
 2016 urtetik aurrera, Fabrica de Asfaltos de San Ildefonso edo Gustaldapa 

izenarekin ezagutzen den herri meatzarian indusketa arkeologikoa eta berres-

kuratze lanak egin dira. Lan hauek Eusko Jaurlaritzak duen Auzolandegiak 

planaren baitan egin dira, aArabako Foru Aldundiko Ingurumena eta Hiribitza 

Sailarekin Elkarlanean.

 “San Ildefonso” meategiak penintsulako lantegi eraldatzaile handiena 

sortzeko bidea eman zuen, eta Korres-Atauri-Maeztu herrietako herri-lurretan 

egon zen. Bertan, harkaitzak destilatzen zituzten asfalto-betuna eskuratzeko. 

Asfaltozko ogi hexagonalak eta prismatikoak lantzen zituzten, baita materiala 

xehatu soltea zakuetan eta lauzetan ere. Ekoizpenaren zati handia Frantziari 

bidaltzen zen. 1.856ko abuztuaren 5ean, Felipe Pichenot, Gasteizen bizi zena, 

agertzen zen Ledoux y Cía elkartearen zuzendari delegatu bezala. Ordurako, 

meategiaren ondoan instalazioak kokatzen hasiak zeuden.

 Zortzi eraikinek eta zenbait patiok edo pasalekuek osatzen zuten Gustal-

dapa lantegia, “Asfaltos de Maeztu” izenarekin ezagutzen dena, beste lursaile-

kin batera. Lehenbizikoa, asfaltozko ogi eta lauzetak lantzeko tokia izan zen; 

bigarrenean zenbait gune egon ziren: lurrun-makina eragilea, galdara, sute-

gia, tornuak, errota eta arroka-xehagailua; hirugarrenean, zalditegiak, arozte-

gi-tailerra eta tresneriaren biltegia; laugarrena lastategia eta biltegia izan zen; 

bosgarrenean, langileak bizi ziren; seigarrenean, biltegiak eta zuzendariaren 

etxebizitza zeuden; zazpigarrena ez zen erabiltzen; eta, azkenik, zortzigarre-

nean, bolborategia zegoen. Patioetan edo esparru irekietan ur-andela, ogi eta 

lauzeten biltegia zeuden, baita egurra ere. Inguruko soroetan,  barazkiak eta 

laboreak landatzen zituzten. Gune osoak hiru hektareko zabalera zuen.

 Konpainiak Ataurin lantegi berri bat eraikitzea erabaki zuenean, “San Il-

defonso” bigarren mailara pasa zen. Joan den mendeko berrogeiko hamarka-

dan, jarduera oso mugatua zuela esan daiteke; noizbehinka egiten ziren mine-

ral-erauzteak, eta betiere lantegi berrirako osagarriak.
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