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Cafeteras Omega: 
kafe zaporeko historia
Arantxa Urbe Irazusta

XX. 
mendearen hasieran, Bart zelonatik 

Argentinara joateko hilabete behar 

zen it sasont ziz. Rafael eta Aicardo 

Urbe anaiek ederki ezagut zen zuten bidaia hura. 

Rafael Urbe Iriarte 1878ko ot sailaren 1ean jaio zen 

Ziraukin (Nafarroa, Lizarrako merindadea), ordura 

arteko urbetar guztiak bezala. Anai-arreben artean 

zaharrena izan zen.

Txikitatik Iruñan ibili zen eskolan, Aicardore-

kin batera. Biek ala biek ez zuten Ziraukin zituzten 

lur eta mahastiekiko at xikimendu handirik erakut si, 

eta horregatik, gaztetatik Ziraukiko lurrak ut zi eta 

beste bide bat zuk jorrat zea erabaki zuten.

Rafael Iruñako notarioaren lagunt zailea 

izan zen urte bat zuetan. Ondoren, Aicardorekin 

batera, Amerika aldera joatea erabaki zuen, eta 

Buenos Aireseko (Argentina) “Linage y Fernan-

dez” oihal eta ehun lantegian hasi ziren lanean 

merkatarit za-agente gisa. Zenbait urtez joan-eto-

rrian ibili ziren.

Rafael Josefa Irigoyen Gonzalez de Chava-

rrirekin ezkondu zen Zaraut zen 1904ko irailaren 

11n. Argentinarako bidaia haietako batean jaio zen 

1905eko apirilaren 11n 

Bart zelonan Francisco 

Urbe Irigoyen, haien 

seme bakarra.

Argen tinan zirela, 

1913ko Egu berrietan, 

Espainiako loteria na-

zionalaren sari nagu-

sia egokitu zit zaien, 

18.073 zenbakiduna, 

hain zuzen.

Aicardo Urbe-

ren koinatuak, Merino 

ingeniari jaunak, lote-

riaren saria egokit zen 

ez zit zaiolako aspertuta, urtetan erosi zuen zenba-

kia Aicardori salt zea erabaki zuen. Hark, ehunde-

giko langileen artean banatu zuen. Eta nola diren 

gauzak, zortea deitu zuten lehen aldian egokitu 

zit zaien sari nagusia. Aicardo Urbek hiru dezimo 

zituen, haien truke garai hartako milioi bat eta 

zort ziehun mila pezeta egokitu zit zaizkion. Rafaeli, 

berriz, dezimo baten erdia izaki, hirurehun mila 

pezeta egokitu zit zaizkion.

Aicardo Urbe Iriartek Buenos Aires-en (Argentina) zuen lantegia, Cafeteras 

Omegako lehen fabrika.  Urbe familiaren fondoa.

Ezkerretara Rafael Urbe Iriarte 

eta eskuinean haren seme 

Francisco Urbe Irigoyen, Cafe-

teras Omegako nagusiak. 

Urbe familiaren fondoa.
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Munduaren erdia Lehen Mundu Gerran mur-

gilt zera zihoala, urbetarrei diru puska etorri zit zaien 

eskuetara.

Argentina abiapuntu edo helmuga zuen 

bidaia haietako batean ernaldu zen Cafeteras 

Omega proiektua. Ozeanoaren erdian hit z egin 

omen zien Urbe anaiei ingeniari italiar batek kafete-

ren gainean. Ordura arte, kafea egiteko elt zea era-

bilt zen zen, eta kafetera espresak irault za handia 

izan ziren. Kafeteren t xanparen arrimuan, hiribu-

ruetan batik bat, ugarit zen hasi ziren hit z-aspertue-

tarako jendea bilt zeko leku egokia bilakatu ziren 

kafe-et xeak. Batak bestea lagundu zuen, kafetera 

espresen hobekunt zak kafe-et xeen irekiera, eta 

kafe-et xeen irekierak kafetera espresen negozioa.

Rafael eta Aicardok eskuratu berri zuten dirua 

kafeterak egiteko industrian inbertit zea adostu 

zuten. Hala, Buenos Airesen sortu zuten Cafeteras 

Omegako lehen fabrika.

Urte bat zuk Argentinan egin ondoren, eta 

kafeteren merkatuan urrat s berriak eman nahirik, 

erabaki zuten Aicardok kafeteren negozioko ibilbi-

dea Argentinan jarraituko zuela eta Rafaelek Eus-

kal Herrian. Horretarako, Rafael Donostiara it zuli 

zen 1916an bere familiarekin eta kafeterak egiteko 

patente batekin.

Donostian, lehenengo, Gros auzoko Kolon 

kalean kokatu zen. Ondoren, Mirakont xara eraman 

zuen kafetera fabrika.

Kafeterak egiteko zuen patentearekin Omega 

Rui (Rafael Urbe Iriarte) izena jarri zien kafeterak egi-

ten hasi zen. Urtez urte, kafe-makinak hobet zen eta 

perfekzionat zen joan zen. Horrekin batera, lehen-

dik aritua zen mundu komert zialean lan handia 

egin zuen, eta Donostian eta penint sulan zabalt zen 

hasiak ziren kafe-et xe dotoreenetan bere kafeterak 

jart zea lortu zuen. Era horretara, Omega kafeteren 

Omega kafeteren lehen modeloak biribilak ziren. Argazkikoa 

gorput z batekoa da. Urbe familiaren fondoa.

Navarra en Guipuzcoa aldizkariak 1933ko uztailaren 7an kale-

ratu zuen 1. zenbakia, Urbetarren gisa Gipuzkoan bizi ziren 

nafarrek lagunduta. Bertakoa da Omegako iragarki hau. Urbe 

familiaren fondoa.
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ospea zabalt zen hasi zen. Kontuan hartu behar da, 

era berean, joan den mendeko 20ko hamarkadan, 

Donostia Espainiar estatuko burgesiaren at seden 

eta aisialdirako jomuga nagusia zela eta horrek 

jende asko erakarri zuela bertara. Hori ere lagun-

garri gertatu zit zaion Urberi bere Omega kafeteren 

ospea eta negozioa zabalt zeko. Garai hartan, kafe-

et xe berrien irekiera eta zaharberrit zeen berri ema-

teko iragarkietan aipat zen zuten kafe-et xe haietako 

kafeak Omega kafeteretan egiten zituztela, dotore-

tasun eta kalitate zigilu gisa.

Cafeteras Omega Donostiatik Oreretara

Rafael gizon ekint zailea, ausarta eta nego-

zioetarako sen handia zuena izan omen zen. 

Hurrengo urteetan ere negozioa bide onean jart zea 

lortu zuen, eta zabalduz zihoanez, ekoizpena han-

dituko zuen instalazio baten bila hasi eta Oreretan 

aurkitu zuen. Donostian zituen langile haietako 

asko ere lantegiaren arrimuan etorri ziren.

Urbek bere lantegi berria kokat zeko A. Brisac 

Ainé y Cª aterki lantegiaren instalazioak jo zituen 

begiz. Garai hartan Frant ziako mugako tren gel-

tokiko hiribidean (Pablo Iglesias), baina denent zat 

ezagunagoa den “topoko maldan”.

Udal hirigint za art xibategiko 1. liburuko 

6. t xostenean jasota dagoenez, Brisac Ainé eta 

Cª-k 1921ean eskatu zuten aterkiak, eguzki-

takoak eta makilak egiteko helburua zuen lante-

gia eraikit zeko baimena. Ondoren eskatu zuten 

instalazioen zabalt ze-baimena ere bertan dago. 

Lantegi horren berri eman zuen Rentería aldi-

zkariak 1922an. Artean amaitu gabe zegoen, 

baina han irakur daitekeenez, “Los señores 

A. Brisac Ainé y Cª, con el mejor acuerdo, han 

elevado un edifi cio en lugares los más hermosos 

de Rentería, destinados a elaborar cuanto está 

relacionado con la paragüería. Los edifi cios son 

admirables, orgullo, industrialmente, de la hermosa 

villa”. Testuak eraikunt zaren abantailak laudatuz 

jarrait zen du.

Rafael Urbek 1930eko urriaren 13an aterki 

lantegiaren et xebizit za, pabiloiak eta lur-sailak erosi 

zituen. Urbek Cafeteras Omega han kokatu zuen 

garaian, kale hartan, 1918an eraikitako Bat zokia, 

Cafeteras Omegako pabiloiak eta at zean OMEGAKO et xea. Kut xa Fototeka.
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eta 1924an Jenara Esnaolak eraikitako eskolak bes-

terik ez zeuden.

Aterki lantegia erosi eta kafeteren ekoizpe-

nean jarraitu zuen. Orduan ekoizten zituen kafe-

makinek Omega (handiak), Omega Delta (t xikiak) 

eta Omega Minerva izena zuten. Horiek 36ko 

gerratearen aurretik ekoit zitakoak izan ziren. Ondo-

ren, 1953-54an, Omega 540 isurpenekoa; 1956an, 

Omega 560 modelo t xikia gorput z batekoa edo 

bikoa; Omega 600 palankaduna; eta, azkena, 

Omega 50 oro, ur presioarekin lan egiten zuen 

makina automatikoa etorri ziren.

Egunez egun zabalt zen zihoan merkatuari 

erant zun ahal izateko hainbat zabalt ze-lan egin 

behar izan zituzten Cafeteras Omegako pabi-

loietan. Udaleko art xibategian jasota dagoenez, 

lehena 1935ean egin zuten, hurrengoa 1942an eta, 

azkena, 1951n. Lehen lanak Rafaelek berak egin 

zituen, eta bi azkenak Francisco Urbe haren semeak, 

aita erretiratu zenean hark jarraitu bait zuen kafete-

ren ekoizpenarekin.

Rafael Urbek, bistan da, intuizio handia izan 

zuen negozioetarako, baina baita bizit zako beste 

arlo bat zuetarako ere. Eskarmentuan eta lanean 

zaildutakoa zen bera; jaso zuen prestakunt za aka-

demikoa, baina, ez zen oso handia izan. Horregatik 

erabaki zuen bere seme Franciscok enpresan aritu 

aurretik berak izan ez zuen prestakunt za jaso behar 

zuela. Horretarako, lehenik Bilboko Deustuko Uni-

bert sitatera bidali zuen ingeniarit za ikasketak egi-

tera. Han garai hartako jende esangurat sua izan 

zuen ikaskide, ondorengo bere ibilbidean zeriku-

sia izan zutenak, besteak beste, Jose Antonio Agi-

rre lehendakaria. Liejako unibert sitatean (Belgika) 

amaitu zituen Deustun hasitako ikasketak.

Rafael Urbe 1916an familiarekin Argentinatik 

it zuli zenean, Donostian jarri zen bizit zen, Gipuzkoa 

plazan, hain zuzen. Oreretako lantegia erosi zute-

Omegako trokelaketa saila. Urbe familiaren fondoa.
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nean, han et xebizit za bazegoen ere, ez ziren bizile-

kuz aldatu. Rafael egunero etort zen zen Donostiatik 

“tranbia t xurian”  Cafeteras Omega zuzent zera.

Francisco Urbe Irigoyen Juana Peña Iriarte-

rekin ezkondu zen Donostian 1932ko maiat zaren 

31n. Juana Ategorrietako (Donostia) Toki Alai 

et xean bizi zen arren, Saladillon (Argentina) jaio 

zen 1906ko maiat zaren 16an. Haren gurasoak ere 

argentinarrak ziren, nahiz eta jatorri euskaldune-

koak izan. Txikitan etorri zen Donostiara, 7 urtere-

kin, amona Juana Elosegirekin. Barkuz etorri ziren, 

hilabete it sasoan pasata.

Franciscok eta Juanak bost seme-alaba izan 

zituzten: Rafa, Maria Luisa, Pako, Juani eta Maria 

Jesus. 36ko gerrateak behartuta denboraldit xo 

baterako etorri ziren Cafeteras Omegako et xebi-

zit zara, behin-behineko, baina behin-behinekota-

suna 1964ra arte luzatu zen. Ondoren, Donostiara 

joan ziren bizit zera berriro, Gros auzoko Iparragirre 

kalera.

Omegako et xeak beheko solairuan bulegoak 

zituen, 1. eta 2. solairuan et xebizit za eta gainean, 

berriz, ganbara. Gerra ondorenean, Franciscok 

2. solairuan bi et xebizit za atondu zituen gerran 

oso gazterik hil ziren lantegiko bi langileren alargu-

nent zat. Haiek joan zirenean berriro urbetarren bizi-

leku izan zen.

36ko gerrak eragin sakonak izan zituen baita 

Cafeteras Omegan ere. Gipuzkoako Lan Ordezka-

rit zak eskatuta Francisco Urbek 1937ko irailaren 

25ean egin zuen t xostenaren arabera, 1936ko lehen 

hiruhilabetekoan lantegian 43 gizon eta 8 adingabe 

ari ziren lanean. Gizonek 10, 45 pezetako soldata 

zuten, eta azkenek 3,75ekoa. Epe berean, hainbat 

motatako 105 makina zeuden eta haien balioa 

268.988,25 pezetakoa zen. Urte horretako apiriletik 

lantegia ez zen normaltasunez aritu eta maiat zaren 

13tik aurrera erabat gelditu zen grebaren ondorioz. 

Lantegia ez zen berriro lanean hasi harik eta Franco-

ren indarrek Gipuzkoa hartu zuten arte.

Txosten berean aipat zen da 1937ko ekain, 

uztail eta abuztuan 9 gizon eta 2 adingabe ari zirela 

lanean. Lehenek 10,30 pezetako soldata zuten 

eta bigarrenek 3,12koa. Jarrait zen du aipatuz zer 

makina zituzten, zer lehengai eta nort zuk ziren hor-

nit zaileak, langile at zerritarrik ez zutela eta abar. 

Ohar bat ere at xiki zuen Franciscok: “los cinco tor-

nos revólveres, un torno mecánico y una sierra para 

cortar metales fueron requisados por la Autoridad 

Militar para la fabricación de materiales de guerra 

y se encuentran actualmente fuera de estos Talle-

res repartidos en distintas fábricas de Zaragoza, San 

Sebastián y Pasajes”.

Tornu horietako bat aurkitu zuen ustekabean 

Omegako langile batek. Bando errepublikarrekoa 

izaki, gerrako preso eraman zuten Zaragozako lan-

tegi batera. Galdetu zioten ea zein zen bere lanbi-

dea eta tornularia zela esan zienean, artean inork 

nola erabili asmatu ez zuen tornua erakut si zioten, 

ea berak ba ote zekien erabilt zen. Pitler tornu erre-

bolber bat zen, Txekian egina. “Nire tornua da-

eta!” esan omen zuen hura ikusi zuenean, bere 

gisara OMEGAtik Zaragozako fabrikara indarrez 

eramana.

Ez zituzten makina hoberenak eraman, ant za. 

Rafaelek agindu zion Damaso Salaberria langileari 

zuten tornurik hoberena eta beste zenbait makina 

berri piezaz pieza desmuntat zeko, piezak markatu 

eta koipe iraunkorrez olioztat zeko. Ondoren, 

topoko trenbidearen ondoan lurperatu zituzten, 

lantegiaren lursailetan. Gerra amaitu zenean gorde-

lekutik atera eta mart xan jarriko zituzten berriro.

Franciscoren emazte Juanak, bere aldetik, bere 

neurriak hartu zituen. Argentinarra izaki, Argentinako 

bandera ipini omen zuen et xeko balkoian gerra hasi 

zenean, gerrarekin zerikusirik ez zutela adierazteko 

bere modua izan zen.

Gipuzkoa begiragar’ia liburuan argitaratutako iragarkia. Irudia 

Jon Zabalo Ballarin, Txiki, marrazkilari ezagunarena da. Urbe 

familiaren fondoa.
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Rafaelek ez zuen armarik egin bere lante-

gian. Gerra ondoren, arazo ugariri aurre egin behar 

izan zion, horniketakoak, esaterako, ez bait zizkio-

ten kupoak ematen. Beste bat, nazioarteak Espai-

niari blokeoa jaso eta Ciudad de Toledo bukea 

it sasoratu zuenean gertatu zit zaion. It sasont zi 

hura Espainiako estatuan eginiko produktuen it sas 

gaineko erakustokia zen, eta Europan eta Ame-

riketan ibili zen. Omega kafeterei debekatu egin 

zioten erakusketa horretan parte hart zea. Espai-

niar patentea zuen kafetera izaki, azkenean, onartu 

behar izan zuten, baina debeku bat ipini zioten: ez 

zen mart xan ipiniko. Omega kafetera bat joan zen, 

beraz, it sasont zi hartan, mundu osoko ikusleent zat 

sekula kaferik egin ez zuen kafe-makina.

Trenak Kafetera artean

1938ko ot sailean 21 langile zeuden Jose Luis 

Insausti Urigoitiak 1996ko Oarson Oreretako indus-

tria gogoratuz lanean aipat zen duenez. Kafeteren 

ekoizpena t xikia zen, ordea. Ondorioz, Talleres 

Omega sortu zuen Urbek metalgint zako hainbat 

lan egiteko, enbutiziokoak eta abar. Cafeteras 

Omegak emeki jarraitu zuen bere bidea, Francisco 

egiten ari zen diseinu berri bati buruzko ikerketek, 

ordea, laster izan zuten emait za, harrera oso ona 

izan bait zuen eta eskari handia erdiet si zuten.

Orduan hasi zen trenekin; Omega ezaguna 

egin zuen beste adar bat. Hori zen Franciscoren 

zaletasuna. Lantegiak miniaturazko makinak egi-

teko atal bat zuen, erlojutegiko makineria zuena, 

eta han eraiki zituzten Fidel Burugain eta Jesus 

Alverok Santa Fe izeneko lokomotoreak eskalan, 

bere bagoiak, errailak, zubiak, tunelak, ibaiak, 

barrerazainen et xeak eta abar zituen maketa. Disei-

nua Francisco Urberena zen. Lantegiko gela berezi 

bat zen hura, maketa handi harekin. Leku askota-

tik etort zen zen jendea hura ikustera, haietako bat 

izan zen gerora Espainiako errege izan zen Juan 

Carlos. Ikusgarria omen zen tren haiek mart xan 

ikustea, ur-jauziak, bagoiak argiztat zen tunelera 

sart zen zirenean, dena automatikoa zen, baita tre-

nen artean gorde behar zuten distant zia ere. Haren 

ondoan trenak egiteko tailerra zegoen, beste langi-

leek RENFE deit zen zutena.

Francisco Urbe Irigoyenek diseinatu eta Omegan egin zuen tren-maketa. Omegako gela oso bat hart zen zuen maketak: zubiak, urte-

gia, mendiak, trenbideak, lokomotoreak eta haien bagoiak... Urbe familiaren fondoa.
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Donostiako udalet xeko azpialdean egon 

zen ikusgai maketa. Hainbestekoa izan zen 

arlo honetan Franciscok eskuratu zuen ospea, 

Talgo trena bidetik aterat zen zenean Francisco 

eta bere “Renfeko” bi langileak joaten zirela 

maiz arazoa konpont zera. Askotan gertat zen 

zen hori, Ipar Amerikako neurrietara egokituta 

zegoenez, Espainiar estatuko burdinbideetan 

zailtasunak izaten bait zituen.

Omegak trenekin, t xikiekin eta han-

diekin, izan zuen harreman estuaren adibide 

da Wagons Lit s konpainiaren luxuzko tren 

guztietan Omega kafetera bat egotea.

50eko hamarkadan amaitu ziren lan 

horiek. Izan ere, Franciscok langileei eskatu 

zien kafeteretan jardutea buru-belarri. Ondorioz, 

lokomotoren tailer t xikia desagertu egin zen.

Kafeteren ekoizpenean erabilt zen ziren 

materialak punta-puntakoak ziren, eta kafe-maki-

netan ezarri ziren elementu berriei teknika berrie-

nak aplikatu zit zaizkien. Francisco Urbe kafeteren 

funt zionamendua hobet zeaz eta kafeterak garai 

berrietara egokit zeaz arduratu zen.

Francisco oso gizon argia izan zen eta kafe-

terak fabrikat zeko erabilt zen ziren tekniketan 

berehala iaiotu zen. Baina ezagutu zutenek, zituen 

ezaugarri guztietatik, besteei lagunt zeko beti prest 

zegoen bihot z oneko pert sona izan zela nabar-

mendu dute.

Franciscok prestakunt za zabala izateaz gain, 

sormen handia zuen. Aitak enpresan sartu zuenean 

atal guztietatik pasarazi zuen; behetik gora egin 

zuen, beraz, enpresan ibilbidea. Aita erretiratu eta 

Omegaren kudeaketaz arduratu zenean, hainbat 

berrikunt za sortu eta patentatu zituen. Horrek 

enpresa urte askotan lehiakorra izatea eta aurrean 

ibilt zea ahalbidetu zuen.

Cafeteras Omegak Bigarren Mundu Gerra 

gaindit zea lortu zuen. Urte gut xira hil zen Rafael 

Urbe Iriarte Ziraukin bihot zekoak jota, 1949ko 

ot sailaren 1ean. Azken handit zea egin zuen Fran-

ciscok gero, enpresak bolumen handia hartu zuen 

eta bere baitan moldategia, torlojutegia, mun-

taketa, leunketa eta kromaketa atalak barne bildu 

zituen.

Jose Luis Insaustik jaso zuenez “Omega oso 

eskola ona izan zen, eta beste enpresetatik etort zen 

ziren ofizialen bila”. Bazegoen Omegan Mariano 

Izeta izeneko langile bat, t xapista aparta zen. Don 

Robertok, elizako parrokoak, prozesioan aterat zen 

den Mikel deunaren irudiari koraza eta kaskoa egi-

teko eskatu zion. Eta halaxe egin ziren gaur egun 

santuak daramat zan bi piezak Omegako tailerretan.

Garai hartan Franciscok merkatu berrietara 

zabalt zeko beharra ikusi zuen eta 1957an New 

York-eko Coliseoko erakusketan laudorio ugari 

jaso zituen “Omega 540” modeloak. Bere ezau-

garri nabarmenena zen kafeak isurpenez egiten 

zituela, eta kafe kilo bakoit zeko 160 kafe espres 

egiten zituela. Leku nagusia lortu zuen mundu mai-

lan oihart zun handia zuen erakusketan, eta tokiko 

prent sak luze eta zabal eman zuen haren berri.

Hedapen handiko urteak izan ziren. Sevilla, 

Katalunia, Zaragoza, Granada, Asturias, Madril, 

Santander, Kuba, Mexiko eta New York-en salt zen 

ziren, besteak beste, Omega kafeterak. Jende 

mugikortasuna gaur bezain handia ez zen garai 

hartan, hunkitu egiten omen ziren herritik urrun 

zeuden oreretarrak tabernaren batean Omega bat 

ikusten zutenean. Kafeteren plakan Rentería jart zen 

zuen, herritarrent zat harrotasun ikur bihurtu ziren 

horregatik.

Espainiako estatuak ez zeukan hit zarmen 

komert zialik beste herrialdeekin, horregatik zaila 

zen kafeterak esportat zea. Arazo hori saihes-

teko Urbek Hendaiako Sokoa lantegia erosi zuen. 

Francisco Urbe Irigoyen eta haren emazte Juana Peña Iriarte beren 

bost seme-alabekin: hurrenez hurren, Pako, Maria Jesus, Rafa, Juani 

eta Maria Luisa. Urbe familiaren fondoa.
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Esportazioak, aurrerant zean, Frant ziako estatutik 

egingo zituen. Oparoaldi urteak izan ziren, kafete-

rek arrakasta handia zuten bere diseinu eta pres-

tazioengatik. Bezeroen beharren arabera hainbat 

neurritan salt zen ziren: 2, 3, 4, 6 eta 12 katilu pres-

tat zen zituztenak. Ordurako bere bi semeak, Rafa 

eta Pako, lantegian zituen lanean. Rafa tailerraren 

buru zen, eta Pako lan komert zialaz eta kafeteren 

mantenuaz ardurat zen zen, hain zuzen.

Omegako langileak bertakoak ziren. Asko 

lantegiarekin batera hasi ziren gaztetan eta han jar-

dun zuten erretiratu ziren arte. Lantegian emaku-

meak ere arit zen ziren, leunketan eta beste lan 

bat zuetan.

Aro berria zetorren, ordea. Italiar kafeterak 

merkatuan gailent zen ari ziren. Geroz eta zailagoa 

zen haiekin lehiat zea. Bi bide geratu zit zaizkion 

Urberi, italiarrekin bat egitea edo bere bidea egi-

ten jarrait zen ahalegint zea. Azken hori izan zen 

bere apustua. Horretarako inbert sore berriak 

bilatu zituen. Horri gehitu behar zaio urte haietan 

bankuek letren negoziazioa murriztu zutela. Kafe-

terak, beste lantegietako ekoizpenen ant zera, letre-

tan aldika ordaint zeko salt zen ziren. Neurri horrek, 

beraz, lantegien ekonomian eta tesorerian, batik 

bat, eraginak izan zituen, baita Cafeteras Omegan 

ere.

Oraingo honetan, ordea, Franciscok ez zuen 

zortea aldeko izan. Bere bazkide berriekin Mila-

nera (Italia) feria batera zihoala, Arles-en (Frant zia) 

hil zen bihot zekoak jota 1969ko apirilaren 13an. 

Hori izan zen Cafeteras Omega eta Urbe familiaren 

arteko harremanaren akabera.

Bazkide berriek lantegia Andoainera eraman 

zuten eta handik gut xira it xi egin zuten. Oreretako 

Cafeteras Omegako lantegia 1981eko ekainaren 

16an erait si zuten. Haren lekuan, urte bat zuetan, 

autoen aparkalekua egon zen. Ondoren, et xe bat 

(Pablo Iglesias 8) eta parke bat eraiki zituzten.

Gaur egun inora ez badaramate ere, urtetan Urbetarrek erabili 

zituzten bidearen gainetik igarot zen zen zubira igo eta Ome-

gako beren et xera iristeko. Cafeteras Omegaz geldit zen den 

aztarna bakarra. Jon Urbe.
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