errekaren bokalea kanalizatzean, hango 
padura txikia suntsitu zuten. Bestalde, hondartzaren atzealdean egindako eraikuntzek, hondartzaren antzinako dunak aztarna txiki batzuetara 
mugatu ditu. Ondarroako portuaren eraikitzeak ere eragina izan du hondartzan: korronteen aldaketak direla eta, hartxintxarrak azaltzen dira 
hondartzaren behealdean.

Saturrarango haitzen kondaira

Kondairak dioenez, nomada talde batek Saturraranen gelditzea erabaki zuen aspaldi. Talde hartan ba omen ziren Satur eta Aran izeneko bi 
gazte. Txikitatik ezagutzen zuten elkar, eta leku hartako sorginkeria batek eraginda-edo maitemindu egin ziren. Satur arrantzara ateratzen zen 
egunero-egunero, eta Aran hondartzan gelditzen zen haren zain, bueltatu arte. Baina, egun batean, galerna sartu eta Satur ez zen itzuli. Aran 
hondartzan egon zen, eguna joan eta eguna etorri, haren zain; baina ez zen inoiz itzuli.
Hala, bada, esperantza guztiak galduta, Aranek txilioka itsasoari bera ere eraman zezan eskatu zion. Eta halaxe gertatu zen. Gau hartan 
izugarrizko zarata entzun zen, eta han zeudenek, begiratzean, hondartzako haitzak itxuraldatuta ikusi zituzten! Bi pertsonaren irudiak ageri 
ziren. Bata, Satur zen; eta bestea, Aran.
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