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Ur-hornidura berri bakoitza mugarri gertatzen da
herri baten historian; halako une liluragarri bat. Oro har,
ahalegin handiak egin behar izaten dira, bai eta akordio
handiak ere, ur-hornidura ziurtatzeko, eta ura darionean,
handizki ospatzen da. Ez da gutxiagorako ere. Uraren
etorrera jaia da eta halaxe izan behar du. Eta ura era anto-
latuan eramatea ere jaia da, baina hori ikusezinagoa
gertatzen zaigu. 

Iruñean eta Iruñerrian funtsezko bost une izan
dira kalitatezko ura etengabe ekartzeko lorpenean.
Lehena, erromatarrek hiria sortu zutenetik XVIII. mende-
ra bitarteko aldia litzateke. Bigarrena, berriz, ura Subitza-
ko iturbegitik ekartzea eta Paret pintorearen iturriak egi-
tea (1774-1800): bigarren aldia Argien Mendeko moder-
nizazioaren eskutik etorri zen. Hirugarren aurrerapen
nabarmena Artetako iturburutik ura ekartzea izan zen.
Horrela, 1895ean, iruindarrek txorrotako ura erabili zuten

lehen aldiz etxeetan, eta hori aurrerapauso garrantzitsua
izan zen benetan. Handik gutxira, XX. mendearen hasie-
ran, iturburuak ustiatzen hasi ziren; esaterako, Iturrotz,
Auspaiz (Errekabeltx) eta Biureta izenekoak. Iturburuon
bitartez, ura Iruñerriko hainbat herritara eraman zen.
1960-70eko hamarkadetako hazkunde geldiezinak behar-
turik, agintariak bestelako hornidura-iturrien bila hasi
ziren. Laugarren ur-ekarpena Eugiko urtegian bildutako
urak izan ziren. Urtegia 1973an inauguratu zen. Bosga-
rren ur-ekarpenak, azkenik, 90eko hamarkadako garapen
handiak eragindako arazoak konpontzea lortu du; izan
ere, noizbehinka, Arakil ibaiko ura hartzen baita, bai eta
Itoizko urtegiko ura ere, Nafarroako Kanalaren bitartez. 

Argitalpen honetan, Iruñeko eta Iruñerriko herri ba-
tzuetako ur-hornidurarako sistema horiek azaltzen dira
zehazturik. Horra, beraz, uraren beste bidaia bat; oraingo
honetan, denboran barrena. 

marco geográfico
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Iruñeko eskualdea, oro har, bat dator geografia-bata-
sun batekin; Iruñerriarekin, alegia. Eta eskualde horren
erdigunean hiria dago. Iruñerrian bi eremu bioklimatiko
handi elkartzen dira: Pirinioak eta Ebroren Sakonunea.
Iruñerria, gainera, Nafarroa hezearen eta lehorraren arte-
ko mugaldea da; Mendialdearen eta Erriberaren arteko
mugaldea, alegia. Iruñerriko kliman eta landaretzan, izan
ere, ezaugarri atlantikoak eta mediterraneokoak biltzen
dira; esaterako, bertan dago, batetik, olibondoaren muga,
eta, bestetik, baita belar-soroena ere.  

Iruñerria Pirinioaurreko sakonune bat da, eta bertan
Argak eta haren ibai-adarrek higatutako marga gris-

urdinxkak dira nagusi. Sakonunean biltzen dira ibaietatik
eta inguruko mendietatik etortzen diren jalkinak: Ezkaba
edo San Kristobal, Ezkaba Txiki, Oihana, Alaitz, Errenie-
ga eta Sarbil mendietatik datozenak, zehazki.

Prezipitazioak 800 eta 1.400 mm artekoak izaten dira;
urtean, 80-140 euri eta elur egun izaten dira, eta euri han-
diena udazkenean eta neguan izaten da. Balio horietan
gorabehera handiak izaten dira; horrela, maiz samar, egun
euritsuak ugariak izaten dira, baina ur kantitate handirik
gabeak. Hiriak udako idortasuna izaten du, 1 eta 3 hilabe-
te artekoa, eta ebapotranspirazio potentziala 600-725 mm
artekoa izaten da. Iruñean, nola halako ur defizita izaten da

agorraldian, eta ur soberakina nabarme-
na izaten da, aldiz, azarotik martxora. 

Batez besteko tenperatura, bestalde,
12,3º C da. Iruñeko neguak hotzak eta
luzeak izaten dira. Ikuspuntu termiko-
tik, kidetasun handiagoa dago Ebrore-
kin Kantauri aldearekin baino; euri-
erregimenari dagokionez, ordea, kon-
trakoa gertatzen da1.

Klima heterogeneoa izatearen ondo-
rioz, Iruñerriko landaretza askotarikoa
da. Izan ere, halako altuera jakin bate-
tik gora, harizti lehorra eta artadia haz-
ten dira, pagadi eta pinudi txikiekin
batera; hegoaldeen dauden bazterreta-
ko beheko aldeetan, berriz, labore-

Senosiain, Ollaran

1 A. FLORISTÁN (1995-2002): II, 404-409.
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laborantza da nagusia. Horrez gain, Arga bazterreko landa
zabalak dira aipatzekoak, bai Uharten, bai Burlatan, bai
Iruñean; gehienbat, baratzei eskainitakoak. Mahatsondoa
ugaria izan zen Erdi Aroan, baina XX. mendeko filoxera
gaitzaren ondorioz, ia guztia galdu egin zen. 

Gain batean kokatua egonda ere, Iruñea zaharreko ur-
hornidura ziurtatua zegoen.  Lehenik eta behin, Arga eta
haren ibai-adarrak daude, Elortz eta Sadar ibaiak 2, biak
ere hiriaren hego-ekialdean; hiru ibaiek, beraz, ia bere
osoan drainatzen dute udal-barrutia. Egues eta Ultzama
ibaien urak, bestalde, Uharten eta Atarrabian lotzen zaiz-

kio, hurrenez hurrez, Kintoko oihanetan
jaio eta Esteribarren barna beherantz
datorren Argari.   

Maila freatikoa ez dago oso sakon, eta,
horren eraginez, Alde Zaharreko lur
azpian putzu aunitz egin ziren; horregatik
ere, inguruetan ugari dira berezko iturriak
eta ur azaleratzeak. 

Iruñerria Argaren erdiko ibilguan
kokatua dago eta ibaiaren 145 kilome-
troak, den-denak, Nafarroan daude. Garai
batean, Iruñeko biztanleek Argari Runa
esan zioten. Ibaiak iparraldetik hegoalde-
ra zeharkatzen du hiriaren udal-barrutia
eta euri-erregimen ozeanikoa dauka; ibil-
guaren burualdeak, aldiz, esan daiteke
euri eta elur erregimena daukala. Emaria
nahiko erregularra izaten da, baina euri
atlantikoen eraginez, urtean hamar goral-
di inguru izaten dira; azaroan eta aben-
duan, bereziki. Zenbaitetan, bere modu-
lua boskoiztu egin du3. Holakoetan, urak
Uharteko, Burlatako eta Iruñeko landa
zabalak estaltzen ditu.

Argak bost meandro egin ditu Iruñean
(Beloso, Magdalena, Arantzadi, Arrotxa-
pea eta Trinitarios-Kosterapea)4, eta aipa-
tzekoak dira, halaber, margaz osaturiko
ezpondak edo erripak; haietako batzuk,
oso garaiak. Era berean, alubioi-zelaiak
dira nabarmentzekoak; adibidez, Arantza-
di, Arrotxapea eta Sanduzelai. Oso lur
emankorrak izaten dira, legarrez, lohiz eta
buztinez eratutakoak; aspalditik hona,
baratzeak lantzen dira, guztiak ere hiria

hainbat barazki klasez hornitzeko.  
Beste ibai-tarte batzuetan, ibai-bazterretako hegiak

makalez, sahatsez, lizarrez eta zumarrez beterik daude, eta
legarrez osaturiko zelaiak ere badaude; haietako askotan,
eguzkiak gogor jotzen du uda partean, eta toki aproposak
izaten dira bainatzeko, arropa garbitzeko eta aziendari ura
edanarazteko.

Iruñeko udal-barrutian, halaber, ugariak dira errekak,
eta era irregularrean ur kantitate jakin batzuk drainatzen
dituzte. Aipatzekoak dira Santa Luziakoa, San Makai, Gari-
ton de Ripaldakoa esaten diotena eta Udal Mintegietakoa.

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende
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2 Elortz ibaiaren urak (70 Hm3, urteko) Nafarroako Erdialdeko hainbat menditako erreketatik datoz. Sadar ibaia txikia da, Aranguren ibarretik dator eta urak
Elortzen isurtzen ditu. Bi errekek markatzen dituzte Argak Iruñean egiten duen ibilbidearen mugak: bata Burlatako mugan dago, eta, bestea, Orkoienen.
(A. FLORISTÁN (1991): 167).

3 A. FLORISTÁN (1991): 138.

4 Zerrendan gehitu litezke Biurdanatik eta Milutzetik beheiti dauden meandroak

Artazuleko ur-jauzia, Artetako iturburua
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K.a. 75. eta 74. urteetako neguan,
Ponpeio erromatar jeneralak Arga
ibaiaren bazterrean ezarri zuen bere
kanpamentua; baskoien aspaldiko
herrixka bat kokatua zegoen terrazan,
hain zuzen. Toki hura meandro zabal
batek inguratuta zegoen, 449 metroko
altueran. Ondotik, hiri harresitua
hegoalderantz eta hego-ekialderantz
zabaldu zen, ibaiaren eskuin ertzari
jarraikiz, eta ibaiz bestaldeko alubioi-
zelaiak ere hartu zituen.

XI. mendearen bukaeran, frankoen
burguak jaio ziren, lehendik Navarre-
rian bizi zen jendearen aldamenean.
San Zernin Burguko biztanleek,
1129an, Jakako Forua jaso zuten. Han-
dik gutxira, hirugarren jendegune bat
sortu zen: hots, San Nikolasko Pobla-
zioa edo Burgu Berria, eta, laugarren
bat ere, San Migel izenekoa; nonbait,
Navarreriakoaren gehigarri bat, baina
ez zuen luze iraun. Orduez geroztik,

hiria sakon baino sakonago eraldatu
zen, demografiari, gizarteari, ekono-
miari eta kulturari begira.

Erdi Aroko biztanleak, ordea, oso
zatituta egon ziren. Izan ere, hiru
hiri-entitateak elkarrengandik inde-
pendenteak izan ziren, harik eta
errege Karlos III.ak batasunaren
dekretua eman zuen arte; hau da,
entitate bakoitzak bere agintariak izan
zituen, harresiz inguratuta zeuden,
eta elkarren kontra bizi izan ziren.
Zenbaitetan, gainera, ondorio larriak
izan ziren; Navarreriako Gerra, adibi-
dez (1276). Urak beti izan du balio
estrategikoa, eta gerra hartan liskarre-
rako xedea ere izan zen. Navarreriako
jendea, izan ere, Argaren ibilgua
desbideratzen saiatu zen, ura San
Zernin burguko bazterretara ez iriste-
ko; edo bestela esanda, etsaien eskue-
tara ez iristeko. Alferrikako saioa izan
zen, ordea. Ponpeio

Errege Karlos III.a Prestuaren eta haren emazte Leonor Gaztelakoaren hilobia. Iruñeko Katedraleko nabe nagusia

3
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Antzinako Iruñea hartan ura ziurtatua zegoen, bai
jendearentzako, bai aziendarentzako, bai nekazaritzarako,
bai eskulangintza-jarduerentzako. Arga bertan zegoen,
meandroek hiria eta kanpoaldeko bazterrak inguratzen
baitzituzten. Izan ere, Erdi Aroko eta
Aro Modernoko hiriaren hamabi
portaletatik sei zuzenean zeuden ur-
guneekin lotuta:

- Iturrizarreko Portalea, judute-
giaren kanpoaldeko harresian;
egun, Labrit ingurua da. Harresiz
bestaldeko iturri baten aurrean
zegoen.

- Ibaiko Portalea judutegiaren bes-
te albo batean zegoen, Caparro-
soren zelaira bidean. 

- Kalonjeen Atexka esaten zitzaion
irteera, berriz, katedralaren
atzealdean zegoen. 

- Askaren Portalea; gutxi gorabehe-
ra, egun Frantziako edo Zumalakarregiren Portalea
dagoen tokian zegoen. 

- Portalapea, hiriko burguek bat egiten zuten tokian zego-
en, Santo Domingoko errekaren maldaren gainean. 

- Harategietako Atexka; egia esan, ate isil bat zen, harre-
sia Portale Berriarekin eta Arrotxapearekin lotzen

zuena, egun Arrotxapeko igogailua
dagoen tokitik. 

Ibaiko ura zamaberetan igotzen
zen, orza esaten zieten ontzietan.
Urketariak arduratzen ziren ura kalez
kale banatzeaz. Ez dirudi, dena den,
hura gremio jendetsua zenik, ura
lortzeko beste bide erosoago eta mer-
keagoak baitziren. 

Jendeak bere tokiak zituen ura
hartzeko, eta aziendak, bereak. Askaren
Portalearen kanpoaldean aska bat izan
omen zen, izenak berak dioen bezalaxe,
gutxienez XIV. mendearen hasieratik
aurrera. Errege Karlos Burusoilak,
1324an, Navarreria berriz jendeztatze-

ko karta eman zuen, eta agiri horretan jadanik esaten da
nora eraman zaldiak edanaraztera5.

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende
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5 D. ALEGRÍA (2004): 200.

Latsariak Telleriako Aldapan, 1900-1905. Argazkia: Ondare Historikoa, Nafarroako Gobernua - Julio Altadill
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Urketariak. Marrazkia: Á. M. Pascual



Hiriko geruza freatikoaren antolaera bereziari esker,
jendeak ura aise lortzen zuen, lurrean putzuak eginez.
Horrela, Rodako Kodexean ageri den De Laude Pampilonae
olerki ospetsuan (X. mendearen bukaerakoan) esaten da
ura Iruñean ugaria dela6:

Jaungoikoaren eskuak egina da leku probidentzial hau,
gizakiak aurkitutakoa; Jaungoikoak hautatutakoa;
urteko egunak zenbat, horrenbeste putzu ditu,
nahi den aldi orotan beharra duen 
jende oro urez asetzeko 

Izan ere, Iruñean putzu aunitz zegoen, eta, egun ere,
putzuak aunitz dira. Horrela, Alde Zaharreko eraikin asko-
tako sotoetan eta azpietan, oraindik ere putzu ugari daude. 

Putzuei buruzko agiri gehienak XIV. mendearen
erdialdearen ondorengoak dira; baina, zalantzarik gabe,
haietako asko lehendik ere bazeuden. Putzu bati buruzko
aipamena dakarren lehen agiria 1284. urteko errege-kon-

tuen liburuan dago; zehazki, errege-aletegiak konpontze-
ko gastuak aipatzen dira, eta, tartean, putzu bat, baina
zoritxarrez ez dakigu non zegoen. 

Agirien bidez jakin badakigu beste putzu bat ere
bazela XIII. mendearen bukaeran. Zehazki, Zakudinda
kalearen mutur batean zegoen (Zakuen karrikan, alegia),
nekazarien Lagin Obrariaren edo kofradiaren ospitalearen
ondoan7. Hura hiriko toki berezia zen, erdaraz Pobla Nova
del Mercat esaten ziotena, XIII. mendearen akaberan erai-
kia, eta ikusten denez, euskarazko kale-izenak zituen.
Bertan, Iruñerritik hirira bizitzera etorritako nekazariak
bizi ziren8.

XIV. mendearen bukaeran, dorreko putzua esaten
ziotena ageri da agiri batean, Iruñeko Errege Erreginen
Jauregian, casa chica batetik hurbil. Ez dirudi Jauregiko
patio zaharreko uraskaren egitura berbera duenik; uraska
horretara, ziurrenera, aipatu dorrearen gainean eta gaine-
rako teilatuetan bildutako euri-ura iritsiko zen9. Erregeren
dorrean ere bazen Erdi Aroan putzu bat, baina 1400ean

XVIII. mende arteko ur-hornidura
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6 Latinetik gaztelaniarako itzulpena Ángel J. Martín Duquek egina da (itzultzaileak euskarara egokitu du). Testuan hiriari buruzko ikuspegi idealizatua ageri
da, eta hiria antzinako Jerusalem eta Erromaren pare jartzen du. Beste olerki batzuk ere erreferentzia konbentzionalez beterik daude. Nolanahi ere, XVI.
mendeko agiri askotan esaten da ura Iruñea barnean ugaria dela (D. ALEGRÍA (2004): 181-188).

7 O-ko Andre Mariaren kaperaren ondoan, egun iturri moderno bat dario; beharbada, Erdi Aroko putzu batetik dator. 

8 1640ko plano batean, lau putzu daude adierazita hiriko zoko honetan. Inguru horretako kale-izen batzuek -“Urradinda”, “Urainodia” eta “Urrea”- etimolo-
gikoki euskarazko ur hitzarekin izan lezakete zerikusia; baina, urre hitzetik ere etor litezke.

9 Teilatuak 1366an konpondu zituzten (AGN, Comptos Atala Dok., 21. kutxa, 35-II zenbakia eta 46. kutxa, 23). Iruñeko Errege Erreginen edo San Pedro
Jauregiaren historia luzea da benetan. Erdi Aroan erregea eta apezpikua ika-mikan aritu ziren, jauregiaz jabetu nahian. Garai modernoetan erregeordeen
egoitza izan zen, eta aurrerago, Kapitania Jenerala eta Gobernu Militarra. Gaur egun, Nafarroako Artxibo Nagusiaren egoitza da. 

Comptos Ganberako patioan dagoen putzua, Iruñea Redín kaleko putzua, Iruñea

LUR AZPIKO URA
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estali zuten, oso arriskutsua baitzen. Kontabilitate-erregis-
tro batean idatzita dago hiru morroi eta hainbat oilo erori
zirela10.

Putzurik ezagunena edo adierazgarriena, beharbada,
San Saturnino edo Jaundone Saturdi elizaren oinean dago.
Betidanik esan izan da San Saturninok toki horretan San
Fermin izanen zena bataiatu zuela, noiz eta III. mendean.
Ustez aspaldi-aspaldikoa bada ere, arkeologia-indusketa-
ren emaitzak dio nagusiki XVI. mendekoa dela. Oinplano
zirkularra dauka, 12,50 metro sakoneran, eta agirietan
jasoa da lur azpiko galeria batek egun itxia dagoen beste
putzu batekin lotzen zuela Kondestablearen Etxerantz11.

Badago beste putzu ezagun bat, egun agerian dagoena:
hots, Salineriako putzua edo Pozoblanco deritzotena.
Agirien arabera, Erdi Aroaren bukaeran egina zegoen, bai-
na ziurrenera ez da 1423koa baino lehenagokoa izanen,
kale hori urte hartan eraiki baitzen. Putzuaren berri daka-
rren lehen agiria 1471koa da. 1514an, putzu handia
esaten zitzaion, aho handia zuelako. Izan ere, 6,50 metro
sakon da, eta 1,60 metro zabal. Jendeak uste zuen zuria
esaten zitzaiola bertan elurra pilatzen omen zelako, edo
karelaren kolorea zuria zelako. Baina ziur aski gatzarekin

dauka zerikusia, handik hurbileko dorre batean gatza
saltzen baitzen. XIX. mendearen erdialdean itxi zuten.
1996an, putzua berraurkitu, eta, 2004an, kristal gardena-
ren ordez metalezko estalki bat paratu zitzaion. Beraz,
orain ezin dugu hondoa ikusi. 

Duela urte gutxi, Gazteluko Plazan egindako arkeolo-
gia-indusketetan agertutako putzu asko Erdi Arokoak
dira, jatorriz. Putzu aunitzek sekzio zirkularra dute eta lur
azpian aurkitutako erromatar termen egiturak hausten
dituzte; nonbait, geruza freatikoan azaleratzen zen urez
elikatzen ziren.   

Zaila da klaustroetako eta etxe-patioetako putzuak
noizkoak diren esatea. Azken horietako bat, eder-ederra,
Comptos Ganberaren eraikinean dago. Etxe hori XIII.
mendekoa da eta Tecenderias karrikan dago; egungo
Ansoleaga kalean, alegia.

Katedraleko kalonjeen antzinako etxeetako batean ere
bazegoen putzu bat, duela 70 urte baino gehiago kendu
zutena; baina harrizko karela zaharberritua dago. Etxe
hori, ziurrenera, XV. mendean eraikia da, eta, gaur egun,
Redin kalearen 2 zenbakiko ataria da12.

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende
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10 Javier Martínez de Aguirreren iritziz, putzua eta inguruko lorategia Navarreriako errege-erreginen jauregian zegoen; ez, ordea, San Zernin Burguan (J.
MARTÍNEZ DE AGUIRRE. 1987: 200, 152. oharra). José Antonio Juncák dio hori 1222an gertatu zela, eta putzua egungo San Frantzisko plazan zegoela.
Plaza berean, harri-hormaz egindako beste bost ere agertu ziren (J.A. JUNCÁ (1997): 175).

11 1766an, estalkia honelakoa zen: como media bola de argamasa, sobre cinco columnas, debajo de las cuales está el brocal. Gainean, harrizko gurutze
bat zeukan. 1773an, piadoso puteal hori berritzeko, bost zutabe monolitiko jarri ziren, bostak ere Puiuko harriz egindakoak; halaber, burdinazko gurutze
bat paratu zen, bai eta bolarik gabeko haize-orratz bat ere. Altueran sei metro zituen. Victor Hugok 1843an egindako deskribapenaren arabera, badakigu
garai hartan santu baten irudia zuela. Putzua kalearen saihets batera eraman zen, zirkulazioa hobetzeko eta lurrean plaka bat jarri zuten. Plaka horren
ordez, 1891ean egun dagoena jarri zuten (J. Mª JIMENO (1975): 240 eta F. PÉREZ OLLO (2003):31-32 or.

12 J. J. ARAZURI (1967): 1. ilustrazioa.

San Saturninoko putzua, Iruñea

Pozoblanco, Iruñea



Pellejeria Auzoan, egungo Jarauta kalean, hiru auza
putzu zeuden XVI-XV. mendeetan. Ordenantzek diote
putzuetako karelak gauez itxi egin behar zirela, lapurreta-
rik ez izateko. Kontu-liburuetan jasota dago zenbat balio
zuen putzuak mantentzeak, eta zenbat, lau hilean behin
egiten zen garbiketak. 

Erdi Aroko Torredondas auzoan, halaber, bi herri pu-
tzu zeuden. Auzo hori San Nikolasko Poblazioan zegoen;
hau da, egungo Sarasate Pasealekuaren eta Ziudadela kale-
aren arteko bidegurutzean. Putzu bat, zehazki, Karmeldar
Oinutsak 1638tik 1640ra bizi izan ziren etxe batean zego-
en; gero, etxe hura moldatu zuten San Joan de Dios Ospi-
talea paratzeko13. Bigarren putzua San Gregorio kalearen
hasieran zegoen. San Migel kalearen 14an dagoen etxea
berreraikitzerakoan agertu zen. 7 metro zituen sakoneran,
eta, haietatik, 5 urez beterik zeuden14.

1578rako, putzu bati buruzko albiste interesgarri bat
dugu; hots, Mañueta kaleko etxe batean zegoen. Urte har-
tan, putzu hura auzi-iturri gertatu zen, auzokideek aurre-
tik ur hura erabiltzen zutelako15. Urte hartako agiriek ere
Ziudadelako soldaduak urez hornitzeko putzuen osasun-
garritasunaren inguruko arazoen berri ematen digute;
gorabeherak uda partean izaten ziren, batez ere16.

Ikusten denez, XVI. mendetik aurrera, badirudi ia
karrika guztiek herri putzu bat zutela. Kalkuluen arabera,
hiri osoan, 500 baino gehiago omen zeuden17, XVIII.
mendearen bukaeran. Auzoek erabilera publikoko pu-
tzuak kontrolatzen zituzten; ospitaleek eta etxe aberatsek,
ordea, beren putzuak zituzten. Gehienak molde berean
eginak zeuden: harrizko karela, ingurua harriztatua, estal-
kia, txirrika eta katea, ura ateratzeko. Arduradunek gauez
itxi behar zituzten, eta, egunez, ireki. 

Asko baziren ere, Iruñeko putzuak ez ziren aski izan
XVIII. mendeko demografia hazkunde nabarmenak eta
ekonomia garapen handiak berekin ekarritako eskariari
aurre egiteko18. Horrenbestez, bestelako hornidura-itu-
rrien bila hasi behar izan zuten. Subitzako eta Artetako
iturburuetako ura ekartzerakoan, etxeetako putzu kopu-
ruak behera egin zuen. Haietako asko estali edo harriz

bete ziren. Ez dira gutxi gero egungo lanek eta berrikun-
tzek ahanzturatik erauzitako putzuak19.

Urte haietan ere, Ilustrazioaren eraginpean, Iruñeko
lur azpiko uren kalitatea eztabaidagai izan zen. Ángel Mª
Pascualek dio XVII. mende bukaeran jadanik hauxe esa-
ten zela putzu aunitzen urari buruz: kaltegarria eta gazika-
ra, eta kalte handia egiten zuen. Era berean, jendeak uste
zuen izurrite etengabeen jatorria ibaiko uretan zetzala20.
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13 Karmeldarrek hartu zuten eraikinean, Gazteluko plazan, (XVII.-XIX. mendeak) putzu ikusgarri bat ere agertu zen.

14 J. J. ARAZURI (1978): 24-26 eta (1979): 15.

15 AGN, Errege Auzitegien Atala. Auziak, núm. 119.177.

16 J. J. MARTINENA (1987): 24 eta 32.

17 Hona hemen beste putzu batzuk; baliteke baten bat aipatu dugun huraxe berbera izatea: Torneriakoa, Kontseiluko patiokoa eta Abadejoaren plazakoa
(J.R. CORPAS (1995): 3).

18 J. J. ARAZURI (1967): 24-25.

19 D. ALEGRÍA (2004): 182-185.

20 Á. PASCUAL (2002an berrargitaratua): 215-216.

Taxoareko putzua
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Agirien arabera, Iruñerria osoan iturri eta iturburu
aunitz zeuden. Putzuetan bezala, ez dakigu noiz hasi
ziren erabiltzen. Egia da haietako asko XVI. mendetik
XVIII. mendearen bukaera bitartera moldatu zirela, bai-
na, beharbada, batzuk Erdi Aroan erabiliko zituzten, bai
eta lehenago ere. 

Iruñeko aldirietan, gutxienez hiru iturri erabili ziren
Erdi Aroaz geroztik. Halaber, ziurrenera beste iturburu
batzuk ere erabiliko ziren; esaterako, Teilakoa, Bados-
taingo bidean, edota Apezpikuarena, Magdalenan. Erdi
Aroan, eta toki-izenei begira, iturri hitzaz osaturiko
hainbat izen daude: Iturburu-Iturrama, iturrien ama,
alegia; Iturriapurria, ur gutxi zerion iturria; Iturriotçagua
edo iturri hotza21.

Agirien arabera, zaharrena Azellako Iturria da,
ondotik Fuente del Hierro esan zitzaiona. 1252an ageri
da agirietan lehen aldiz, eta San Nikolasko Poblazioa-
ren eskumendean zegoen. Burdin ura zerion22, eta
nonbait iturrama esaten zitzaion iturburutik etorriko
zen; hiriak, hein batean, handik hartzen omen zuen
ura XVI. mendean. Udalak 1870ean berritu zuen.
Goiko harrian berrikuntzako data zegoen idatzia, bai
eta idazkun hau ere: Soy fuente tuya. Cúidame. ¡Gracias!
(Zure iturria naiz. Zaindu nazazu. Eskerrik asko!).
Gaur egun, iturria errotonda batean itxita gelditu da,
Nafarroako Unibertsitatera jaisten den errepidean,
Donejakue Bidean. 

Aspaldiko agirietan ere Iturrizarra ageri da ibai-
rantz beheiti doan alderdi batean, Navarreriako heda-
pen-alorraren baitan, egungo zezen plazatik hurbil 23.
Baliteke, jatorriz, erromatarra izatea, inguruetan garai
hartako zeramika-aztarnak agertu baitira. Zalantzarik
gabe, Erdi Aroan Navarreria urez hornitu zuten itu-
rrietako bat izan zen. Izan ere, maiz samar ageri da
XIII. mendeko agirietan, eta izena ere eman zion
Erdi Aroko hiriaren portale bati. 1214ko agiri batean
Navarreriako San Martineko iturri zaharreko zubia
ageri da 24. Iturrizarra, era berean, 1232ko dohaintza
batean ageri da; Anelierrek 1276an idatzitako poeman,
eta mahasti baten lagapenean, 1295ean; azken agiri
horretan ere esaten da plaza baten ondoan dagoela eta

21 J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 266-271.

22 J. J. ARAZURI (1981): II, 94.

23 J. A. FARO – M. SINUÉS – M. UNZU (2006): 323.

24 Lehenagoko San Martin kalea aipatu iturrian bukatzen zen.

Azellako iturria edo Fuente del Hierro, Iruñea, 1927an. 
Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma

Iturria eta aska Labriteko Jaitsieran, Iruñea

Iturriak eta iturburuak



judutegiko bi labeetatik hurbil eta Telleriako portaletik
gertu 25. Adjektibo horri erreparatuta, behintzat, irudi
luke iturri berri bat ere izan zela, baina agirietan ez dago
halakorik batere. Madrilen eta Simancasen, iturri horren
irudikapen bat gorde da, Iruñeari buruzko 1548ko pla-
no militar batzuetan. Itxuraz, eraikuntza sendoa da, oin-
planoz laukizuzena, eta, harresiz kanpoaldean zegoenez,
izkinetan sendogarri zilindrikoak zituen 26. XVI. mende-
aren bukaeran, ura hobeki bideratu zen hiri barnera, eta
iturrirainoko bidea ere hobetu, zubiko baten edo zubi

txiki baten bitartez; zubia duela urte gutxi aurkitu da
Iruñeko zezen plazaren lur azpian. Ubidea Iturrizarretik
abiatu eta San Agustin karrikatik sartzen zen hirian, eta
Caldereriatik aurrera egiten zuen, harik eta garai bateko
Santa Zezilia plazaxkara iritsi arte.

XVII. eta XVIII. mendeetan utzi egin zitzaion, hein
batean, Iturrizarreko ura erabiltzeari, eta harresien artean
zegoen iturri bateko ura baliatu zen; hots, Telleriako Itu-
rria, egungo Espoz y Mina kalearen bukaeran zegoena.
Garai hartan, askako iturria esaten zitzaion27. Iturri hori
1918an kendu zuten, harresiak botatzearekin bat. Handik
hiru urtera, Joan de Labrit kalean jarri zuten; egungo
zezen plazaren saihets batean28.

Oso hurbil, beste iturri bat egon zen, Fuente de los
Frailotes esaten ziotena, Merced Komentu desagertuaren
atzealdean, izen bereko kalearen bukaeran eta harresia-
ren barneko aldean. 1800ean esaten zen Iturrizarreko
uretik elikatzen zela; hau da, Santa Zezilia plazara ura
eramaten zuen iturri beretik. Mesedetako komentukoek
sukaldeko eltzeak iturri hartan garbitzen zituzten, eta
hortik heldu zaio izena 29. 1882ko eta 1915eko karto-
grafian ageri da 30.

Erdi Aroko agirietan ageri den hirugarren iturriari San
Estebango Iturria esaten zitzaion 1244an, eta Iturrondo
alderdian zegoen, San Estebani berari eskainitako antzina-
ko eliza baten aldamenean, Burlata, Atarrabia eta Arre
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25 J. J. ARAZURI (1967): 26-27 eta J. J. MARTINENA (1974): 100 eta 182.

26 F. IDOATE (1954): 4. irudia.

27 1613an, iturburu bat Ziudadela barruan aurkitu izanaren berri eman zen; hura abantaila zen, ez baitzegoen “atez kanpo” etsaien mendean  (J. A. FARO –
M. SINUÉS – M. UNZU (2006): 323-334).

28 J. J. ARAZURI (1967): 32; J. J. MARTINENA (1974): 181; eta, J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 248.

29 J. J. MARTINENA (1978): 9.

30 1877an, Merced plazaxkako iturri berri baten ekarria goraipatu zen (F. PÉREZ (2003): 46 eta 359, 11. oharra).

Iturria eta aska, hesi batek Telleriatik bereizita, 1915ean. Bestaldean,
guardia-gorputza dago eta, atzealdean, Media Luna, non, handik gutxi-
ra, egungo zezen plaza eraiki baitzen. 
Argazkia: AMP - Aquilino G. Deán

Neskato eta emakume dotore askoak Kanaleko iturriaren ondoan, 1897-1899. urteetan. Argazkia: PH, GON - Julio Altadill



arteko mugan bertan. Aro modernoan Kanaleko edo
Ezkabako Iturria esan zitzaion. José Joaquín Arazurik
esaten zuen ur ugari eta freskoa zeriola31. Duela gutxi
desagertu zen32. XVII. mendearen bukaeran, hiriko erre-
gimentuak iturri hartako ura ekarri nahi izan zuen hirira.
Ilarregi lizentziatuak azaldu zuen hornidura hura
zaila zela, eta, haren iritziz, erabat ezinezkoa zen ur hura
ekartzea, "Ezkabako iturrama behe samarrean egonda, ura
ez baitzen sekulan igotzen; eta, era berean, ezin izanen
zen ekarri, iturrama altuegi egonda, akueduktu handi bat
egin beharko litzatekeelako, Erromako hiri zaharrean
ikusten zirenen antzekoa”33.

Nafarroako toki askotan bada antzinako iturri mota
bat, eta Iruñerrian ere badago: hots, Olkozko, Zizur Txi-
kiko eta Taxoareko iturriez ari gara, eta beste eskualde
batzuetan ere bai: esaterako, Artaitzen eta Villamayor de
Monjardinen. Eraikuntza horiek inklinazio handiko estal-
kiak dituzte, bi isurialdekoak. Holakoa omen zen, adibi-
dez, Navarreriako Santa Zezilia plazako hasierako iturria. 

Beste iturburu batek Fuente de la Losa delakoa
elikatzen zuen, Soltxate alderdiaren mutur batean. Izena
iturria estaltzen zuen harri handiari zor zaio, eta lehen
aldiz 1825eko agiri batean ageri da. Milutzeko eta
Orkoiengo auzokideak elikatu zituen urez, 1991ean

desagertu zen, errepide berriak eta ur-hodi berriak egitea-
ren ondorioz.  

Aipatu behar da Katedraleko lur azpian bi ninfeo edo
erromatar iturri agertu direla. Esan dezagun, dena den,
Erdi Aroko hainbat hilobi aro klasikoaren estratuetan sar-
tu zirela; klaustroan ere antzera gertatu zen. Ninfeoak erri-
tuzkoak dira eta haietako bakoitzean mila bat txanpon
agertu ziren, eskaintza moduan utzitakoak. Badirudi pla-
za publiko zabal baten erdigunean zeudela. Haietako
batek ederki zeukan ubidea. Ziurrenera, bi-biak Behe
Inperiokoak dira; IV.-V. mendeetakoak, zehazki34.

Harresien arteko iturri publikoei dagokienez, XVI.
mende hasierako lehen urteetako agirietan jasota daude.
Haietako bat Santa Zezilia plazan paratu zen eta Iturriza-
rreko ura hartzen zuen. Zehazki, Curia, Navarreria,
Mañueta, Mercaderes eta Caldereria kaleen arteko bidegu-
rutzean zegoen, Beltran de Doances izeneko auzokide
batek egindako ahaleginari esker; izengoitiz, “Cabezon”
esaten omen zioten. 1505eko Gorteek lan hura 1.000 libe-
rarekin saritu zuten. Iturria 1853ra arte egon zen. 

Beste iturri bat Kontseilu plazan paratu zen, 1563an,
Iturramako iturburuko urek elikatua. Handik gutxira,
hirugarren iturri bat paratzeko agindua eman zen Santo
Domingo Plazan, aska eta guzti. 1581ean, harrizko lehoi
batekin apaindu zen, eta bere horretan iraun zuen 1760ra
arte, urte hartan merkatu berria eraiki baitzen, eta ordura
arteko iturriaren ordez, beste bat jarri zen, hura ere aska
eta guzti, Santo Domingoko atearen aitzinean. Taconerako
ezponda batean, Geltokiaren aldapa erdian, beste iturri
bat zegoen, Iturramako iturburuko uraz ere hornitzen
zena. Ziurrenera izanen da egun Portale Berriaren azpian
dagoen huraxe bera35.

San Antongo Iturria XVI. mende bukaerakoa da.
1694ko agiri baten arabera, putzuko junturak eta hustu-
bidea garbitu zituzten. Urte hartan ere aldameneko
putzua itxi zuten; hots, lehenago putzua husteko irekitzen
zen huraxe bera36. Hiru txorrotek ur ugari ematen zute-
nez, Portale Berritik gertu garbitegi bat paratzea pentsatu
zuten. Ez zen halakorik egin, ordea, zertarako eta emaku-
meen eta soldaduen arteko sesioak eta iskanbilak eragoz-
teko, militarren kuartelak hurbil baitzeuden. 1723ko
lehorte gaitzaren ondorioz, iturria idortu zen. 
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31 J. J. ARAZURI (1967): 38-39.

32 J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 272 eta 457.

33 Á. PASCUAL (2002an berrargitaratua): 217.

34 Mª Á. MEZQUÍRIZ (1994): I, 120, 125 y 131.

35 P. MADOZ (1845-1850): 287-288 eta J. J. MARTINENA (1990): 26-27.

36 Á. PASCUAL (2002an berrargitaratua): 217.

Taxoare, Erdi Aroko iturria



Euri handiari esker, uraskak, ur-  bil-
tegiak eta berezko aintzirak ederki
betetzen ziren. Hala eta guztiz ere,
lehorte luzeak ere izan dira; esate bate-
rako, XVIII. mende hondarrekoak.
Halakoetan, ura eskatzeko errogatibak
ugaritzen ziren. 

Euri-urak erreka batzuk ere elika-
tzen zituen. Iruñeko udal-barrutian,
esaterako, bi nabarmentzen dira: bata,
Burlatako mugari jarraiki, Morea-Iturria-
purria alderdian; bestea, berriz, hiriak
Orkoienekin partekatzen zuen.

Hiri barruan eta inguruetan errekak
baziren, eta euri-ura jaso eta bideratzen
zuten; beraz, uharrak ziren. Horrek,
hein handian, Iruñeko hirigintza-bila-
kaera baldintzatu zuen. Argaren
ibilbideari jarraiki, erreka haietariko
lehenbizikoa Garziamarraren errotaraino
(Caparroso) zetorren maldan beheiti,
Navarreriako harresiaren hegoaldeko
saihetsaren aurretik. Argan behera,
Santo Domingoko aldapa dago, hiru burguen artean koka-
tua; aurrerago, Arenal esaten zioten aldapa zegoen,
San Zernin burguaren mendebaldean. Behin hiria bera
atzean utzita, Biritxituko erreka zegoen eta, jadanik XIV.
mendean, ubide batek hurbileko iturri baten urak drai-
natzen zituen Millapreda alderdian. 

Hiri barruko putzuez gain, ura beste toki batzuetan
ere azaleratzen zen; hortxe dago, adibidez, Iturburu toki-
izena, eta hiriaren inguruan aintzirak ere baziren, Iruñeko
endorreismoaren bizitasunaren erakusgarri. Iturburu ize-
na 1150eko permuta batean ageri da eta Burgu Berriaren
(San Nikolasen) eskumendean zegoen. Arestian azaldu
dugun Iturrama bera da; XVI. mendetik aurrera, agirietan
bigarren izen hori ageri da.  

Aintzirei dagokienez, Erdi Aroan bi zeuden. Biei ere
Morea esaten zaie, eta ur-biltze endorreikoak dira, biak
ere Iruñeko eskualdearen mugetan. Bata, 1215etik aitzi-
nera dokumentatua, Burlatako mugan zegoen. Handik
erreka txiki bat abiatzen zen eta urak Argan isurtzen
zituen; Iturriapurria esaten zioten alderdian eta zubian,
hain zuzen. Bestea, berriz, ur azaleratze bikoitza zen.

Haietako bat aspaldiko agirietan ageri da; 1002. urtean,
zehazki, Leireko monasterioko agirien artean: More bilibi-
lea (aintzira biribila ote?). Egun Cordovillan dagoen
Morea Txikita izan daiteke. XIV. mendean Morea Mayor
bat ageri da, egun merkataritza gune bat dagoen tokian,
Mutiloabeiti eta Cordovilla artean. Handik ez urruti,
Beriaingo Moreako Baltsa ezaguna dago37.

Azkenik, hiriaren ondoan, bazegoen euri-urak elikatu-
tako aintzira bat. Izan ere, Katedraleko artxiboan gordeta-
ko 1167-1168 urteetako agiri batek dio San Nikolas auzo-
aren horma baten ondoan zegoela. Ziurrenera, egungo
Taconerako Parkearen barruti harresitutik hurbileneko
aldean egonen zen, eta inguru hartan ere etxolak, baratze-
ak, alorrak eta mahastiak zeuden38.

Euri-ura gordetzeko uraskei, zisternei eta ur-biltegiei
dagokienez, agiri zaharretan ez dago gauza handirik jaso-
ta. Hala ere, Errege Erreginen Jauregikoa dago, arestian
azaldu duguna; egun, arropa-zaindegi bihurtua. Ospitale
Nagusian bi ziren, bi-biak 1756an eraikitakoak eta 5.000
oinbete kubikoko edukiera zeukatenak; baina, irudi due-
nez, funtsean zaldiz ekarritako urarekin betetzen ziren39.
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37 Ubanin, XII. mende erditik aitzinera, mahastien artean zegoen aintzira bat ustiatu zuten.

38 D. ALEGRÍA (2004): 185-187.

39 J. RAMOS (1989): 47.

Morea aintzira, Beriain

Euri-ura



Iruñerriko lur gehienak lehorreko laborantzari
eta bazkalekuei eskainita zeuden. Lur ureztatu aunitz
ere baziren, ordea; eta haietako batzuk guganaino
iritsi dira. 

Erdi Aroan, Iruñeko ureztalurrak, gehienbat,
Arga ibaiaren bi bazterretan zabaltzen ziren. Alu-
bioi-eremuak ziren, ibai-meandroek zedarrituta.
Sei ziren: Iturriapurria-Erripabe, Iturrizarra-Magda-
lena, Arantzadi, Arrotxapea, Sandua eta Biritxitu.
Baina Argatik urrun ere, izan zen ureztalurrik; adibi-
dez, Arenal-Taconera, Iturrama, Idiazabal eta Goroa-
be izeneko alderdietan, eta baratze txikiak Elortz eta
Sadar ibai bazterrean, hiri barruko baratzeak ahaztu
gabe. Urteak joan urteak etorri, baratzezainak
hiri inguruko baratze eta landa zabal haietan
finkatu ziren.

Iruñearekin mugakide diren beste herri batzue-
tan ere lur zabalak izan zituzten baratzeetarako;
ureztalurretarako, alegia. Esaterako, Uharten, Atarra-
bian eta Burlatan, hirurak ere Argak bustitakoak40.

Toki horietan guztietan, ibai-ura baratzeetaraino
igoarazten zuten norien eta beste tresna batzuen
bidez, eta erretenak erabiliz. Halaber, ibaiertzetik
hurbil zeuden putzuak erabiltzen ziren.  

Hiri barruan nahiz kanpoan, halaber, lorategi eta
baratze aunitz izan ziren. Esaterako, eliz eta komen-
tu gehienek beren baratzeak eta bertxerak izan
zituzten, herritarak barazkiz, frutaz eta mahatsez
hornitzeko. Erdi Aroan, harresiz kanpoaldeko
komentuetako baratzeak izan ziren aipagarriak, eta,
hiri barruan, Kalonjeen Baratzea (Katedralaren ondo-
an) eta Errege Erreginen jauregikoa ere bai.  

XVIII. mendeko kartografia militarraren arabera,
Iruñeko ureztalurrak Arga bazterreko toki zehatz
batzuetan zeuden; halako lur zerrenda bat Magdale-
nan; Arantzadiko meandroaren Alemanes parajearen
muturraren bi bazterrak (Camporrealeko markesa-
ren jauregiaren parean eta Kaputxinoen Komentua-
ren parean); Arrotxapea, eta  Trinitarioen eta Santa
Engraziako komentuen ondoan. Badirudi Iruñeko
ureztalurren ustiapen arrazionala ez zela sakon
garatu XIX. mendea hasi arte. 
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40 Uharteko Ezpeletako barruti biribileko ureztapenari buruz,
ikusi. D. ALEGRÍA (2006).



XVIII. mende arteko ur-hornidura

Iruñeko hiriaren eta ziudadelaren planoa 1726an. Ziurrenera, Jorge Prospero de Verboom ingeniari militarrak egindako proiektua da. Ibai ondoko baratzeak
ageri dira (berde iluna). Argazkia: Historia eta Kultura Militarraren Institutua

21



Gizakiak, era berean, ibaiko uraren indarra beste zere-
gin batzuetarako baliatu du; esaterako, irin eta trapu erro-
tetako errotarriak eta mazoak mugiarazteko. Errota eta
pilategi edo trapu-errota gehienak Arga bazterrean
zeuden, baina Elortz ibaian ere baziren: Zizur Txikiko
errota, adibidez, Azellako alderdian zegoen41. Badugu
Iruñerriko erroten berri, XI. mendetik aitzinera; zehazki,
arestian aipatu ditugun Zizur Txikikoa, Iruñekoak eta
Uhartekoa. Gero, XIV. mendearen erdira arte, agirien

bidez badakigu hiriburuan errota aunitz zeudela; haietari-
ko asko, egun, desagertuak edo eraldatuak daude.
Argaren ibilbideari jarraiki, hona hemen zenbat
errota ziren: 

1.- Iturriapurriako errota

2.- Caparrosoren errota-pilategia (egun, Udalaren
Piraguismo Eskola)

3.-Andre Maria Magdalenaren errota (Laureiereta)

4.- Kortalabeko errota. Halaber, Bertxerako errota
(egun, Cigandarena)

5.- San Pedro de Ribas monasterioaren ondoko erro-
ta. (Errotazar)

6.- Ruedas del Prado (Arrotxapeko errota)

7.- Maurumilioren errota

8.- Mazon errota-pilategia (Santa Engrazia)

9.- Zumadiko errota

10.- Artikako errota, Sanduan (Sanduzelai)

11.- Biurdanako errota

12.- Milutzeko errota-pilategia

13.- Barañaingo errota
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Larrua ontzeko lantegiak Argaren ezkerreko ibaiertzean, Arrotxapean, XIX.
mendearen bukaeran. Atzealdean, Portale Berria. Argazkia: AMP

Enborren Erreka esaten zioten sarrerako amarralekuak eta ahoa. Atzerago, Caparrasoren errota ageri da, XX. mende hasieran. 
Argazkia: PH, GON- Julio Altadill

41 “Azella” toki-izenak zerikusia izan lezake jatorriz arabiarra den gaztelaniazko “aceña” hitzarekin (J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 160).



Baina, beste eginkizun batzuetarako ere ur aunitz
behar izaten zen; esaterako, oihalak eta ehunak
tindatzeko, eta larruak ontzeko. Lanbide horiek tindate-
gietan eta zurrategietan egiten ziren. Tailer txikiez gain,
agiriek esanik badakigu holako lantegi handiak ere
izan zirela Iruñean, gutxienez XIII. mendeaz geroztik.  

Esaterako, San Nikolas Burguaren kanpoaldean
tindategi bat zegoen, putzua eta guzti; baina, geroago,
Arrotxapeko Santa Engraziaren ibai bazterrera lekual-
datu zuten. Era berean, San Nikolasko kanpoaldeko
merkatuan, bazegoen larrua ontzeko lantegi bat, baina
1362-1363an eraitsi zuten. Hiri barrura
eraman zuten, baina ez zuen luze iraun,
laster ibai bazter batera eraman zuten,
eta hortik heldu da izen hau; Zamargi-
leen ibaiertza. Lantegiak uretan beheiti
zeuden, hirigunea bera atzean utzita,
zeregin haiek ibaia zikintzen baitzuten.  

Aro Modernotik aurrera, han zamar-
gileak finkatu ziren, eta Zubi Berriaren
ondoko alderdiari izena eman zioten.
Zubi horri, era berean, Zamargileen
zubia edo Arrotxapeko zubia esaten
zaio. 1551n, inguruetan lursail bat uzte-
ko eskatu zuten, Donejakueren Atetik
aterata (Arrotxapeko portalea, Santo
Domingoko errekaren oinean), larrua
ontzeko etxeetan larruei kentzen dizkieten
zaborreriak eta zikinkeriak botatzeko.
Eskatu, eta lortu omen zuten; handik
urte gutxi batzuetara, jendea kexatu

zen, usai handia baitzegoen, larrua ontzeko
etxetik ateratzen ziren zikinkeriek eraginda.
Auzokideen artean, halako kontsulta bat
planteatu zen, jarduera kaltegarriok non
paratu erabakitzeko. Gero, XVIII-XIX. men-
deetako agirietan jasota dago aipatu auzoan
larrua lantzeko, ontzeko eta apaintzeko
hainbat lantegi zeudela42.

Cruz Negra alderdiko teileriari eta labe-
ari dagokienez (hau da, egungo Abejeras
kalearen hasieran) jakin badakigu XVI.
mendearen erdialdean putzu txiki bate-
ko urak erabiltzen zituztela; urak biltzeko
putzu txiki bat zen, zehazki43. Gazteluko
Plazako arkeologia-indusketan, putzu
bat agertu zen, itxuraz XVII. mende
hasierakoa; ziurrenera, etxeko tailer txiki

batean erabilitakoa. 
Ura, era berean, olio-errotak mugiarazteko erabiltzen

zen. Iruñerrian, egia esan, ez da oliorik ekoizten, baina
agirien arabera, bazeuden olio-errota txiki batzuk, olioa
eskala txikian ustiatzeko. Prozesuaren pauso batzuetan ur
handia behar izaten zen; esate baterako, kapatxoen aska
bustitzeko eta olioa hainbat putzutan dekantatzeko. Olio-
errota horietako bat Napardi Elkarte Gastronomikoaren
azpietan agertu eta lehengoratu da, Iruñeko Jarauta karri-
kan. Ziur aski, besteren bat ere izanen zen. 
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Oihalak jotzeko makina edo pila Atarrabiako Pilategian

Cigandaren presa eta errota XIX. mende bukaeran; hau da, Enborren Errekaren bukaeran. 
Argazkia: AMP - Julio Altadill

42 J. J. ARAZURI (1981): I, 65 eta J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 150, 153 eta 385.

43 Á. PASCUAL (2002an berrargitaratua): 241-242.



Lehenik eta behin, bereizi beharra dago, batetik, ibai
eta erreketako bainua, eta bestetik, zentro publiko eta pri-
batuetako bainua.

Lehen motari dagokionez, iruindarrak betidanik Arga
ibaiaren uhartetxoetan, kaskailuz osaturiko zelaietan eta
ur geldietan bainatu izan dira. Jendea, zehazki, hainbat
tokitara joan da bainatzera: Belosoko teilerien ondora;
Caparrosoren zelaira (Kintoen Errekara), Alemanes
alderdira, Santo Domingora (Mañuetan) eta, era berean,
Santa Engraziatik Biurdanako errotara bitarteko hainbat
tokitara. Elortz eta Sadar ibaien elkargunean ere bazen
Cuatro Chopos esaten zioten beste bainu-toki bat44.

Ur beroetan bainatzeari dagokionez, erromatarren
garaiko Iruñean hainbat terma izan ziren. Haietariko bi
Curia eta Dormitalería karriketan zeuden, eta, duela
zenbait urte, terma handiak Gazteluko plazako lur
azpian agertu dira. Azken terma handi horietan hainbat
gauza dira azpimarratzekoak: ur-biltegia, palestra edo
atartea, mosaiko ederrekin apaindutako igerilekuak eta
hipocausto deritzon gela: hau da, gontz biribilen gainean
euskarritua zegoen galeriaren bidez berotutako gela.
Nonbait, terma horien hustubidea Santo Domingoko erre-
ka zen. Beraz, K.o. II. mendetik IV.era, termak ohikoak
izan ziren, eta horrek agerian uzten du Ponpeiok hiri-
garapen handia izan zuela. 

Erdi Aroan, jendea ibaiaren bihurguneetan bainatzen
zen, Caparroso esaten zaion eremuan eta Santo Domingon
edo Mañuetan. Baina, aldi berean, gutxienez hiru bainu
etxe izan ziren, hirurak ere publikoak. Zaharrenak
Mañuetako Bainuak izan ziren, 1177ko agiri batean jaso-

ta baitaude lehen aldiz. Jabea Iruñeko apezpikua zen.
Garai hartan, gaztelaniaz, karrikari Mulatería esaten
zitzaion, eta Rua de los Baños ere bai45. Mañueta euskaraz-
ko toki-izena hortxe dago, eta hain zuzen ere, bainuetara-
ko tokia esan nahi du.

Ibaia hurbil zegoen, eta inguruetan, gainera, hainbat
putzu zeuden; beraz, Mañuetako bainu etxeak aise hartu-
ko zuen ura handik eta hemendik. Rua de los Baños toki-
izena oraindik ere XVII. mendean erabiltzen zen46. Nava-
rreria berreraikitzea pentsatu zutenean, 1276ko burguen
gerran xehatua gelditu baitzen, bainuak behar-beharrezkoak
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44 J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 160. Iruñerriko jendea beste toki ezagun batzuetan ere bainatu izan da ibaian; esaterako, Arreko trinitateko pre-
san eta Irozko, Uharteko eta Orikaingo zelaietan. 

45 Karrikari, era berean, Rua de los Caños esan zitzaion, baina, baliteke Baños hitzaren irakurketa gaizki egin izana (J. J. ARAZURI (1995): 10).

46 Barrio edo Calle de los Baños 1578, 1586 eta 1650eko auzietako agirietan ageri da (AGN, Errege Auzitegien Atala. Auziak. Zenbakiak: 119.177, 132.573
eta 17000744). 1545eko eta 1599ko aipamenetarako ikus J. J. MARTINENA (1974): 102-103 eta 108, 129. oharra. 

Calderería kaleko bainu-etxe publiko zaharretan zegoen idazkuna. 
Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma

Ibaian gora, San Pedro zubira iritsi aurreko bainuak, 1951. 
Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma



jo ziren, herri berriak ongi funtzionatzeko, eta bainuak
funtsezko beste azpiegitura batzuen pare jarri ziren: txapi-
tela (merkatua), harategia, labeak eta judutegia. Iruñeko
beste bi bainu etxeak judutegian zeuden; beraz, egungo
Telleria eta Merced kaleen inguruetan, XIV.-XV. mendeetan.

Dirudunek beren etxeetan ur beroko bainuak izaten
zituzten. Alde horretatik, agirien arabera, 1406an, bainuon-
tzi bat fabrikatu zen, Errege Erreginen Jauregira eramateko
(1406) . Holako bainuak zurezko tina handietan hartzen
ziren eta gortinak ere jartzen ziren, estaltzeko. Erdi Aroaren
bukaeran jarri ziren modan, eta izurriteetan asko zabaldu
ziren, bainu etxe publikoetako kutsaduraren beldurrez. 

XVII. mendearen hondarrean, Iruñeko auzokide
guztiak Sanferminetan garbitzen ziren. Batzuek eskuak
eta aurpegia negu hasieran eta bukaeran soilik garbitzen
zituzten. Kontuan hartu behar da zenbait osasun-txoste-
nen arabera ez zela gomendagarria eguneroko garbiketa,
garbiketarekin batera, odol-umorearen lurrun onuragarriek
ihes egiten zutelako. Jende diruduna hilero garbitzen zen.
Agirien arabera, erregeorde Alejandro Farnesio (1671-
1676) garbizaleenetakoa izan zen; zortzi egunetik
behin garbitzen zen eta, esaten zenez, goizero-goizero,
morroi batek limoi-ttanttak hatz-puntetan botatzen
zizkion.
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47 D. ALEGRÍA (2004): 173-180. Merced kalearen bukaeran Cantarranas kalea zegoen, aurretik Rua del Portal del Rio izandakoa; urari lotutako izena jakina;
egun, galdua (J. J. MARTINENA (1974): 189 eta J. J. ARAZURI (1995): 210).

48 AGN, Comtos Atala. Dok., 93. kutxa, zenbakia: 10-XIII/1 eta 2.

49 Á. PASCUAL (2002an berrargitaratua): 216.



Ez da, egia esan, elurzulo eta izotz-putzu askoren
berri. Pozoblanco kaleko putzua horretarako erabiliko ote
zen esan izan da, baina azken ikerketen arabera, ez dirudi
xede horretarako erabili zenik50. Duela urte gutxi, elurte-
gi bat izan zitekeenaren arrastoak agertu dira Iruñeko
Errege Erreginen Jauregiaren albo batean; 7 metroko
sakonera zuen, baina azterketa zehatza egin behar da.
Arku gotikoa izan arren, iduri du XVII. mendekoa izan
daitekeela. Erdi Arokoa izatera, Nafarroako elurtegirik
zaharrena litzateke, orain arte aurkitutakoen artean.
Eultzako jaurerriko erripa batean elurtegi txiki bat ere
gorde da, eta han bizi zirenek erabiltzen zuten. 

XVI. mendetik aitzinera, elur-kontsumoa zabaldu eta
elur ustiapena antolatu zenean, jakin badakigu elurra gur-
diz ekartzen zutela Urbasa mendiko leize-zuloetatik. Elu-
rra edo izotza izozkiak, izotz-edariak eta zurrupakiak egi-
teko erabiltzen zen, bai eta edariak hozteko ere. Halaber,
kolera morboak jotako gaixoen oinazea arintzeko erabil-
tzen zen; eritasun horrek XIX. mendean jo zuen nafar jen-
dea. Gero, meningitisak eta burmuin-kongestioak jotako-
en lasaigarri erabili zen, eta, analgesiko gisa, traumatismo-
etan, bihurritzeetan eta hausturetan. 
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elurzuloak eta izotz-putzuak

50 D. ALEGRÍA (2004): 184.

Bizkaia mendiko elurtegi zaharberritua (Oibar), 1723an eraikia

Nafarroako Artxibo Nagusiaren ondoko elurtegia. Lehenago, Errege Erreginen Jauregia izan zen. Arku zorrotza badu ere, elurtegia XVII. mendekoa omen da



Iruñerriko ibaietako ura, halaber, tresnak eta arropa
garbitzeko erabiltzen zen. Emakumeek ibai bazterrean
garbitzen zuten arropa. Emakume garbitzaileen (latsarien)
gremioa ugaria zen. Ibai bazterrera joan aurretik, iruindar
latsariak Sanduandia plazara joaten ziren, arropaz
beteriko saskiak ederki beterik zeramatzatela, O-ko
Andre Mariaren aurrean otoitz egiteko, haien zaindaria
baitzen. Astelehenetan, aste osoan garbitu beharreko arro-
pa etxez etxe biltzen zuten, eta, asteburua iritsi baino
lehen, jabeei garbia eta lisatua itzultzen zieten. Behin ibai-
ra iritsitakoan, zaku-oihalez egindako zakuen gainean
belaunikatzen ziren, eta orduak eta orduak ematen zituz-
ten arropa garbiketan. Hura lan nekosoa zen zinez. 

Hainbat toki prestatuak zeuden, arropa garbitzeko.
Haietako bat Caparrosoren errota ondoan zegoen, Club
Natación elkartearen zaldainak dauden tokian. Leku horri
Telleriako garbitegia esaten zitzaion edo Garbitegi Berria.
XIX. mendearen bukaeran, garbitegiaren jabea Conde de
la Rosa jauna zen. 1885ean, barrakoi bat, lurrun-makina
bat eta galdara bat paratu zituzten, arropa desinfektatze-
ko. Udalak ustiatzaileei baimena eman zien, baina inguru
hartako ordena onari eusteko ohartarazita 51. Arazurik dio
Arrotxapeko bide zaharrean ere arropa garbitzen zela52.
XIX. mendearen hondarrean, garbitegi estali handi baten
proiektua egin zen, aire zabalean zeudenen ordez eraiki-
tzeko eta ibaiko ur uherrak saihesteko53.
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ura, arropa garbitzeko

Arropa garbia zabalik Arga bazterrean, Iruñea.

Arrotxapeko zubia, auzoa eta garbitegia 1895ean; arropa-garbitzaileak ari diren aldean ez da zuhaitzik batere ageri. Argazkia: AMP - Julio Altadill

51 AMP, Obrak eta Hirigintza Atala, Iturria eta askak, 53. paper-sorta.

52 J. J. ARAZURI (1978): 10.

53 P. MADOZ (1845-1850): 300.



Arropa-garbitzaileak Burlatako zubi zaharraren ondoan, 1917. Argazkia: Carmelo Butini



San Pedron ere beste garbitegi bat bazegoen, Kaputxi-
noetatik hurbil, eta Prado de la Lana izenekoa ere bai.
Azken horrek teilatu txiki bat zeukan, garbitzaileak egu-
raldi gogorretik nola edo hala babesteko. Latsari gehienak,
ordea, Arrotxapekora joaten ziren (Los Tendederos),
Arrotxapeko zubiaren ondoan; 10 zentimo ordaintzen
ziren, esekitokian arropa zabaltzeko hartzen zen tarte
bakoitzeko54. Umorez esaten zen hura Iruñeko oihartzu-
nik handieneko ingurua zela, latsariek errepikatzen baitzi-
tuzten kontrako ibai-bazterretik botatzen zizkieten irainak
eta laidoak. Arropa-garbitzaileek, 1899an, zuhaitz-lerro
bat landatzeko eskatu zuten, babestuago egoteko. 

Ibaietatik urrun dauden herrietan garbitegi estaliak
eraiki zituzten. Esate baterako, Berriozarko alde zaharrean
badago bat, duela urte gutxi zaharberritutakoa, Ezkaba
mendiaren magalean. Dakigunez, Iruñea ibai ondoan
dago; horrenbestez, ez zen garbitegi estali askorik egin.
Katedraleko klaustroan Erdi Aroko garbitegi bat gorde da
eta beste bat San Pedroko Monasterio zaharrean, fraide
frantziskotarrak eta lekaime agustindarrak hurrenez
hurren bizi izandakoak. Ez dakigu noiz eraikiko zen biga-
rren hori; beharbada, komentua XIII. mendearen erdian
eraiki eta ondo-ondotik55.
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54 J. LASPEÑAS (1986): 102-103.

55 J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 372. Iruñeko Udalak eraikin
hori zaharberritu eta, gaur egun, “San Pedro Ingurumen Heziketarako
Museoa”. jarri du.

Arrotxapeko zubia, auzoa eta garbitegia 1895ean, inolako landaretzarik
gabe. Argazkia: AMP - Julio Altadill

Garbitegi estalia



Aspaldi-aspaldiko garaietatik, jendeak sinetsi egin du
ur batzuek gaitzak sendatzen zituztela. Iruñean, esatera-
ko, blefaritis gaitzak jotako gaixoak Fuente de los Legañosos
zeritzon iturrira joaten ziren, Portale Berriko zubi
altxagarriaren azpian. Beste iturri bat (Fuente del Hierro)
egokia zen anemiak jota zeuden gaixoentzako eta
larruazalean orbanak zituztenentzako; jateko gogoa ez
zutenek, berriz, Lezkairuko Teilako Iturrira jotzen zuten,
bai eta lehengoratu berri duten Berriozarko Arizdiko
Iturrira ere. Lehenbiziko iturri hartako ura teila batetik
ateratzen zen, eta izena hortik heldu zitzaion. Jendea eta
familiak ere oinez paseoan ibiltzen ziren inguru hartan,
arratsalde pasa. Esaten zutenez, egiazki ez zuen senda-
tzen, baina egarria asetzen zuen, eta Kaputxinoetako
baratzeko iturriari zerion urak gaztaroa luzatu egiten
omen zuen; halaxe uste zuten, behintzat. 

Iturri sendagarriak, halaber, baziren Etxabakoitzen eta
Barañainen (Fuente del Batueco). Azken horretako urak
hidrogeno-sulfuroa zeukan, eta arrautza ustelaren usaina
zerion; oso usain txarra eta bereizgarria da, bestalde.
Ur hura oso ona zen, erreumak eta bronkitisak jota zeu-
denentzako, bai eta larruazaleko gaixoentzako ere. Burla-
tan Fuente de la Asunción esaten ziotena oso ezaguna zen;
jendearen esanetan, digestioa egiten laguntzen zuen.
1872an aurkitu zuten kasualitatez, Burlatako Bentetako bi
etxeren artean putzu bat egiterakoan. Berez ez zen bai-
nuetxe bat, iturburu estali bat baizik, eta Belaskoaingo
bainuetxea ustiatzen zuen sozietateak berak merkatu-
ratzen zuen. Bere garaian, kalitate on-oneko ura izan zen,
mahaiko ura, Espainiako eta Ameriketako botika-denda,
lurrun-denda eta hotel guztietan salgai zegoena. Ur hura XX.
mendearen bigarren erdira arte merkaturatu zuten, baina
hiri-garapenak putzua estali zuen. 
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Ur sendagarria

Belaskoaingo Bainuetxea

Harrizko bainuontzia

Belaskoaingo Bainuetxearen postala, XX. mende hasieran. . 
Argazkia: Victoriano Alfonso



Antzinako Iruñean, hein handian, jendeak lurraren
desnibela baliatu zuen hondakin-urak eta euri-urak era
antolatuan husteko. Kale asko lerrozuzenak izatea, gaine-
ra, hustubideari lagungarri izan zitzaion, hormekiko para-
leloak baitziren eta etxadi erregularrez osatuta zeuden.
Bi berezitasun horien ondorioz, urak kalera husten ziren
eta, gero, hobietako eta erreketako
toki jakin batzuetara bideratzen ziren,
edo bestela, zuzenean jendea bizi zen
gunetik kanpoaldera. 

Arestian esan dugunez, hiria Arga-
ren terraza (goroa edo koroa) baten
gainean eraikia zegoen, hainbat erre-
kaz inguratuta; erreka horiek berezko
ur-isurketak ziren, ura ibairantz bide-
ra-tzeko. Hona hemen erreka aipaga-
rriak: Santa Luzia, San Makai, Gariton
de Ripalda eta Udal Mintegietakoa.

Erromatarren garaietatik, Iruñeko
aldapak erabili izan dira ur kontueta-
rako; esaterako, Pompaeloko termak
aldapa haietarantz husten ziren, eta
kloakak ere aldapetarantz zeuden
bideratuta 56. Erdi Aroko errekarik
adierazgarriena Santo Domingokoa

izan zen, hiru burguen arte kokatua. Horrela, Gazteluko
plazako terma zaharretako, Navarreriako Erdi Aroko bai-
nuetako eta Errege Erreginen Jauregiko bainu modernoe-
tako urak erreka hartara isurtzen ziren, eta errekaren gai-
lurrean txapitela edo Erdi Aroko merkatua zegoen57.

Zeharka bada ere, Iruñeko XII. mendeko Foruak esa-
ten du hirian hustubide-sare zabala
zegoela, bai partikularrenak bai oro-
korrak. Araudiaren arabera, euri-
hodiak eta jendearen etxeetako hus-
tubideak hodi orokorrari lotu behar
zitzaizkion, eta, era berean, azpiegi-
tura guztiak egoera onean mantendu
behar ziren, auzokideen artean liska-
rrik ez sortzeko. Gauza bera ondo-
riozta daiteke, 1223an Iruñeko auzo-
ek sinatutako baketze-akordiotik.
Agiri horri esker, izan ere, jakin
badakigu bazela burguko hobi bat
(lubanarro bat), XII. mendean eraiki-
takoa, San Zernin eta San Nikolas
burguen artean kokatutakoa, eta
hobi hartara kloaka, akueduktu, gar-
bitegi eta hustubideetako urak isur-
tzen zirela. Halaber, derrigorrezkoa
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56 J. A. JUNCÁ (1997): 198.

57 Gaur egun, desnibel hori oso betea dago. Pentsatzekoa da lehenago askoz ere handiagoa izanen zela (J. J. MARTINENA (1974): 65 eta 69-70).

Mercedeko kuartela eraitsitakoan agertutako komunak. Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma

Badoa ura!. Marrazkia: Á.M. Pascual



zen atzeraeramatea, ukondo beteko neurrian (50,80 cm),
euri-ura hobitik hurbileneko etxe-lerrokaduraren aurretik
bideratu ahal izateko58. Harresien arteko toki zabal
horren mutur batean, Maria Delgadaren Dorrea zegoen,
hustubide garrantzitsu batek zeharkatua, urak kanpoalde-
ko hobirantz eramateko59. San Nikolasko zinegotziek
dorre hori erregeari eman zioten 1251n, baina aipatu hus-
tubidea errespetatzeko baldintza jarrita. 

Udal araudiak gorabehera, mendez mende, badoa ura!
oihua entzun izan da leihotik beheiti ur zikinak bota bide-
nabar. Behin batean, ur zikina hiriko erregidore garran-
tzitsu baten gainean erori zen, izen handiko sendagile
baten etxetik; Lerga jaunaren etxetik, zehazki. Isuna
ordaintzetik libratzeko, sendagileak argudiatu zuen bere
lanbidearengatik ederki zekiela zer egiten zuen, eta ur
beltzek zuzenean lurrera joan behar zutela, haien leku
naturala baitzen. Argudioak argudio, ordea, bi dukat
ordaindu behar izan zituen60.

Iruñeko saneamenduaren baitan, mugarri bat aipatu
behar da; hots, 1766 eta 1772 artean, estolda-sarea eraiki
izana, Conde de Ricla erregeordeak bultzaturik. Zehazki,
minak, minetak eta i grekoak egin ziren, dena ederki sare-
turik, hondakin-urak sei hustubideren bitartez Argara
isurtzeko; putzu beltzen ordezkoak izan ziren. Aldi
berean, harrizko estolda-zuloak paratu ziren (ralloak),
euri-urak kale erdian txukun bideratzeko. Estolda-sarea
tarteka abiarazi zen, dirua mugatuta baitzegoen. Madrilgo
prentsaren iritziz, hura obra kolosala izan zen.   

Lanen osagarri, 1772an, udalak hainbat ordenantza
onetsi zituen, eta, handik gutxira, kaleak argitzeko sistema
berria ere ezarri zen. Garaiko kroniken ara-
bera, Iruñea hiri moderno eta garbia izatera
iritsi zen, agintariak, zaintza “poliziala”
(gizabidea, esan genezakeena) eta herrita-
rrak elkarrekin ahalegindu izanari esker.
Herritarrak, zehazki, ederki saiatzen ziren
etxeak eta ur-hodiak garbitzen. Hitz batez,
eredugarria. Horrek, ordea, alde txar bat
ekarri zuen berekin: ibaia zikintzen hasi
izana, ordura arte ur gutxi-asko garbien
erreferentzia izan baitzen61. XVIII. mende
bukaerako irtenbide hartatik aurrera, aurre-
rapauso aunitz izan dira, harik eta egungo
saneamendu sare modernoak eta hondaki-
nak biltzeko sistemak lortu arte. 
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58 J. Mª JIMENO - R. JIMENO (1998): #198 eta J. J. MARTINENA (1974): 47-48.

59 J. J. ARAZURI (1995): 84.

60 Á. PASCUAL (2002an berrargitaratua): 237-239.

61 J. J. MARTINENA (1978): 10, P. GARCÍA MERINO (1978): 3-9 eta J. L. MOLINS (1990): 3-5.

Iruñean komun-sistema bat ezartzeko egitasmoa, 1772. urtea
Argazkia: AMP

Gazteluko Plazan 2001-2003. urteetan agertutako termak. 



XVIII. mendearen bukaeran, guztiz beharrezkoa izan
zen Iruñea urez hornitzeko sistema aldatu eta berritzea.
Izan ere, hiria garatu, biztanleria handitu eta ekonomia
aurrerabidean sartu zen, eta, horren ondorioz, askoz ere
ur gehiago behar izaten zen. Horri gehitu behar zaio men-
de bukaera hartako udal zinegotzien gogo ilustratua,
ahaztu gabe XVIII. mendean, uda partean, behin eta berriz
gertaturiko lehorte gaitzak62.

Subitzako ura Iruñera eramateko egitasmoa 1669koa
da. Agiria Udal Agiritegian gordea dago. Hala ere, 1774ra
arte, Obren Batzordeak ez zuen txostena osatu iturriak

jartzeari buruz eta ura ekartzeari buruz. Subitzako iturbu-
ruaren alde egin zuten; huraxe bereizi zuten, Espartzakoa-
ren eta Arlegikoaren aldean. Azterlan horrekin bat,
M. François de Gency ingeniari paristar ospetsuari proiek-
tu bat egiteko enkargua eman zitzaion, ura iturburu haieta-
tik ekartzeko, garai hartan Baionan baitzebilen63. Frantse-
sa lanean hasi eta, laster, lehen emaitzak aurkeztu zituen. 

Gencyk, hasieran, Subitza-Espartza-Arlegiko iturbu-
ruko ura hartzea proposatu zuen Erreniegako Frankoa
mendian64. Handik, ura Iruñeraino bertaraino ekarriko
zen, Ezkirotz eta Zizur Txikia herrietan barrena, hodi
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62 Agirien arabera, lehorteak urteotan izan ziren: 1719, 1728, 1750, 1774, 1781, 1785 eta 1787 (J. RAMOS (1989): 176-182).

63 AMP, Obren Atala, 1. paper-sorta. Apaindura eta Garbiketa. Akta Liburuaren 215. or. 1774-12-17.

64 Agirien arabera, Subitzako iturburua gutxienez XVI. mendearen erdialdetik aurrera ustiatzen da, Artebilleta mendiko urak erabiltzearen bidez. Urek hainbat
liho-sail ureztatzen zituzten Ardantzeartea izeneko alderdian, bai eta Subitzako jaunaren errotatik behera. Garai hartakoa da inguruko natur baliabideak ustia-
tzearen inguruko lehia jakingarria, eta irtenbide eoliko asmotsuak erabili zituzten aurretik uraren gainean zeuden aspaldiko traba juridikoak saihesteko. XVIII.
mende bukaeran, ura Subitzako jaunaren errotatik gora hartu zen, Iruñera ekartzeko (D. ALEGRÍA (2002): 490-491 eta 32. oharra).

4
SUBITZAKO URA EKARTZEA

4 � modernizazio ilustratua (XVIII.-XIX. mendeak)

GENCY-REN EGITASMOAREN PORROTA

Ur-biltegiko fatxadaren diseinua, Iruñea erdialdean, François Gency paristar ingeniariak egina, 1774. Latinez idatzitako esaldia 147. Salmotik hartua da:
“Jainkoak haizeari joarazi eta isurian doaz urak”; salmoaren bidez Jerusalem hiriaren oparotasuna eskertu nahi izan zioten Jaungoikoari. Iruñeak, beraz,
oparotasun maila hura ere lortu nahi zuen. Argazkia: AMP



inklinatuak eta presiopeko likidoa erabilita, eta, hodi
komunikatzaileen bidez, mailak gaindituta. Aldi berean,
Joseph Marcout izeneko gizon batek (frantses galdagilea
eta Iruñeko auzokidea) sua itzaltzeko punpa bat egitea
proposatu zuen, bai eta makina hidrauliko bat ere, ura
Argatik igotzeko65. Bi egitasmoak Madrila igorri ziren.
San Fernandoko Real Academia Matritense zeritzon erakun-
deak Gencyren asmoa onetsi zuen, ñabardura batzuk sar-
tuta. Aldaketa handiena hauxe izan zen: aldapako hodien
ordez, ura eramateko akueduktuak egitea, molde klasiko-
koak. Jende guztiak jakin bazekien hura oso garestia zela.
Obra ordaintzeko, zerga eta merkataritza tasa batzuk han-
ditzea erabaki zen, ordainarazpen berriak ezarri ziren
(esaterako, karta-jokoen mahaietan), eta zezenketa bat ere
egin zen, prezio bereziak jarrita. 

Gencyk egitasmoa Akademiaren eskakizunetara mol-
datu zuen, eta 1776ko urriaren 6an behin betiko onespe-
na eman zioten66. Lanak, ordea, ez ziren 1779ko apirile-
ra arte hasi, etengabe atzeratu baitziren, Gencyren akats
topografiko nabarmenen ondorioz. Atzerapenaz gain, bes-
telako arazoak ere agertu ziren, handik gutxira lan guztiak
bertan behera utzi baitziren, ur-biltegi erregulatzaileak
eraikuntza-akats larriak zituelako. Ur-biltegia, zehazki,
hementxe zegoen: junto a la cerca de la huerta de Descalzas,
frente al portal llamado de la Tejería. Litekeena da ur-bilte-
gi hori izatea duela zenbait urte Karlos III.eko lur azpiko
aparkalekua egiteko egin zen arkeologia-indusketan ager-
tutako berbera67. Hurrengo urtean, François Gency bere
sorterrira itzuli zen, bizkar gainean erabateko porrota
zeramala68.
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Urak Zizurren eta Barbatainen barrena ekartzeko planoa bi akueduktu eta uharka goratuak dituen akueduktu bat erabilita, 1775eko urriaren 1a. 1775.
Argazkia: AMP

Plano honetan Iruñeko profila ageri da, François Gency ingeniariak urak ekartzeko proiektuan egindakoa, 1777ko urriaren 4a. San Nikolaseko portalea, San
Ignazio kapera, Karmeldarren komentua eta Gazteluko Plazako iturria ageri dira. Argazkia: AMP

65 P. GARCÍA (1978): 11.

66 Hala ere, 1778an, hala ere, ura ekartzeko trazatua aldatu behar izan zen (J. L. MOLINS (1990): 6).

67 Hala ere, aditu batzuen ustez, ur-biltegia Gayarre Antzokiaren atzealdean zegoen. Udal aktek diote Parisko ingeniariak oroitzapenezko xafla bat jarri zue-
la lehen harriaren azpian (J. GARCÍA (1987): 51).

68 F. PÉREZ (2003): 35 eta J. J. MARTINENA (1991): 25-27.



1780an, zuzendari berri bat izenda-
tu zuten proiekturako: hots, Ventura
Rodríguez Tizón arkitekto ezaguna69.
Iruñera etorri eta pare bat urtez txosten
berri bat lantzen aritu zen70. Obra
berriko bi zuzendari izendatu zituzten,
biak ere arkitektoaren laguntzaileak:
Santos Angel de Otxandategi eta Fran-
cisco Alejo de Aranguren obra-maisuak.

Lanak 1783ko udaberrian hasi eta
1790eko ekainaren 29an bukatu ziren,
eta gutxi gorabehera 300.000 pisuko
kostea izan zuten. Hala Ventura Rodrí-
guez nola Francisco Alejo de Arangu-
ren proiektua gauzatzen ari zela hil
ziren; beraz, obrak egiazki Otxandategi durangarrak
zuzendu zituen. 

Proiektuak molde neoklasikoa zuen eta, beste gauza
batzuen artean, 1.245 metroko akueduktu bat aurreikus-

ten zuen, tokirik garaiena 18 metro iza-
nen zuena. Guztira, 97 arku eraiki
ziren, diametroan 8,35 metrokoak,
harlanduzko zutoin laukizuzenen gai-
nean71. Akueduktuaren bi muturretan
horma-harrizko murru lodiak jarri
zituzten, bai eta itxierako garitak ere.
1858an, zutoin bat eraitsi zuten, trenbi-
dea pasatzeko, eta, duela hamarkada
batzuk, autopistaren trazatuaren ondo-
rioz, mutur bat bota behar izan zen72.

Ura Subitzatik abiatzen zen eta
Taxoaren, Zolinan eta Mendillorrin
barrena egiten zuen Iruñera arteko
bidea, zubi txikien, ubideen eta minen

bitartez. Guztira, lurrezko 60.000 tutu erabili ziren,
Iruñera propio etorritako valentziar langileek egindakoak.
Tarteka, garbiketa-kutxak eta haizebide-putzuak jarri
zituzten, ura ez usteltzeko. 
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69 Ventura Rodríguez jaunari buruz esaten da “espainiar prestua” zela, Gencyren aldean (P. GARCÍA (1978): 13).

70 Arkitekto bikain horrek bi obra guztiz adierazgarri egin zituen Nafarroan: batetik, Noaingo akueduktua, eta, bestetik, Iruñeko katedralaren aurrealdea,
1783an proiektatutakoa. 

71 Pascual Madozek dio 97 arkuz osaturiko “zubi-akueduktua” zela, eta arku bakoitzak 30 argi-oinbete zituela (P. MADOZ (1845-8150): 288).

72 1939an, Foru Diputazioak Iruñeko Udalari utzi zion. Elortz ibaiaren higadurak kaltetutako lau arku 1941ean konpondu zituzten. 1990ean, Interes Kultura-
leko Ondasun deklaratu zen  (J. L. MOLINS (1990): 8).

Noaingo akueduktua, 1790ean inauguratua, Ventura Rodríguezek egindakoa

Ventura Rodríguez, Francisco de Goyak
margotua, 1784. Nationalmuseum, 
Stockholm, Suedia

OTXANDATEGIREN BEHIN BETIKO EGITASMOA
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Ventura Rodríguezek Noaingo Akuedukturako eta Taxoareko minarako egindako proiektua, 1782. Argazkia: AMP

Subitzako urak biltzeko etxolaren xehetasunak. Akueduktu ezaguna abiatu aurreko etxola da, Ventura Rodríguezen proiektuaren arabera, 1782. Argazkia: AMP



Iruñeko harresien ondoko lubanarroaren desnibela
gainditzeko, harlanduzko zubi-akueduktu bat eraiki zen.
Behin hiriaren barrura iritsitakoan, ubidea ura biltzeko
ontzira zihoan, lurrezko bi hodi betuneztatuz egindako
akueduktu baten bidez. Ur-biltegia San Ignazio basilika-
ren ondoan zegoen, eta hartatik banatu egiten zen73.

Agintariek ur ekarria 1790eko ekainaren 29an inau-
guratu zuten; San Pedro egunean, baina oraindik ere obra
ez zegoen guztiz bukatuta. Adibidez, iturburuetako ura
ahalik eta hobekien biltzeko lana egin gabe zegoen; buka-
tu gabe ere ura biltzeko etxola eta uharka, iturrietako
hodiak estaltzea, trazatuko mina ugarietako ateak egitea
eta ia erregistro gehienak estaltzea, 250etik gora baitziren.
Hainbat urte behar izan zituzten, egitasmoa bururaino
eramateko. Hala eta guztiz ere, aipatutako egunean,
Subitzako ura Iruñeraino iritsi eta 24 txorrotako behin-
behineko iturri batetik isuri zen. Esan dezagun aipatu itu-
rria harresiz bestaldean zegoela, Erreginaren bastioiaren
lubanarroaren ondoan, eta 1798ra arte ez zirela gainditu
harresi militarraren barrualdera sartzea galarazten zuten
administrazio-traba ugariak. 

Behin aipatu ur-biltegian jasota, ura zeramikazko
tutuen bidez banatzen zen, harrizko hormaz babestuta eta
1797an kalitate oneko betunez iragazgaiztuta. Ura, zehaz-

ki, 14 txorrotako iturri bateraino iristen zen (egun, Espai-
niako Bankua dagoen tokian) eta, gero,  hiriko hainbat
tokitan jarritako iturrietaraino74.

Jimeno Jurioren hitzetan, uren bidaia berri hura uda-
laren aurrerazaletasunaren aurrerapausoa izan zen, buru
atzerakoi eta motzen gaizki esanen gainetik. “Oztopo aunitz
eta plantakoak gainditu behar izan dira, baina ura hortxe
dago! –horixe esan nahi izan zuen udalak jende atzerakoi
maltzurren ahoa estali nahian argitara emandako manifes-
tuak. Manifestuari panfleto baten bidez egin zitzaion aurre;
panfletoan etsaiek Otxandategiri isuritako gezur beltz guztiak
ageri ziren, eta horrez gain, zalantzak ere sortzen saiatu ziren
iritsi berria zen uraren jatorriari buruz75.
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73 P. MADOZ (1845-1850): 287-288. 1815ean, hodia hain zegoen itxia, ezen tarteren bati ubide berria egin behar izan zitzaion (J. RAMOS (1989): 55).

74 F. PÉREZ (2003): 39-40. Kartografiarako eta xehetasun tekniko ugarietarako, ikus R. VILLAMAYOR (2011).

75 J. Mª JIMENO (1975): 241. Otxandategiren eta haren lanen aurkako isekazko panfletoak izenburu hau zeukan: “Nafarren adiskidea”  (P. GARCÍA (1978):
14-15).

Subitzako iturburuko uren etxola, gaur egun. 

XVIII. mende bukaerako akueduktuaren hondarrak Taxoaren.



Subitzako ura ekartzeko lana ez
zen 1798-1800era arte guztiz bukatu,
urte hartan iritsi baitzen, azkenik, hiri
barrura. Hamar bat urte lehenago,
Luis Paret y Alcázar pintore ospetsuak
sei iturri publikoren diseinua aurkeztu
zuen Udalean. 1790etik aurrera ezarri
zituzten, haietako batzuk iturri zaha-
rren ordez 76. Pareten bost iturriren
planoak gorde dira. Ez zen eraiki hark
berak hasieran Kontseilu plazarako
diseinatutakoa. Bitxia bada ere, iturri
haietatik, bat bera ere ez dago artista
entzutetsuak aukeratutako tokian.
Laster lekuz aldatu zituzten, hainbat

arrazoi izan zirela medio: sozialak,
topografikoak eta, are gehiago, esteti-
koak ere bai. Bidenabar esanik, eder-
tasuna eta pragmatismoa ederki uztar-
turiko iturriak dira guztiak77.

Lehenbizikoa Gazteluko plaza
erdian paratu zuten. Garai hartako
hitzetan, iturria “arkitektura korintoa-
rraren gorputz batez apainduta zego-
en, eta gainean estatua kolosal bat
zegoen, Ongintzaren edo Oparotasu-
naren adierazgarri”; ondotik, iturriari
jendeak Mari Blanca esan zion,
Madrilgo izen bereko estatua ba-
ten antza zuelako78. 1909an, iturria

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende

38

PARET PINTOREAREN ITURRIAK

Luis Paret, auto-erretratua, 1780. Prado Museoa

Mari Blancaren iturria garai hartako Konstituzio Plazan (egungo Gaztelu-
ko Plazan, alegia) XIX. mendearen bukaeran. Foto: AMP - Fermín Istúriz

Luis Paretek Gazteluko Plazan edo Zezen Plazan eraiki beharreko iturri-
rako egindako diseinua, 1788. Argazkia: AMP

76 Hona hemen Iruñean (hiri barruan) 1774an zeuden iturririk garrantzitsuenak: Lehoiaren Iturria (Taconera); ur oso ona zerion, baina uda partean, gutxi; eta
Santa Zeziliakoa (Navarreria); ur gogorra eta txarra zerion. Badirudi San Antonen ere bat zegoela. Santa Engrazia komentuaren barruan bat ere bazego-
en. Harresiz kanpoaldekoen artean, bi dira nabarmentzekoak: Sanduzelaikoa eta San Pedrokoa (P. GARCÍA (1978): 10-11).

77 1782an jadanik Ventura Rodríguezek esan zuen kokaleku hoberenak lau zirela, Subitzatik etorriko zen ura hartuko zuten iturriak paratzeko: Gazteluko
plaza, Udaletxekoa, Kontseilukoa eta Taconerako pasealekuaren aurrean, Errekoleten parean. (F. PÉREZ (2003): 40).

78 Historiaren Errege Akademia (1802): 27, J. J. MARTINENA (1978): 8-9 eta F. PÉREZ (2003): 42.



Mari-Blanca Taconerako lorategietan



eraitsi, eta, haren lekuan, musika-kiosko bat jarri zen.
Ongintzaren estatua biltegira eraman zuten eta, handik
urte batzuetara, San Frantzisko plazara. Ondotik, 1927an,
Taconerako lorategietara eraman zuten, eta gaur
egun hantxe dirau. Udalak Mari Blanca 2009an zaharbe-
rritu zuen.

Bigarren iturria Kontseilu plazaren erdigunean paratu
zen79, eta hantxe iraun du. Diseinuari begira “soila eta
atsegina da, eta goian, Neptuno haurraren irudia dauka,
hiruhortza eta guzti, izurde baten gainean dagoela”.
2007an zaharberritu zuten.

Hirugarren iturriaren “apaindura piramide bat da” eta
Errekoleten plazaren albo batean jarri zen, San Lorentzo
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Iruñeko Kontseilu Plazako iturria, XX. mende hasieran. Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma

Neptuno haurra, Kontseilu Plazako iturria

79 Paretek Taconeran kokatzea pentsatu zuen. Arazurik dio Gendulaingo
kondeen jauregian iturriaren hasierako errematea dagoela. 
(J. J. MARTINENA (1991): 26).



elizaren ondoan. Ez zegoen erdigunean; beraz, 1884an
aipatu plazaren erdigunera aldatu zuten. 2009an zaharbe-
rritu zen. Perico Alejandría iruinxeme xelebreak bertso
hauek idatzi zituen obelisko itxura duen iturriari buruz80:

La fuente de San Lorenzo
tiene en su cima un florero;
si en mayo no tiene flores,
menos las tendrá en enero.

Laugarren iturria Curia, Navarreria, Calderería eta
Mercaderes kaleen elkargunean jarri zuten, Santa Zezilia
esaten zioten tokian; handik hurbil, beste iturri bat egon
zen XVI. mende hasieratik. Oinplano triangeluarra zuen,
toki hark zuen itxurarekin bat. Honela zegoen hornitua:
“hiru maskorrek beste hainbeste txorrotetako ura jasotzen
dute; txorrotak kartoien gainean goratzen den arkitektura-
gorputzean jarrita daude. Kartoiak apainketa onekoak
dira, eta tontorrean pitxer graziadun bat dauka”. 1913an,
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80 J. J. ARAZURI (1978): 29.

Errekoleten iturria Santa Zeziliako iturria

Iruñeko armarria Errekoleten iturrian 





ordea, tokiz aldatu eta egungo kokalekura eraman zuten:
Navarreria eta Karmen karriken arteko bidegurutzera, ale-
gia. 2009-2010ean zaharberritu dute.   

Paretek bosgarren iturri bat ere marraztu zuen, Kon-
tseilu plazarako pentsatutakoa; baina, esan dugunez, ez
zen inoiz eraiki, beste bat baizik, aipatu leku horretan.  

Iruñea zaharrean beste bi monumentu-iturri ere badi-
ra, biak ere Pareten estilokoak izanda ere, haren esku
rococotik sortu ez zirenak. Haietako bat, 1856an jarri zen
Santo Domingoko aldapan, Udaletxearen atzealdean,
alondegiari (ale-azokari) itsatsita. 1797-1801ean esaten
zen bezala, “ez zuen bestelako apaindurarik, kokalekua-
ren idiosinkrasiarengatik”. José María Villanueva Erguik
egindako lana izan zen, hots, obren azken udal maisuak.
Hiru txorrotako iturri hura 1877an Descalzos kalera era-
man zuten, eta hantxe dirau.

Bigarren iturria Taconerako pasealekuan egon zen.
1801ean, iturriak “edukiera handiko aska bat zeukan, txo-
rrotetako ura jasotzen du, eta tontorrean, lehoi bat dau-
ka”. Iturri horretako ura Iturramako iturburutik zetorren.
Jendeak Lehoiaren Iturria esaten zion. 1823an kalte han-
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Iruñeko Descalzos kaleko iturria. Argazkia: AMP

Iruñeko Descalzos kaleko iturria, gaur egun
Santa Zezilia edo Zugarrondo iturria; egun, Navarreriako plazan, garai
batean putzu bat zegoen tokian, 1903.
Argazkia: AMP - Aquilino García Deán



diak hartu zituen, absolutistek bazterrak bonbardatu
zituztenean. Diputazioaren jauregiko Jose Nagusia arki-
tektoak 1831n berreraiki zuen. Gero, 1854an, inguruan
burdinsare bat paratu zioten, eta, geroago, horma-hobi
batean sartu zuten. Pascual Madozek iturriaz esaten du
“akueduktu txikia bat” zela, toki ezin hobean paratua
zegoela, eta ur oso onak dituela, beste iturrietakoak baino
hobeak, sendagarriak baitira81. 1910ean, tranbiaren bidea
egiterakoan, iturria hormatu zen. Gaur egun, arku bat gel-
ditzen da, Portale Berritik hurbil82. Perico Alejandríak itu-
rriari buruzko bertso batzuk bildu zituen, eta ikusten da
nork hartzen zuten ura gehienbat83:

En la Fuente del León
refrescan los pasajeros
y también las labradoras
suelen llenar los pucheros.

Gogoratuko dugu iturrietako ur soberakina estolda-
sarera isurtzen zela, eta hondakin-urak husteko balio zue-
la. Iturriak, jakina, jendea biltzeko tokia izaten ziren, eta
hiria ere apaintzen zuten. Izan ere, auzo guztiek holako
iturri eder bat nahi izaten zuten, eta, gehienetan, auzoki-
deek lagundu egiten zuten iturriak zaintzen eta garbitzen. 
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81 Erriberriko Manuel Joaquín Ortizek (XVIII. mende bukaera) Iruñeko uren kalitateaz egindako lanak, ordea, guztiz kontrakoa zioen (J. GARCÍA (1989): 40).

82 P. MADOZ (1845-1850): 287-288 eta J. J. MARTINENA (1991): 26-27. Beste ikertzaile batzuek diote toki horretan bi iturri izan zirela; bat bidearen alde
banatan (Mª D. MARTÍNEZ (2006): 42).

83 S. FERNÁNDEZ – P. RODA (1998): 114.

Portale Berriko iturria



1863ko ekainaren 3an, Udalak erabaki bat hartu zuen,
Iruñean beste hiru iturri paratzeko. Haietako bat Zaldite-
riako kuarteleko askaren ondoan egonen zen (egungo
Vínculo plazan, alegia); beste bat, Ziudadelaren sarreran,
Ziudadela kalean ziurrenera eta Sanjurjoren oroitarria
egonen zen tokitik hurbil84; eta hirugarrena, azkenik, Pla-
zuela de los Frailotes esaten zioten tokian, Merced kalearen
bukaeran. Nonbait, azken iturri hori lehenagotik ere jarria
omen zegoen.

Bestaldetik, ez gara Sanduandiako askaz ahaztuko;
hura aska txikia zen, 1801eko abuztuan Errekoleten hor-
maren ondoan paratutakoa; Sanduandia kaleak eta O-ko
Andre Mariaren plazak egiten duten izkinan, zehazki.
1954an kendu zuten; baina, gaur egun, toki horretan itu-
rri bat dago85.

Azkenik, Izurdeen Iturria aipatuko dugu, 1877an Uda-
letxearen atzealdean paratua, eta, 1952an, San Jose plazara
eraman zutena. Burdin urtuz egina dago eta oinplano zir-
kularreko aska bat dauka. Gaur egun ere badario, eta, itu-
rria izateaz gain, argiontzia ere bada86.
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84 Handik ez oso urrun, XVI. edo XVII. mendeko ur-biltegi bat agertu zen. Hala ere, 1886an, badirudi harresi-barrutiak barruko iturri bat erabiltzen zuela.

85 J. J. ARAZURI (1979): 11 y 27.

86 Litekeena da lekualdaketa handik sei urtera egin izana. Agirien arabera, Iruñeko Udalaren Batzorde Iraunkorrak erabaki bat hartu zuen 1958ko martxoa-
ren 17an, San Jose plazan iturri bat eta eserlekuak paratzeko (Diario de Navarra).

Zalditeriako aska (egun, Vínculo plaza), Iruñean. Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma

San Jose plazako iturria, xehetasuna



Iruñeko Udal Agiritegian gorde den agirietan irakurri-
ta jakin badakigu lehentasunak ezarri zirela Subitzako ura
erabiltzerakoan. Adibidez, militarrek pribilegioak zituz-
ten. 1870eko udan, arestian aipatutako José María Villa-
nuevak (udal iturrietako ikuskatzaileak) txosten bat idatzi
zuen, San Agustin kaleko iturria lehortu zela adierazteko,
ura Mercedeko iturrirantz eraman zelako, eta Mercedekoa
militarrek erabiltzen zuten, gehienbat. 

Urtebete lehenago, Diputazioak hodi bat jarri zion
Descalzosko iturriari, ura Ospitalera eramateko. Ikusten
da Ospitaleak ere lehentasuna izaten zuela ura hartzera-
koan. Ama Dohatsuen prioreak asmo berbera zeukan
bere komenturako eta eskoletarako. Aldiz, ez zen bai-
mena eman “ur xurruxta bat” Gayarre Antzokiko sarre-
rara eramateko, hurbileko “pixatokiari” deus ere ez
kentzeko, ia urik gabe geldituko baitzen eta usain txarra
sortuko zuen 87.

Iturriko ura hara eta hona eramaten zen, eta hori,
maiz, liskarbidea izaten zen. XIX. mendearen erdialdean,

adibidez, udalak araudi bat eman behar izan zuen udal
iturriko uraren erabilera arautzeko. Orduantxe debekatu
zen txorrotak estaltzea, hodiak buxatzea, asketan honda-
rrez igurztea eta garbitzea, asketara igotzea eta zaldiei ura
edanaraztea. Jende pilaketarik ez izateko, debeku zen itu-
rri inguruetan egotea, eta jendeari txandak errespetatzeko
eskatzen zitzaien.

Udalarentzako oso garestia zen benetan ur-ekarria
mantentzea. Urlasterrak berekin tártaro o toba aunitz
zekarren, eta hodiak buxatzen zituen. 1814an, Frantses-
tearen ondoko lehen ikuskapenean, ohartu ziren Beriain
eta Noain arteko hodia erabat buxatua zegoela; gerran,
ez zen garbiketa lanik batere egin. 1826an, buxaduraren
eraginez, hodi batzuk lehertu egin ziren. Geroago, hodiak
aireztatzeko kutxen gainean, zilindro handi-handiak
paratu ziren, egun oraindik ere badirautenak. Halaber,
lur azpiko galerietako sarrerak itxi ziren, handik kontra-
bandoa baitzebilen eta komunikazioa egiten baitzen
setio egoeran88.
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HORNIKUNTZAREN INGURUKO LEHENTASUNAK ETA GORABEHERAK

87 AMP. Obrak eta Hirigintza atala, Iturriak eta askak, 53. paper-sorta

88 P. GARCÍA (1978): 15.

Iruñeko Santo Domingo aldapako aska. Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma



Hirugarren Karlistaldian (1872-1876), 1874ko uda-
ren bukaeran, Don Karlosen soldaduek Iruñea setiatu
zuten, hiriburua liberalen gunea baitzen. Mariano Balles-
ta brigadierrak eguneroko bat idatzi zuen Iruñeko
setioari buruz; lekukotasun jakingarria da zinez, denbo-
raldi hartan hirian gertatu zenaz eta jendeak bizi izan
zituen une latzez. Setioak 1874ko abuztuaren 27tik
1875eko otsailaren 2ra arte iraun zuen 89. Setioa estutu
eta luzatu ahala, jendeak gero eta estualdi handiagoa bizi
izan zuen; eta ura eta elikagaiak oso mugatuta egon
ziren. Halako ateka gaiztoan, besterik ezean, jendeak
zakurrak, katuak eta arratoiak ere harrapatu behar
izan zituen, gosea berdintzeko, eta tifusa eta disenteria
gaitzek ahulenak jo zituzten 90.

Aipatu egunerokoaren kontakizunaren arabera,
1874ko irailaren 13an, zurrumurrua zabaldu zen, solda-
du karlistek ez ote zuten Iruñeko ur-ekarria moztuko.
Hori zela eta, jende aunitz iturrien inguruan bildu zen;
izan ere, zerbitzuko neskameek ura bildu nahi izan zuten

eta, haien artean, liskarrak gertatu ziren. Subitzako alkate-
ak emandako ofizioak zurrumurruak baieztatu egin
zituen. Halaxe zioen: hamargarren batailoi karlistako lau
gizabanakok, Legarretaren aginduetara, herriko elizan meza
entzun ondoren, uhate bat ireki zuten. Uhate horrek urari
herriko errotaraino iristea eragozten zion. Errota Alzugaray
jaun-andreena zen; uhatea irekitzearen ondorioz, urak bere
ohiko hoditik ibiltzeari utzi zion. Une hartan, udal aginta-
riak ez ziren guztiz kezkatu, ura lortzeko bestelako bide-
ak zituztelakoan: hots, Arga ibaia eta ur edangarriko
putzuak. Beraz, ikusten da indarrean zirautela ura
hartzeko betiko moldeek. 

Biharamunean, irailaren 14an, iturriek ura isurtzeari
utzi zioten. Ballestaren arabera, horrek jendearen barrua
nabarmen ukitu zuen, ohituta baitzegoen iturrietatik
ura isurtzen ikustera. Egun haietan ere lehen soldadu
karlistak agertu ziren. Esaten da karlistek tiro egin
zutela zaldiak Telleriako atera edanaraztera ateratzen
zituztenen aurka.
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89 Kalkuluen arabera, iruindarren % 4 hil zen. Ikus F. IDOATE (1966) eta E. RODRÍGUEZ UNDIANO – J. SÁNCHEZ DEL ÁGUILA (1973).

90 Haragi mota hauei prezioa jarri zitzaien: ahuntza, astoa, katua, arratoia (2 errealean, alea) eta zakurra (10 errealean, kiloa). Kilo bat behiki 24 errealetan
saltzen zen. Arrautza batek 2,5 erreal balio zuen, ia arratoi batek adina (E. RODRÍGUEZ UNDIANO – J. SÁNCHEZ DEL ÁGUILA (1973): 83).

UR-PONPA BAT ARGAKO URA IGOARAZTEKO. PINAQUYREN TRESNA

Iruindarrak pozarren Gazteluko Plazako Mari Blancaren iturriaren inguruan, karlisten setioaldian urak ekarri izana ospatzeko (1874ko azaroaren 6an).
Argazkia: AMP



Hura, beraz, benetako arazoa izan zen, baina Sal-
vador Pinaquyren jakintzak konponbidea eman zion
Subitzako iturburua moztu izanari. Horrela, Arga
ibaian, hark pentsatutako turbina bat paratu zuten
ura hiriraino igoarazteko91. Salvador sortzez baiona-
rra zen eta Iruñean bizi zen. Hark ere Caparrosoren
Erdi Aroko errota zaharra eraldatu eta, bertan, Pina-
quy y Sarvy galdategi ospetsua jarri zuen; lantegi
hartan nekazaritza tresna onak egiten ziren, eta
Julian Gayarre abeslari entzutetsuak lan egin zuen.

Irailaren 14tik bertatik, punpa bat sortzeari heldu
zitzaion, ura ibaitik ateratzeko; iragazkia eta guzti, ura
garbitzeko. Nonbait, ibaiko uraren uhertasuna traba-
rik handienetako bat izan zen. Bazirudien punpak
biharamunean funtzionatuko zuela. Ballestak esaten
digu hiriko ateak itxita gelditu zirela, San Nikolas-
koa izan ezik. Era berean, baimena ere eman zen
Telleriako portaletik ateratzeko, baina baldintza bat
jarrita: eskuetan zerbait ere eraman behar zen, ibaitik
ura eta arrainak igotzeko. Suterik ez izateko, eta urik
ez zegoenez, tximinia guztiak garbitzeko agindua
eman zen. Ballestak hauxe dio: herritarrek triste
diraute eta, gaur egun, are gehiago nabari da, ez baita-
go urik eta, kaleko iturrien arrimuan jendea solasean
bildu ordez, isiltasuna eta bakardadea nagusitu dira.
Karlistek aski ongi zekiten zer-nolako kaltea eragin
zezaketen, eta lehen ur-punpa hura hondatzea lortu
zuten. Baina, Mariano Ballestak kontatzen du, urria-
ren 1ean aurkikuntza handia egin zela, eta hura zorio-
neko kontu bat izan zela, ez bakarrik ateka gaizto har-
tarako, gerorako ere baizik. Pinaquy jauna Telleriako
atearen kanpoaldean dagoen makina-lantegiaren jabea
da; nekazaritzarako eta industriarako makinak egiten
dituzte. Bada, jaun horrek ibai erdian lantegitik hurbil
dagoen kaskailu bat hondeatu du eta iturburu oparo-
oparoa aurkitu du; ur garbia da, Subitzakoa baino
askoz ere hobeagoa, eta ez dira ibaiko urarentzako era-
biltzen ziren iragazkiak erabili behar. Kontua da ur hori
hiriko iturrietara igoaraztea; lanak, hartara, hasi egin
dira, 50.000 errealeko kostua izanen dutenak, aurre-
kontuen arabera. Punpak erabiliko dira ura igoarazte-
ko, eta Pinaquy jaunaren lantegiko turbinak emanen die
mugimendua, eta atsegin handiz onartu du behar adina
tresna egitea. Jendeak Salvador Pinaquy miresten
zuen eta itxaropentsu zebilen. Haren esanetan, izan
ere, oso laster ura iturri publikoei isuriko zaie eta ez
dugu ibairaino etorri beharko haren bila, arront nekosoa baita.
Bitartean, ibaiz bestaldetik, karlistak Pinaquyren lanak
oztopatzen saiatzen ziren, eta obrak ikustera hurbiltzen

zirenen aurka ere jotzen zuten. Jendearen ikusmina han-
dia zen benetan, eta, jai handiak iragarri ziren, urak itu-
rrietara berriro iristen ziren egunerako. Urriaren 29an
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91 1. Karlistaldian jadanik (1833-1840) Subitzako ur-ekarriak kalte handiak izan zituen (F. PÉREZ (2003): 39).



esaten da ura igotzeko lanak era ikusgarrian doazela aurre-
ra. Agintariak eta auzokideak buru belarri ari ziren lane-
an. Jakin bazekiten elurrekin, euriekin eta hotz handiarekin,
erabat ezinezkoa zela neskameak eta urketariak ibaira ur
bila jaistea. Aldi berean, urik ezari egotzi zitzaion tifus eta
disenteria kasuak ugaritu izana, bai eta urdaileko arazoak

zabaldu izana ere; izan ere, ur-mozketa gertatu aurretik, ur
soberakina (handia) estoldan barrena zihoan eta jendearen
zikinkeriak garbitzen zituen; orain, ordea, geldirik gelditzen
dira, eta hori usteldura-iturri etengabea da.

Punparekin egindako lehen saiakerek ez zuten
emaitza onik lortu, punpak indar handiegia baitzuen
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Iruñeko setioari buruzko irudia (1874-75). Argazkia: “Iruñeko setioa” – Nafarroako Artxibo Nagusia



eta ibai-hondoari eragiten baitzion: ondorioz, ur zikina
ateratzen zen. Laster, ordea, akatsa zuzendu, eta ur argi-
argia eta garden-gardena agertu zen. 1874ko azaroaren 6a,
Ballestak dioenez, Nafarroako hiriburu zahar-zaharraren
oroimenean geldituko da. “Askatasuna zientziarekin senide-
tua”, une egoki-egokian esaten zuen gisan Gaztelu plazako itu-
rrian jarritako lelo batek. Behin-behinekoz inauguratu da, bai-
na espero dezagun behin betiko izatea, ura hirira ekartzeko
hodi berri bat. Iturri hura, banderatxoz, armarriz, bandera
nazionalez eta koloreetako loreontziz apainduta dago, den-
dena gustu handiz paratuta eta hantxe izan da inaugurazioa.
Egun gogoangarri hartan, jende aunitz bildu zen, haurrak,
erraldoiak, gaiteroak eta suziri asko piztu ziren. Agintariek
Gazteluko plazako iturriko lau txorrotak ireki zituzten, eta
laster animazioz beterik egon ziren. Aipatu iturrian zintzili-
katutako beste lelo batek halaxe zioen: “Karlisten saiakerak
gorabehera”.

Zehatz-mehatz dakigu nolakoa zen premiazko horni-
gailu hidrauliko hura92:

Iruñeko hiria urez hornitzeko lan hidraulikoak, Salvador
Pinaquy jaunak sortu, zuzendu eta gauzatutakoak. Pinaquy
eraikitzaile mekanikoa izan zen, karlistek hiria setiatu zuten
garaian.

1.- Iragazki naturala, ibai erdian paratua, Pinaquy jaunaren
lantegiaren parean, Caparrosoren errotan. 

2.- Hodi horizontalak putzu batera eramaten ditu ur iraga-
ziak; putzuan, Pistoi Murgiltzailez osaturiko hiru pun-
pa-atalek ura azpiratu egiten dute, Fonval sistemako
turbina batek eraginda.

3.- Urak burdin urtuzko hodi batetik ateratzen dira. Hodiak
515 metroko luzera du. Ondoren, urak 39 metroraino
igotzen dira, hau da, gotorlekuen oinetaraino, handik
hirian sartzen baita Subitzako urak hirira sartzen zituen
akueduktua; gero, San Ignazioko ur-biltegira doaz,
eta handik, iturri publikoetara banatzen da. Presioa
3,90 atmosfera da.

4.- Errendimendua 4,15 l/s-koa da, hau da, 367.200 litro,
24 ordu bakoitzeko; beraz, 22 litro eguneko, biztanle
bakoitzeko. Ur gehiago igoarazi zitekeen, trenbide
geltokian aurkitutako hodien diametroa doitu behar
ez izatera.

5.- Punpak, osagarriak, hodiaren zati bat eta obra guztia 28
egunetan egin da.

6.- Arga ibaiko ura hiriko iturrietara iristeak Iruñeko jende-
aren gogoa biziberritu eta estoldetako ur-zirkulazioa
berrezarri zuen. Aldi berean, horri esker, ez ziren
putzuetako ur igeltsudunak edan: gainera, bukatu egin
ziren biktima aunitz eragin zituzten disenteria eta sukar
tifoideen izurriteak.

1875eko otsailaren 10ean, behin Moriones jeneralaren
oste liberalek hiria askatutakoan, esaten da ur garden eta
onek Iruñeko iturri guztietatik isurtzen jarraitzen zutela.
Hiriak, esker onean, Salvador Pinaquy jaunari Urrezko
Domina eman zion. Egun, Caparroso-Argako iturburua
agortuta dago93.

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende

50

92 E. RODRÍGUEZ UNDIANO – J. SÁNCHEZ DEL ÁGUILA (1973): 79-80.

93 F. GALÁN, ahozko lekukotasuna.

Aipatu ospakizunari buruzko irudia, Pinaquyk urak igotzea lortu ondoren.
Argazkia: “Iruñeko setioa” - Nafarroako Artxibo Nagusia

Iruñeko hiriak Salvador Pinaquy jaunari emandako domina, 1874. 
Argazkia: AMP



Antzinako iruindarrek gorputzaren zati bat garbitzen
zuten: ura ontzi batean hartu, izan ere, eta aurpegia eta
eskuak garbitzen zituzten. XIX. mendearen erdian, hala
ere, hiriak 17.000 biztanle zituenean, Iruñean bi bainu
publiko zeuden94. Bainu haietako bat Erregeordearen Jau-
regiaren azpian zegoen, hau da, egungo Nafarroako Artxi-
bo Nagusiaren azpian, Mañueta kalearen bukaeran. Guz-
tira, 12 bainuontzi zeuden, eta emakumeek beren zerbi-
tzua zuten. 1883an, bainu bakoitzak pezeta 1 balio zuen.
Kalkuluen arabera, egunero, bana beste, 20 bat lagun joa-
ten ziren uda partean. 

Bigarren bainu etxea Errekoleten Plazan zegoen 95.
Gero, XX. mendean, bainu etxe gehiago ere izan ziren;
esate baterako, Vínculo plazan, Calderería kalean, Gazte-
luko plazan eta, beste bat, Santo Domingoko aldaparen
bukaeran; gaur egun, den-denak desagertuta daude. Ata-
rrabian bainu publikoen zerbitzu bat zegoen adinekoen-
tzako. Iruñeko Eslava kaleko bainu eta dutxek gaur egun
zabalik diraute, beste batzuen artean. 

Baina, zalantzarik gabe, ezagunenak Vínculo plazako-

ak izan ziren. Alondegia kalearen ondoan zeuden, Sarasa-
te pasealekuaren mutur batean. 1850 eta 1853 artean erai-
ki ziren. Oinplano laukizuzen handi bat zeukaten eta,
gutxienez 1922tik, Artetako ura erabiltzen zuten. 10 bai-
nugelez eta 6 dutxez gainera, komunak ere bazeuden, eta,
1933tik aurrera, “arropa garbitzeko makina bat” ere bai.
XX. mendeko 30eko hamarkadan, garbitzailea María Zun-
zarren izan zen; eguneko, 4 pezeta kobratzen zuen. Gero,
haren ordez, Clementa Sánchez aritu zen, eta, eguneko,
5 pezeta irabazten zituen. Agirien arabera, neguko hilabe-
teetan, bana beste, 370 bainu eta 160 dutxa izaten
ziren; hilabeterik berotsuenetan, ordea, 860 bainu eta
240 dutxa. Bainuak 0,75 pezeta balio zuen, eta dutxak,
aldiz, 0,30 pezeta96.

Ibaiko bainu-eremuei dagokienez, Argan hiru tarte
nabarmendu ziren, XIX. eta XX. mendeetan: Caparroso-
ren zelaia, Kintoen Erreka eta Alemanes. Lehenbiziko leku
hori oso aproposa zen bainurako, ibaia hirian sartzen zen
lekuan; beraz, ura haraino garbia iristen zen. 1872an,
Colmenares alkateak taulazko etxola bat eraiki nahi izan
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94 AGN, Errege auzitegien atala. Auziak, zk.:85.755, 27v folioa. Bainuak errentan uzteari buruzko auzi honetaz, ikus F. IDOATE (1966): 689-702.

95 P. MADOZ (1845-1850): 295.

96 IUA, Obrak eta hirigintza atala. Iturriak: Bainu publikoak, 80 paper-sorta. Zenbakiak: 1, 2, 3, 9, 10, 12, 18, 22, 35 eta 36.

BAINU ETXE PUBLIKOAK, BAINUETXEAK ETA IBAIETAKO BAINU-EREMUAK

Iruñeko Calderería kaleko bainu-etxe publikoen argazkia, XX. mendeko 30eko hamarkada. Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma



zuen, emakumeek toki hartan bainatzeko aukera izan
zezaten; ekimena, ordea, ez zen gauzatu, hurbil zegoen
Caparrosoren errotaren jabea kontra agertu zelako97.

Handik oso hurbil, Kintoen Erreka zeritzona zego-
en, eta, uretan behera, gertu betiere, Alemanes ingurua.
I. Mundu Gerra bukatutakoan, 1919an, etxerako bide-
an, Kamerundik iritsi eta aleman soldaduz osaturiko
konpainia bat Iruñean gelditu zen, atseden hartzeko.
Esaten da iruindarrak harri eta zur gelditu zirela Alema-
niako soldaduen gorpuzkera zabala ikusita. Soldadu
batzuk Iruñean bizitzera gelditu ziren. Haietako batek,
Karelius Arutzen-ek, baimena jaso zuen, bainu-etxola
bat jartzeko. 

Ekainean, ibaian bainatzeko sasoia hurbiltzen zenean,
Udalak arauak ematen zituen98. Bainua bakar-bakarrik
baimendua zegoen, propio horretarako seinalatuta zeuden
inguruetan. Helduek Alemanes tartean bainatu behar
zuten; han Artetako urari lotutako udal dutxa edo kabina
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97 J. J. ARAZURI (1967): 89.

98 Club Natación klubeko bazkideak neguan bainatzen ziren ibaian, baita izoztua zegoenean ere (J. LASPEÑAS (1986): 109).

Iruñeko Kintoen Errekako tartea 1930ean. Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma

Kirol lehiaketa Argan, egungo Iruñeko Club Natación elkartea dagoen aldean. Argazkia: AMP



bat zegoen. Cigandaren errotako presa, bestalde,
13 urtetik beheko haurrentzako gordetzen zen.
Ibaian behera eginez, behin San Pedroko presa
atzean utzita (garai hartan Alzugarayren presa
esaten zitzaion), haur txikiagoak bainatzen ahal
ziren, gurasoekin batera, San Pedroko kaskailuan
esaten zitzaion tokian. Toki horretan horma bat
paratu zen, urak geldiarazteko. Udal zaindari
bat zegoen, ibaian gora eta behera txalupaz ibil-
tzen zena. Aipatu bainu-eremuak begiratzen
zituen, eta bereziki: bainujantziek izan behar ohi
zuten lotsa morala. 1933an estalpe bat eraiki zen
Alemanes alderdian. Daniel Íñigo etxola hartako
arduraduna zen eta, eguneko, 5 pezeta irabazten
zituen 1934an. Ibaiertzetan salbamendu-jakak
zeuden larrialdietarako, jende guztiak ez baitze-
kien igerian99.

José Joaquín Arazurik dio haurrak biluzik bai-
natzen zirela Argaren bazterretan, XX. mende
hasieran. Garai hartan txantxa hau ohikoa izaten
zen; hots, bainulariaren atorraren mahukak busti
eta elkarren artean lotzen ziren. Bainulari gizajoak
denbora puska luzea behar izaten zuen korapiloa
askatzeko eta arropa janzteko100.

Iruñerriko gainerako herrietan ere aunitz
izan dira (eta dira gaur egun) ibaian bainatzeko
tokiak; gehienetan, presetan eta ur geldiak
dauden inguruetan. Joan den mendeko 20ko
hamarkadan, Atarrabiako jende asko Trinitatea-
ren presako ur-jauziaren ur geldietan bainatzen
zen, pilategi zaharraren ondoan. Emakumeak
uretan gora bainatzen ziren; gizonak, berriz,
ibaian behera; baina beti ez zen araudia
betetzen. Bainu-eremurik jendetsuenetakoa
Orikaingo zelaia izaten zen. 1940an, Ezkabarte-
ko alkateak hauxe salatu zuen: hiriburuko bi
sexuetako ehunka lagun etortzen dira Ultzama
ibaiaren bazterretara, batzuk eta besteak bainatze-
ko asmoz; hartzen dituzten askatasunek ez dute
deus onik esaten moral eta ohitura kristauez.
Batzuk gerripeko huts batekin bainatzen dira, eta
bi sexuak nahasita, bakoitzak bere tokiak baditu
ere (...) 101. Beste bainu-eremu bat Irozko eta
Uharteko zelaiak eta Beriaingo Morea aintzira
izaten ziren; gaur egun oraindik ere erabiltzen
dira, beste batzuekin batera 102.
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99 AMP, Obrak eta hirigintza atala, Iturriak: Bainu publikoak, 80 paper-sorta. Zenbakiak: 7, 24, 30, 32 eta 38.

100 J. J. ARAZURI (1970): 12-13.

101 Ezkabarteko artxiboa. Ordena publikoaren atala, 15 kutxa, 18. zenbakia.

102 “Estudio de las zonas de baño naturales” (www.navarra.es)

Iruñeko bainu publikoak erabiltzeko araudia, 1930-1936. Argazkia: AMP



Ez ditugu bazterrean utziko Belaskoaingo Bainuetxe
famatuko bainuak, ezta handik hurbil aspaldidanik erabi-
li izan diren ur epeleko iturburuak; Iberon eta Etxaurin,
esate baterako 103. Belaskoaingo
urak 27º C-tan isurtzen ziren; bur-
dina eta bitriolo ugari zeukaten, eta
gomendagarriak ziren urdaileko
mina sendatzeko, katarrorako,
ultzera eta herpeserako, besteak
beste. Urak eta eraikina Udala-
renak izan ziren 1829ra arte.
Urte hartan, Lekunberriko auzoki-
de Esteban Bengoetxeari saldu
zitzaizkion; hura gizon modernoa
eta aitzindaria izan zen, eta bainuetxe zaharra berritu
zuen. Bainuetxeak hiru solairu zituen eta 48 lagunentzako
tokia. Beheko solairuko arkuetan zortzi bainu zeuden.
Berreraikuntzaren inguruan eztabaida gorria piztu zen.

Batzuen iritziz, izan ere, etxeak klaustro-itxura zuen,
eroso eta goxoa zen; beste batzuen iritziz, ordea,
eraikinak espetxearen itxura zuen, gaizki orientatua

zegoen, eta kiratsa handia iristen
zen, hurbileko errotan ur uste-
lak gelditzen zirelako. Diputa-
zioak hainbat hobekuntza egite-
ko eskatu zuen, baina ez daki-
gu egin ote ziren 104. 1966an,
bainuetxe zaharraren ondoan,
mahaiko ura botilaratzeko lante-
gi bat eraiki zen.  

Ura 1920-1930an iritsi zen
Iruñerriko herri gehienetara;

etxeetara, alegia. Horri esker, jendea gehiago bainatzen
hasi zen. XX. mendearen erdialdean, etxebizitza gehie-
netan bainugelak paratu ziren, bainu etxe publikoen
kaltetan.
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Jendean ibaian bainua hartzen, Arreko Trinitatearen zubiaren ondoan, XX. mende hasieran. Argazkia: Carmelo Butini

Belaskoaingo ur botilaratuaren etiketa zaharra

103 1991n, bi iturburu horien batez besteko emaria 0,25 m3/segundokoa zen. Euri-erregimenak baldintzatuta egon arren, oso erregularrak izatea dute
ezaugarri (J. CASTIELLA (1991): 280-281).

104 F. IDOATE (1966): 689-690.



Laster, Subitzako iturburuko ura ekartzeko sistema
zaharkiturik gelditu zen; ura, izan ere, iturrietara iristen
zen; ez, ordea, etxeetara. Etxean ez zegoen txorrotako
urik. XIX. mendearen bukaeratik aurrera, argi zegoen
iruindar guztiek ez zutela ura eskura, edateko ura urria
zela, kalitatez ez oso ona, eta ez zegoela behar bezalako
sistemarik hondakin-urak husteko. Garai hartako jende
berritzaile higienisten artean, aipatu ditugun oinarrizko
hiru eskari haiek zebiltzan; egunetik egunera, gero eta
indar handiagoz, gainera. Modernizaziorako proposamen
askok, ordea, administrazioaren trabak izan zituzten
aurrez aurre. Era berean, gorabeherak izan ziren, ez
baitzegoen argi udal eskumenak noraino iristen ziren.
Militarren Gerra Arloarekin ere eztabaidak gertatzen ziren
eta, geroago, dirua ere arazo-iturri handia izan zen105.

Horrenbestez, ur eskaria gora zihoan hartan, ez ziren
inola ere nahikoak izan ez hiriko lur azpiko urak, ez euri-

urak, ez Subitzakoak, ezta Argatik zuzenean hartutakoak
ere. Izan ere, XIX. mendearen bukaeran, industriarako
behar zen ur-eskariak gora egin zuen izugarri. Horrez
gain, gero eta jende gehiago mintzatzen zen ibaiko uren
kalitatearen aurka, ur horiek urdail eta hesteetako arazo
larriak eragiten zituztelako. Urte haietan, kolerak hiria
jotzen zuen, eta ur-ekarria hobetzea gomendatzen zen
higienea hobetzeko. Jendea kontzientziatzeko kanpainak
abiarazi ziren, eta ibaia garbitzeko kolektore orokorrak
eraiki ziren. Are gehiago, sariak ere antolatu ziren,
pobreenen etxebizitzarik garbienak saritzeko106.

Hori guztia ikusita, 1881etik aurrera, Udala ur-ekarri
berria lantzen hasi zen, eta, handik hiru urtera, txosten
landu zen, hauxe: Ollarango iturburuko urak ekartzeko
eta banatzeko aurreproiektuaren txostena eta planoak,
Blas Iranzo udal arkitektoak taxututakoa107; txostenari
1886an eman zitzaion onespena108. Ur-hornidura horren
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105 S. ANAUT (2002): 119.

106 A. LAZCANO (1903): 27 eta 1890eko eraikuntza ordenantzak. Imp. y Lib. Hijos de Montorio, 99. art.

107 Gobernu zentralak ere proiektua buru-belarri bultzatu zuen. Esaterako, gobernadore zibilak ofizio bat eman zuen, udal proiektua ahalik eta gehien
laguntzeko. (IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. Artetako Urak (1881-1960), 83. eta 84. paper-sorta; 1. zenbakia).

108 1886ko azaroaren 27an, Nafarroako gobernu zibilak ura ekartzeko baimena eman zuen: 70 l/s. Inork ez zuen inolako eragozpenik jarri aipatu emakidaz,
Artetako kontzejuak izan ezik, ur haien titulartasuna erreklamatu baitzuen (IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. 85. paper-sorta, 1. zenbakia).1).

5
ARTETAKO URA ERAMATEKO SOZIETATE ANONIMOA

5 � ur zerbitzuak (XIX.-XX. mendeak)

EMAKIDA BERRIA

Iturria eta urmaela Iruñeko Valencia Pasealekuan (egungo Sarasate Pasealekua), 1895. Argazkia: AMP - J.J. Arazuri bilduma



bidez, Madrilgo hiriak zuen horniduraren maila bera ere
gainditu nahi zuten: hots, 90 l /bizt/eguneko.

Garai hartako iruindar batek, ordea, 10-15 l besterik
ez zuen eguneko, eta, Iranzoren egitasmoak, aldiz,

6.000 m3 eguneko ekartzea izan zuen xede; hau da,
200 l/bizt/eguneko. Urte haietan, hiriak 30.000 biztanle
zituen109.

Iranzo, ordea, egitasmoa izapidetzen zen bitartean
hil zen, eta udal arkitekto berriak, Arteagak, 1887an
bukatu zuen behin betiko proiektua. 1889ko maiatzaren
25ean,  ustiapen-baimena Londresko Alfred Beavis jauna-
ri eman zitzaion, eta gizon horrek, hurrengo urtean,
The Pamplona Waterwork Limited izeneko konpainia ano-
nimo ingelesaren eskuetan utzi zuen. Udalak, 1892an,
aipatu emakida iraungitzat jo zuen, kontratua ez betetze-
agatik. Hurrengo urtean egindako lehiaketa (bigarrena)
esleitu gabe gelditu zen, ez baitzen inor aurkeztu. 1893ko
maiatzaren 31n, prentsan beste deialdi bat argita-
ratu zen110.

Gauzak nola zeuden ikusita, hiriko handiki talde
batek sozietate bat eratzearen aldeko deia egin zuen.
Horrela, 20 egunetik pasatxoko epean, 200 iruindarrek
Artetako Uren Sozietate Anonimoa eratu zuten, 2 milioi
pezetako kapitalarekin. Sozietate berria, ofizialki, 1893ko
uztailaren 14an sortu zen111. Haren xede nagusia hauxe
izan zen: Ollarango Artetako iturburuetatik ura hiri
honetara ekartzea, udalbatzei, sozietateei eta herritarrei
besterentzeko, betiere Udalak finkatutako baldintzei eta
prezioei lotuta. Ur soberakina industriarako erabiliko zen. 

Sozietatea eratu zen emakida bera egiten zen denbo-
raldirako, hau da, Iruñean ur zerbitzua ofizialki inaugu-
ratzen den egunetik laurogeita hamar urtera. Hala ere,
emakida luzatzeko aukera ere aurreikusten zen, kontra-
tua luzatzen bazen.
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Ollarango iturburuko urak ekartzeko eta banatzeko aurreproiektuaren 
azala, Iruñeko udal arkitekto Blas Iranzok landutakoa, 1884.
Argazkia: AMP

Lehenagoko erregistro-estalkia, 1893 urtea ageri duena

109 Artetako Urak Ekartzeko Sozietate Anonimoa (1935): 10.

110 IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. 85. paper-sorta, 2. zenbakia.

111 Iruñeko Salvador Echaide notarioaren aurreko eskrituraren data 1893ko uztailaren 5a da.

1893ko uztailaren 14an Aguas de Arteta S.A. eratu zen



Artetako iturburua, Ollaran



Artetako lur azpiko iturburua Iruñetik 25 kilometrora
zegoen, eta akuifero karstiko garrantzitsu bat drainatzen
zuen; bana beste, 3.000 l/segundoko ematen zituen112.
Ura hartzea ez zen arazo handia, Iruñeraino bertaraino
hodi bidez ekartzea baizik. Lehenik eta behin, trenbidea-
rekiko bidegurutzea gainditu beharra zegoen, trenen
presio handiek hodian kalteak eragin zitzakeelako.
Beste pasabide gaitzik ere bazen; hots, Arga ibaia Santa
Engrazia zubitik zeharkatzea. Bai trenbideari bai zubiari
dagokionez, hodia harlanduzko horma baten barruan
babestu zen. 

Hodia Ate Berritik sartuko zen Iruñean. Beraz,
Taconerako mutur batetik eta garai hartan, hirigunearen
aurretik zegoen lubanarro guztitik. Hura biderik errazena
zen ura hirira ekartzeko, beste aukerabide batzuk oso
bihurgunetsua baitziren; baina, Gerra Arloaren baimena
behar zen, trazatu horri jarraitzeko. Ondoren, ura ekar-
tzeko hodia ura banatzeko hodiari lotuko zitzaion. 
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HODI BERRIA

112 Andiako azpi-unitate hidrogeologikoaren baitan dago, eta karga-eremua 100 km2 da, gutxi gorabehera (J. CASTIELLA (1991): 286). Hornidura osagarri
bat ere badago, iturburuko bertako punpatze-unitateetatik etorritakoa eta Arakil ibaiko urak agorraldian erabiltzeko emakidatik datorrena
(www.mcp.es).

Artetatik Iruñera bitarteko ur-ekarriaren planoa, 1894. Argazkia: AMP

Artetako iturburuko sarrera
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113 Mendillorri herri txiki bat zen eta, garai hartan, 12 lagun bizi ziren. Erdi Aroko dorretxea nabarmentzen zen.

114 “Memoria del proyecto de traída de aguas del manantial del valle de Ollo para el abastecimiento de Pamplona. Parte primera: Obras de conducción.
Por fallecimiento de Blas Iranzo, arquitecto, 18 de octubre de 1888” (IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. 84. paper-sorta, 6. zenbakia, 67.-72. or.). 

Egillorko zentral hidroelektrikoa. Argazkia: AMP

Artetako hodia Subitzako hornidura banatzeko ur-bil-
tegiraino bereraino iristen zen; San Ignazio kaleraino,
beraz. Ur berria hartzeko, ur-biltegia handitu egin zen.
San Ignazioko ur-biltegiarekin lotzeaz gain, ubidea ere ura
Erreniegatik Mendillorriraino ekartzen zuen akueduktua-
ri berari lotu zitzaion, 490,5 metroko altueran; han, urak
4,40 metroko altuera maximoa hartuko zuen113.

Hodia hirigunearen paretik igarotzen zenez Mendillo-
rriko ur-biltegira iritsi baino lehen, ur-hornidura ur-bilte-
gi horretatik ziurtatua zegoen, hodi luzea edozein tokitan
hausten bazen. Eta matxura biltegian bertan edo hirigu-
neraino iritsi arteko ibilbidean bazegoen, ura zuzenean
hartuko zen hiritik igarotzen zen adarretik114.



Hasiera batean, Mendillorriko ur-biltegiaren xedea

ura hirirako baliatzea izan zen, Artetatik zetorren

hodia hausten zenerako. Gerta zitezkeen gorabeheren

artean, hauek zehaztuta zeuden: akueduktuko haustura

txikiak eta hodi hautsiak aldatzea. Ur-biltegietarako,

12.000 m3-ko edukiera aurreikusi zen, eta kantitate hura

aski eta sobra zen hornidura bi egunez bermatzeko.

Matxura larriagoak gertatuez gero, kontsumoa arraziona-

lizatuko zen; orduan, Mendillorriko ur-ekarpena nahikoa

izanen zen 15 edo 20 egunez irauteko.

Blas Iranzo Jerezko ur-biltegien ereduan oinarritu zen,

Ángel Mayo ingeniariak egindako hartan, eta 56,80 x 59,50

metroko eraikin laukizuzen bat proiektatu zuen, ezponda

bikoitzeko horma batek 52,20 x 28,30 metroko bi konpar-

timentutan zatitua. Kanpoaldeko hormen lodiera 2,50

metrokoa zen oinarrian, eta, 2 metrokoa, uraren mailan.

Ur-biltegia adreiluzko gangen bidez itxi zen, hormi-

goi hidraulikozko eta kare hidraulikozko geruza batez

estaliak, euri-uraren iragazpenik ez izateko. 

Bestelako xehetasunen artean, esaten da bi bilte-

giak bereizteko hormaren erdigunean gela bat jarri
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MENDILLORRIKO UR-BILTEGIAK

Mendillorriko Uren Etxea

Zeramikazko plaka Mendillorriko Uren Etxean



zela: hots, zerbitzurako behar ziren giltza guztiak lur

azpian edukitzeko gela. Gela horri giltzen ganbera esan

zitzaion, eta 12,60 m luze zen eta 6 metroko irteera zuen.

Era berean, galeriak aipatu behar dira, oso erabilga-

rriak arazoak atzeman eta ahalik eta lasterren

konpontzeko.

Harlanduzko eskailerak ere baziren, ur-biltegien

hondoraino jaisteko, eta zerbitzuko eskailerak ere bai.

Bi biltegiak hodi baten bidez elkarri lotuta zeuden; hodia-

ren diametroa 0,40 metrokoa zen. Hodiak, halaber,

giltza bat zuen; horrela, biltegi bat beteta erreserba gisa

zegoen bitartean, besteak ur-ekarpena jasoko zuen.

Giltza-joko batek bi ur-biltegiak betetzea, elkarren artean

komunikatzea eta hustea kontrolatzen zuen, bai eta gela guz-

tiak ere, toki bakar batetik.

Ur-biltegi bakoitzaren barruan oinplano laukizuzene-

ko hainbat departamentu zeuden; ahoak hainbat maila-

tan zeuden, eta oihalezko burdinsareak ere baziren, ira-

gazkiak izenekoak. Horrela, urak ez zituen hondoko

sedimentuak eramaten, eta bestelako hodi eta giltzen

bidez husten ziren. 

Ur soberakinen estolda 30 metrora geldituko zen age-

rian. Ondotik, 100-150 metroko ezponda sendotu bate-

tik eginen zuen aurrera eta, gainerakoa, ubide natural

batetik. Gero, Teilako Iturriaren isurtegiak osatzen zuen

ubideari lotuko zitzaion. Kanpoaldeko sarreran burdinaz-

ko burdinsare bat paratuko zitzaion. Blas Iranzok propo-

satu zuen Mendillorriko ur soberakina Subitzako ura

ekartzeko hodiari lotzea eta, hiriaren erdialdean, estolda-

ko ur gisa erabiltzea, kaleetan ibiltzen uzteko; horrela,

proiektuari dagokion beharrik garrantzitsuenetako bat estalia

geldituko baita.

Ur-biltegiak behar bezala aireztatzea funtsezko kon-

tua zen, eta Iranzok leihoak proiektatu zituen, bakoitza

burdinsare batekin eta oihal metalikozko bastidore bate-

kin babestua, intsekturik eta aireak ekarritako bestelako

substantziarik ez sartzeko.

Mendillorri gaineko lehen ur-biltegietako lanak,

ziurrenera, 1888ko urria eta 1889ko maiatza bitartean

gauzatu ziren. 1924an, instalazioen osagarri, kontrol

etxe bat eraiki zen; Uren Etxea, 1992an zaharberrituko

huraxe bera. 
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Beharbada, proiektu guztiko alderik eztabaidagarriena
izan zen. Egileak berak, Blas Iranzok, horixe aitortzen du:
zaila da edo ia ezinezkoa ura herri batean ongi banatzea.
Garai hartan, ez zegoen demografia-datu zehatzik, ezta
erabilerei eta jomugei buruzko datu zehatzik ere, eta zaila
zen hornidura arrazionala zehaztea115.

San Ignazioko ur-biltegitik bi hodi orokor ateratzen
ziren. Lehena kale Nagusiraino sartzen zen, eta bigarrena
Estafeta eta Mercaderes kaleen arteko bidegurutzeraino
iristen zen. Bi hodi nagusiotatik bigarren eta hirugarren

mailako adarrak abiatzen ziren, eta, guztien artean, sare
trinkoa osatzen zuten116. Geroago, Udalak udal eraikine-
tan ura ezartzea atera zuen enkante publikoan117.

1895eko otsailean, lehen probak egin ziren, Artetako
ura hiriaren erdialdera zer presiorekin iristen zen ikuste-
ko. Urte erdian, etxebizitza bakoitzerainoko ur-ekarri
berriaren azpiegitura bukatua zegoen. 1895eko uztailaren
6an, egungo Sarasate pasealekuan zegoen iturri-urmael
berria inauguratzeko ekitaldia distiratsua egin zen, bera-
riaz egun seinalatu hartarako eraikitakoa118.
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115 XIX. mendearen bukaeran, Iruñean 30.000 lagun inguru bizi omen ziren.

116 Jakina, trazatuetan aldaketak izan ziren, zangak ireki ahala eta Lan Publikoetarako Batzordearen jarraibideen arabera (IUA, Obrak eta hirigintza atala:
Iturriak. 84. paper-sorta, 7. zenbakia).

117 Zehazki, 1896ko maiatzaren 12an (IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. 85. paper-sorta, 7. zenbakia).

118 IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. 84. paper-sorta, 5. zenbakia.

Artetako ur-ekarria inauguratzeko ekitaldia Valencia pasealekuko iturri eta urmaelean, 1895eko uztailaren 6an. Argazkia: PH, GON - Julio Altadill



Ikusi dugun bezalaxe, azkenean gau-
zatutako Artetako proiektuaren arabera,
ura hirian Mendillorriko ur-biltegietatik
sartu zen, eta behar adinako desnibela
zegoen, txorrotako ura etxe guztietara
eramateko. Ur-ekarpen berria oso era-
gingarria izan zen, herritarren higienera-
ko, industria berriak ezartzeko eta
etxebizitzak “mekanizatzeko”. 1903ean,
iruindar bakoitzari 229 litro zegozkion
eguneko; haietatik, 211 Artetako itur-
burutik iristen ziren, eta 18, berriz,
Subitzako hornidura zaharretik. Milita-
rrek beren eskariak ase nahi zituzten;
hots, 10 bat litro soldadu bakoitzeko,
eta, 40 bat, Ospitale Militarreko gaixo
bakoitzeko 120.

Lorpenak lorpen, arazoak laster hasi
ziren. Esate baterako, irailaren 29-30ean
bertan, eta 1895eko urriaren 1ean, iturri-
ko ura oso uherra ateratzen hasi zen,
ekaitz handi baten ondoren. Adituek
egindako txostenaren arabera, udazkene-
an Andia Mendian izaten ziren erauntsiek
Artetako iturburua uhertzen zuten 121.
Ura ekartzearekin batera, araztegiak eraiki
ziren, uherraldietan ura dekantatu eta ira-
gazteko. Esaterako, 1929an, Egillorko
Araztegia hasi zen lanean, Nafarroako
lehena. 7 kilometroko ubide batek arazte-
gia eta iturburua lotzen zituen; ubideak
500 l/segundoko edukiera zeukan.
1947an, instalazioak zabaldu ziren,
kloro-tratamendua ezartzeko. Gaur egun,
Edateko Ura Tratatzeko Araztegiak etengabe tratatzen ditu
Artetatik datozen ur guztiak 122. Egillorren dago,
noski, eta 800 l tratatzeko edukiera dauka segundoko, eta
bigarren fase batean, 1.200 litroraino iritsiko da,
segundo bakoitzeko123.

Era berean, presio-talde jakin batzuek gogor kritikatu
zuten emakida utzi izana irabazi asmoa zuen enpresa pri-
batu baten eskuetan, hasieran udalaren mugek justifikatu-
ta bazegoen ere. Taldeok luzeegia iritzi zioten kontratua-
ren iraupenari eta ez zuten ulertzen zergatik eman zitzaien
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119 S. ANAUT (2002): 122.

120 A. LAZCANO (1903): 20-21.

121 IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. 85. paper-sorta, 6. zenbakia.

122 1920an, beste ubide bat eraiki zen, 700 l/s-ko edukiera zeukana. Ubide baten jabea Iruñerriko Mankomunitatea da, eta bestearena, berriz, Fuerzas
Eléctricas de Navarra enpresa. Horra hor xede desberdinerako ur-ekarpen berberaren elkarren arteko erabileraren adibide ederra. Aprobetxamendu
elektrikoak 3.850 kilowatteko bi turbina ditu. Iturburuaren eta zentralaren arteko jauziak 104 metro ditu (Iruñerriko Mankomunitatea (2006): 35).

123 Iruñerriko Mankomunitatea (2006): 35.

San Ignazio basilika, Subitzako ur-biltegia eta idazkuna (“Distribución de aguas a fuentes públi-
cas”), San Nikolas portaleko udal arbitrioen etxola eta karabineroen etxola, 1894-96. 
Argazkia: AMP - Colección J.J. Arazuri bilduma



70 l/s-ko emari bat, biztanleria hedapen betean ari zen
unean. Azkenik, kritikatu egin zuten enpresa horri ur-jau-
zi bat eman izana elektrizitatea sortzeko124.

1912ko txosten batean zehatz-mehatz ageri dira Arte-
tako horniduran atzemandako zailtasun guztiak; bereziki,
etxebizitzetara iristen zen ur urria, kalitate txarra, indus-
triari ematen zitzaion lehentasuna eta, azkenik, tarifa arbi-
trarioak125. Horrez gain, militarrekin ez zen gorabehera-
rik falta izan, tutuak Arrotxapeko auzotik igarotzerakoan;
baina, 1888an, udalak hein batean bere gain hartu zuen
kuartelentzako eta Ospitale Militarrarentzako beharrezkoa
zen ura, eta horrek arazoa konpondu zuen.

Emakida hartutako sozietateak, bere aldetik, ezbaian
jartzen zuen ongintzako etxe batzuei doan ematen
zitzaien ura. Araudiaren arabera, hala Erruki Etxeak nola
Barañaingo Probintzia Ospitaleak, Ama Ospitaleak eta
Tuberkulosiaren kontrako Sendategiak 2. eta 3. tarifak

ordaindu behar zituzten; hau da, 20 eta 15 zentimo,
litroko. Sozietateko ingeniari Javier Sagaseta kexu zen,
Udalak Subitzako ura Barañaingo Ospitalera eramaten
zuelako. Ingeniariaren esanetan, ez zen zilegi Udalak
halakorik egitea, hitzarmenaren 5. baldintzarekin bat,
huraxe ez baitzen zentzu hertsian udal zerbitzu bat.
Gogora dezagun Artetako sozietateak erabateko horni-
dura-eskubidea zuela Iruñeko herritar guztien gainean
1986. urtera arte 126. 1903ko otsailaren 14ko datarekin,
gainera, kontratu-emakida berritu egin zen, tarifak eta
baldintzak sartuta 127.

Beste gai zenbaitetan gorabeherarik ere izan zen. Hona
hemen: instalazioak mantentzeko kostea, iragazkiak
jartzea eta udalarentzako ur-ekarpena nahiz uraren m3

batez beste igotzea. Uraren prezioaren igoerak, jakina,
gizartean haserrea piztu egiten zuen, eta kritikak
parrastaka iristen zitzaizkion ura kudeatzeko sozietateari.
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124 Egillorko jauzi elektrikoa 1897an hasi zen funtzionatzen. Iruñeko lehenetariko konpainia elektrikoa izan zen, beste biokin batera: “Ortigosa y Cía”
1889an eta “Sucesores de Pinaquy y Cía” 1894an (J. GARRÚES 1997): 195).

125 E. AZAROLA (1912).

126 1934ko idazki batean alegazioak eta erreklamazioak ageri dira, guztira 25.000 pezetan. Halaber, proposamen bat ageri da 2 l/s-ko eramateko Barañain-
go Ospitalera, Ama Ospitalera eta hainbat etxetara. Ur hori Subitzako iturburukoa litzateke, eta hodi bat jarri beharko litzateke Subitza, Arlegi,
Espartza eta Zizur Txikian barrena. Azken herri horretan, gainera, ur-biltegi bat eraikiko litzateke, 2.000 m3 gordetzeko, eta burdinurtuzko hodi bat
Zizur eta Barañain artean (Sociedad Anónima de Conducción de Aguas de Arteta (1935): 13-17 eta 129-134 (Anexo 1).

127 IUA, Obrak eta hirigintza atala: Iturriak. 85. paper-sorta, 10. zenbakia.

Edateko Ura Tratatzeko Araztegia, Egillorren. Aireko ikuspegia



Sozietateak, halakoetan, Espainiako beste hiri batzuetan
zenbat kobratzen zuten jakitera ematen zuen128.

Garai hartan, jende guztiak ez zuen etxean txorrotako
ura. Etxe barruan ur-ekarpena izateak gizarte-maila sala-
tzen zuen, eta osasunaren seinalea zen. Iruñeko familia
gehienentzat, izan ere, oso garestia zen txorrotako ura
izatea, eta, horrez gain, arazo teknikoak ere baziren; esa-
terako, ura ezin zen eraikin altu askotara iritsi. Horrela,
San Ignazioko ur-biltegia kota baxuan zegoen eta, horren
eraginez, luzaroan ez zen Iruñeko etxeetan bainugelarik

izan. Tokiko Berrikuntzetarako Plana iritsi arte
itxoin behar izan zen, ur-hornidurari bultzada
berria emateko129.

Horrenbestez, jende gehienak iturrietara
joan behar izaten zuen, ura hartzeko. José Joa-
quín Arazurik, bestalde, gogora ekartzen zuen,
dirudunen etxeetan lan egiten zuten neskame-
entzako, aldiz, txorrotako ura izatea arazoa
zela, ez baitzuten aukerarik iturrira jaitsi eta
han solasean aritzeko. Horregatik, etxeak txo-
rrotako ura bazuen, neska askok hartan lan
egiteari uko egiten omen zioten. Nonbait, itu-
rriaren arrimuan bikote asko sortu ziren.
Baina, aldi berean, gizonezko batzuk neskekin
lotsagabetzen ziren, neskak ferreta buru gaine-
an jarri eta eskuekin eusten zituztenean. Mata-
rife esaten zioten gizonezko bat, adibidez,
Errekoleten Plazan aritzen omen zen manera
horretan, eta zartako bat baino gehiago jaso
zuen130.

Premín de Iruñeak xehetasunez azaltzen du
iturri inguruetan XX. mendearen lehen erdian
izaten zen giroa. Kontatzen du nola  neskek
ferretak buru gainean jarri eta, orekari eusteko,
burute esaten zaion oihal bat paratzen zuten.
Burute batzuk apainduta zeuden eta etxearen
izena koloretan brodatua eramaten zuten.
Familia bat Mendialdekoa edo Erriberakoa ote
zen jakiteko, aski zen iturriko ura hartzeko
manerari erreparatzea. Horrela, sortzez Erribe-
rakoa zen jendeak ura pegarretan hartu eta
aldakan bermatuta eramaten zituen. Ferretak,
ordea, buru gainean eramaten zituzten. Era
berean, Frantziako Euskal Herrian erabiltzen
ziren pegarren antzekoak baliatzen ziren, itu-
rriko ura hartzeko. Urketariek ur gehiago era-

maten zuten; askotan, garbiketarako erabiltzen baitzen.
Mugak muga, Bartzelonako Udalak bere interesa ager-

tu zuen Artetako hornidura-sistemaz, huraxe bera jartze-
ko asmoz131.

Etxean ur-zerbitzua zuen jendea bi taldetan bana-
tuta zegoen: “txorrota librekoak” eta “kontagailukoak”.
1935eko tarifen arabera, lehenek 0,05 pzta ordaintzen
zuten m3 bakoitzeko, eta besteek, berriz, 0,15-0,35
pztas/m3, eta, horrez gain, tasa bat ere ordaindu behar
zuten, mantentze eta konponketa lanetarako.
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128 Sociedad Anónima de Conducción de Aguas de Arteta (1935): 34.

129 J. Mª ORDEIG (1992): 28 eta 38-39.

130 J. J. ARAZURI (1970): 109-110.

131 AMP, Obrak eta Hirigintza Atala, Iturriak, 85. paper-sorta. 11. zenbakia.

Arropa eskuz garbitzea txorrotako urik gabe



1935ean ere ordainpeko 13 auzo-txorrota jarri ziren,
baina harpidetzaz eta batez besteko kontsumoa ordaindu-
ta, baina prezio bateratu oso apaletan. Hona hemen non
zeuden delako auzo-txorrotak: Moja Oinutsak, Santa
Engrazia, Errotazar, Atarrabiako errepidea, Fuente del
Hierro, Media Luna, Taconerako lorategiak, Larrabide,
Milutzeko Zubia, Zaragozako errepidea, Eskirozko bidea
eta Arrotxapeko Portalea. 

Era berean, ureztapen ahoak % 50 hazi ziren, eta
1893ko kontratuak ez zuen horri buruz deus esaten.
Beste arazo bat matxurak izan ziren, behin eta berriz
gertatzen baitziren. Udalak ez zituen konpontzen, eta
ur-ihesak sozietateak ordaintzen zituen. Era berean, estol-
deria berriko 40 deskargatzaile automatiko baino gehiago
paratu ziren. Hasierako kontratuan ez zegoen bat bera ere
jasota. Horregatik guztiagatik, Javier Sagaseta ingeniaria
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AUZO TXORROTAK

12 Ansoleaga eta Telleria 2

San Jose Plaza - Compañía Plaza 2

Curia - San Agustín - Telleriako aska 3

Maiatzaren Bia plaza eta Aska 2

San Nikolas - Sanduandia 2

Abuztuaren 22a plaza eta Aska 2

Hiltegi Zaharra – Alcalá Zamora 2

Cigandaren errota eta Diputazioa 2

Lur azpian, Errepublika plaza, San Saturnino eta Sarasate 3

Behin-behinekoak: Espetxea, Zabalgune Zaharra 4

GUZTIRA 12 GUZTIRA 24

Errekoleten plaza 4 Errekoleten plaza 4

Descalzos kalea 3 Descalzos kalea 3

Merkatuko plaza 4 Merkatuko plaza 4

Santa Zezilia 3 Navarreria kalea 3

Kontseilu plaza 4 Kontseilu plaza 4

Gazteluko plaza 4 Ziudadela 2

Bi iturri-urmaela, Sarasate pasealekua 8

GUZTIRA 22 GUZTIRA 28

kokalekua, 1893ko
kontratuaren arabera

kokalekua, 1893ko
kontratuaren arabera

txorrota
kopurua

txorrota
kopurua

txorrota
kopurua

txorrota
kopurua

kokalekua, 1935. urtean 

kokalekua, 1935eko urtarrilak 1 

ITURRI MONUMENTALAK

eta Gaztelugibel. 

Hiriko hainbat tokitan, 
eta gehiago jartzeko aukera,
biztanleriak gora egiten badu



kexu zen, Udalak ordainez deus egiten ez
zuelakoan.

Javier Laspeñasek pasadizo bat jasoa du
udal ordezkari haien gogorik ezaz eta une
hartako sare hidraulikoaren egoera txarraz,
suak zezen plaza zaharra erraustu izanaren
kontura. 1920ko abuztuaren 10ean gertatu
zen. Itxura guztien arabera, baten batek
nahita piztutako sua izan zen. Jende askok,
izan ere, interes handia zuen zezen plaza hura
de-sagerrarazteko, traba egiten baitzion
hiriaren hedapenaren ardatzari; hau da, gero-
an, Karlos III.aren etorbidea eraikiko zen alde-
tik. Iduri duenez, sua arratsaldeko ordu 2etan
hasi zen, eta suhiltzaileek ez zuten gauza han-
dirik egiterik izan, “tutuetan ez baitzuten pre-
siorik, hiriko ur sarean konponketak egiten ari
zirelako”. Arratsalde erdian, alkateak, gainera, sua
itzaltzen ari ziren suhiltzaileak askaltzera gonbidatu
zituen, noiz eta oraindik sutea itzali gabe zegoenean”132.

Arrazoi horiek guztiek eraginda, sozietateari ur
zerbitzuaren kudeaketa kendu eta, berehalakoan, udalak
bere gain hartu zuen. Ondotik, gainera, 1934 eta 1935eko

udetan lehorte gaitzak izan ziren, eta udalak ekin egin
zion. Udalak, interes orokorreko arrazoiak erabili zituen,
zerbitzua sozietateari kendu eta bere gain hartzerakoan:
premia gorriko hornidura zela, argiarena bezalakoa,
eta zuzenean ukitzen zituela auzokideen higienea eta
ekonomia. Orduantxe Udalaren Ur Zerbitzua sortu zen. 
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132 J. LASPEÑAS (1986): 19.

Santa Engraziako iturria eta aska, 1895-98. Argazkia: AMP - Colección J.J. Arazuri bilduma

Mina-aho bat Zolinan, Subitzatik ura ekartzeko ubide zaharrean



1936ko otsailaren 8an udalak ur horniduraren udal
emakida erreskatatu eta bere gain hartu zuen. Erabakiak,
hala ere, ez zuen indarrik hartu Espainiako gerrako hotsak
isildu arte; zehazki, 1940ko uztailaren 1era arte. Egun
horretan, Udalak Artetako Uren Udal Zerbitzua sortu
zuen; hau da, Iruñeko ura kudeatzeko erakunde berria.
Erakundearen lan handiari esker, ur-emaria handitu egin
zen, gero eta gehiago kontsumitzen zuen gizartearen eska-
ria asetzeko. 1942an, Mendillorriko hirugarren ur-biltegia
ezarri zen, 13.000 m3 edukiera izan zuena. Horren eragi-
nez, gero eta ur gehiago baliatu zen. Horrela, hasieran,

segundoko 70 litro izan baziren, 1936an 150 izan ziren.
Gero, 1953an, 255 litrora iritsi zen, eta, 1960-1961ean,
jadanik 450 litro ziren segundoko. 

1950ean, Udalaren Ur Zerbitzuak bere gain hartu
zuen Probintzia Ospitaleko eta Tuberkulosiaren aurkako
Sendategiko hornidura. Subitzako ura Iruñea inguruko
herrietara eramaten zen, eta ez beste inora. Diputazioak,
ordea, eutsi egin zion uraren gaineko jabetza izateari. 

1957an, Iruñeko ur-hornidura handitzeko lanean ari-
tu ziren; bereziki, Donibane auzora eramateko, gero eta
handiagoa baitzen133.

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende

68

ARTETAKO UREN UDAL ZERBITZUA

133 Diario de Navarra, 1957ko uztailak 31.

Sarasate Pasealekuko
udal komunak Arteta-
ko urez urtebeterako
hornitzeko kontratua,
1922. Argazkia: AMP



Nafarroako Mendialdean aunitz dira kobazuloak, lei-
zeak eta errekak. Ezaugarri horiek bereziki dira ugariak
Aritzu (Anue) eta Lantz aldean.

Lantzek, esaterako, iturburu eta iturri aunitz zituen.
Horrela, XIX. mendearen erdialdean, Teodoro Ochoaren
Hiztegiak dakar Lantzetik hurbil ur-iturri oso mehea dago-
ela. Pascual Madozek, bere aldetik, dio herri barruan ur
edangarriko iturri bat dagoela eta, beste bi, herriaren
dermioan134.

Aski litekeena da bi iturri horietako bat Errekabeltx
esaten dioten erreka izatea135. Iturburu nagusiari Auspaiz-
ko iturria esaten diote, 650 metroko altueran, eta Aritzuko
dermioan dago. Lantz aldean, eta, urrun samar, Txorrosta-
rriko erreka ezaguna dago, Biuretako iturburuari dariona.  

Iturburuok Erdi Arotik aurrera erabiltzen dira; are
gehiago, litekeena da oso, aurretik ere, jendeak ur
hori baliatzea, Lantzeko mea-baliabideak erromatarren
garaietatik ustiatu baitira, eta inguru hartan jendea ere bizi
baitzen.

XX. mendearen erdialdean, hegoaldeko isurialdeko
ura (hau da, Aritzurantz zihoana) hartu zen, Atarrabia
hornitzeko. Iparraldeko isurialdeko ura, berriz, Burla-
tara eta Uhartera eraman zen. Denboraren joanean, eta,
emaitza onak ikusita, ur gehiago hartzeko eta toki gehia-
go urez hornitzeko eskariak iritsi ziren. 
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BESTELAKO UR-HORNIDURAK: ITURROTZ, ERREKABELTX ETA BIURETA 
IZENEKO ITURBURUAK. 

134 T. OCHOA (1842): 103 eta P. MADOZ (1845-1850): 160.

135 Uste dugu izena uraren koloreari zor zaiola, urak ohi duena baino ilunagoa baita. Bitxia bada ere, izena horrelakoa izan arren, edateko ura da. 

ARITZUKO ETA LANTZEKO URAK

Aritzu



Atarrabiara ura eramateko lehen hodia XX. mende
hasierakoa da. 1908koa, zehazki. Urte hartan, izan ere,
Zabaldikako indarretxean ur-punpa bat ezarri baitzen.
Zentrala Atarrabiatik 5-6 kilometrora zegoen, uretan gora,
eta Argan, jakina. Garai hartako ur-ekarpena 4 l/s zen eta
etxe, enpresa eta udal zerbitzuetara iristen zen. Atarrabia-
ko Udal Artxiboan gordeta daude indarretxea handitzeko
planoak (1928-1931), Udalak eta jauziaren emakida zuen
Electra San Andrés sozietateak erdibana ordaindua136.

1945ean, beste ur-hornidura baten proiektua landu
zen, ura Aritzuko Auspaizko iturburutik hartzeko. Miguel
Erice Castroviejo bide-ingeniariak egindako proiektuan
hainbat txosten bilduta zeuden, eta, haien arabera, Zabal-
dikako zentraleko ura ezin txarragoa zen bakteriologikoki,
ez baitzen arazten. Era berean, ohartarazten zen horrek
kalte larriak eragiten zituela osasun publikoan eta oso
garestia zela. Ericeren arabera, Atarrabiako jendeak itur-
buruko urak zituen nahiago, “onak eta ugariak” baitira,

eta 150 litro baliatzea proposatu zuen, biztanle eta egun
bakoitzeko. Garai hartan, Atarrabiak 2.500 biztanle
zituen. Misiolari dominikarrek ere proiektuarekin bat egin
zuten. Haien esanetan, ur-hornidura berriaren eraginez,
sukar paratifikoek behera eginen zuten, Atarrabian zuten
gazte-ikastetxean maiz izaten baitziren137. Probintziako
Higiene Laborategiaren txostenak aitortu egin zuen itur-
buruko urak kalitatez onak zirela. 

Ura hartzeko lanez gain, bestelakoak ere egin behar
izan ziren: arketak, erregistroak, sifoiak, hodiak eta
500 m3-ko ur-biltegi erregulatzaile bat Atarrabiako der-
mioan; Ezkaba mendiaren adar batean, Atarrabiako lehen
etxeen parean. 1945eko maiatzaren 30ean, Aritzuko
kontzejuak ura hartzeko baimena eman zuen Atarrabiara
eramateko138.

Atarrabiako Udal Artxiboan gordea dago urak ekartze-
ko proiektu guztiaren espedientea139. Atarrabiako osasun
eta higiene baldintzak hobetzeaz gainera, lanok beste
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136 Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 36.2. kutxa

137 Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 90-1. kutxa (1945eko ekainaren 4a).

138 Urte bereko abuztuaren 10ean, Aritzuko agintariek espresuki beste baimen bat eman behar izan zuten, ura hartzeko lanen espedientearen izapidetzea
onesteko (Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 90-1. kutxa).

139 Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 90. kutxa (1945-1948 urteak).

Zabaldikako indarretxea



helburu bat ere bazuten: hots, langabeziari bukaera ema-
tea eta uzta txarrek eragindako krisia konpontzea.
Alde horretatik, Lan Ministerioak 200.000 pezetako diru-
laguntza eman zuen, eta Foru Diputazioari ere laguntza
eskatu zitzaion, gastu guztien % 30 gutxienez betetzeko.
Atarrabiako Hijos de Pablo Esparza likore enpresak
Las Cadenas anis eta Ezcaba xanpain botila sortak oparitu
zizkien proiektua bultzatzen lagundu zuten agintariei.  

Iristear zegoen hornidura zela eta, Anueko eta Atarra-
biako herritarrek eta enpresek ura eskatu zuten. Ez zen
bat bera ere onartu, ordea; edo esan zitzaien aurrerago
ikusiko zela, une hartan oso garestia baitzen. Are gehiago,

1946ko udan, debekatu egin zen ura baratzerako eta bes-
te erabilera batzuetarako baliatzea, etxerako ez bazen,
eta ohartarazi zuten txorrotako ura zentzuz erabili behar
zela140.

Lehen lanak 1946aren hasieran hasi ziren. Zangak ire-
kitzeko lanak arras gogorrak izan ziren. Horri garai harta-
ko elikagai eskasia erantsi behar zaio. Hori ikusita, Udalak
olio, babarrun eta patata hornidura berezia eskatu zion
gobernu zentralari, 50 langile mantentzeko. Beste agiri
baten arabera jakin badakigu udal ogasunak nekez har
zezakeela bere gain “Atarrabiakoak ez ziren 25 langileren”
mantenua141. Inguru hartan destinatutako soldadu talde
batzuk ere jarri zituzten lanean, Olagueko komandanteari
hainbat aldiz eskatu ondoren (1946ko iraila). Hurrengo
urtean, egoerak hobera egin zuen. Atarrabiak kontratista-
ri lagundu ahal izan zion, 2 pezetako ordainketa aparte-
koa emanez jornalari bakoitzeko. Badirudi, urte hartan,
lanek erritmo ona zutela. 

Lanak 1948an bukatu ziren142. Orduan, 500 m3-ko
ur-biltegia eraiki eta, Atarrabia osoan, ura banatzeko sarea
jarri zen. 521 abonatu zeuden, eta haietatik 6k industria-
rako tarifa zuten. Ez dago erregistrorik batere baratzeak
ureztatzeko143.

Atarrabia bera eta biztanleria, ordea, gora zihoazen,
eta, sarea behin eta berriz handitu behar izan zen. Neka-
zaritza Perituen Eskolan eta inguruko etxeetan, nonbait,
ur-eskasia handi-handia izaten zen agorraldian. 1963an
bi hodi berri jarri ziren. Geroago, 1964an eta 1968an,
ur-biltegi erregulatzaileak eraikitzeko eta emaria
handitzeko bi proiektu idatzi ziren 144. 1969an beste
proiektu bat egin zen, hornidura eta saneamendu sareak
handitzeko. Eta, 1978an, beste ur-biltegi bat egin behar
izan zen 145.

Gauzak horrela, aspaldian zerabilten ura Iruñetik
ekartzeko asmoa, eta aukera hura, gainera, poliki samar
landua zuten. 1969ko agiri batzuetan hauxe dago idatzia:
“hodia jartzea, ur-hornidura Iruñetik egiteko, Atarrabiako
herri-lurretan barrena”146. XX. mendeko 80ko hamarka-
daren erdialdean, Iruñerriko Ur Mankomunitatea Atarra-
biako ur-horniduraz arduratu zen. 
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140 Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 90-1. kutxa.

141 Elikagai eskaera, 1946ko maiatzaren 3a (Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 90-1. kutxa).

142 1948ko apirilean, Ostizko kontzejuak ur-hornidura bat eskatu zuen, Ostizko dermioan hodiari ur aunitz galtzen baitzitzaion alferrik (Atarrabiako Udal
Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 90. kutxa).

143 Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 90. kutxa.1948. urtea. 

144 Atarrabiako Udal Artxiboa, Hirigintza Atala, U10 eta U15 kutxak.

145 Agirietan gordea dago ur-biltegi berri bat eraikitzeko proiektua (1976) (Atarrabiako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala, 394. kuxa, 1. zenbakia eta
Hirigintza Atala, U58. kutxa).

146 Atarrabiako Udal Artxiboa, Hirigintza Atala, U25 kutxa.

Aritzuko kontzejuak baimena eman zion Atarrabiari, ura Auspaizko iturri-
tik hartzeko. Argazkia: Atarrabiako Udal Artxiboa
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147  Hala ere, 1905-1907rako, itxuraz auzi berbera omen denari buruzko errekurtso bat gordea dago (Uharteko Udal Artxiboa, Administrazioaren Atala. 
Zerbitzu Juridikoak, 143. kutxa, 7, 8 eta 10).

148 Uharteko Udal Artxiboa, Administrazioaren Atala. Zerbitzu Juridikoak, 143-1. kutxa eta Obrak eta hirigintza Atala. Udal espedienteak, 260-8 eta 11 kutxa.

149  Iturburua, agirietan, 1702tik aurrera ageri da, eta Ilurdozko mugatik hurbil dago (www.toponimianavarra.tracasa.es).

150 Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta Hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-1. kutxa, 8-9. or.

Burlata 

Uharteko ur-hornidurari buruzko lehen agiriak XIX.
mende bukaerakoak dira. 1879ko agiri batek, zehazki,
Udalaren eta Valentín Yoldiren arteko auzi baten
berri ematen digu, errota baten inguruko horniduraren
gainean. Handik urte batzuetara, 1882-1883an, bi aldeek
tratua egin zuten eta zor publikoko hitzarmen bat
sinatu zen147.

XX. mendearen hasieran, hainbat proiektu egin ziren,
auzokideak, eskola publikoak eta lursail partikular batzuk

edateko urez hornitzeko148. Ondoren, 1939-1945ekoa da
herria Antxorizko Iturrotzeko uraz hornitzeko proiek-
tua149. Ura hodi baten bidez eramaten zuten Uhartetik
hurbil zegoen ur-biltegi erregulatzaile bateraino. Garai
hartako eskaria ederki asea zegoen, baina aldi berean,
ohartarazten zen emari hura urria zela eta, etorkizunari
begira, ez zela aski izanen; herriaren industria-garapena
etengabea baitzen150. Mende erdian, tarteka, ur-eskasia
izan zen, baita neguan ere; horrek behartuta, iturburuko
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151 Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta Hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-1. kutxa.

152 1902tik aurrera, gorde egin da Burlata urez hornitzeari dagokion dokumentazioa. 1919an proiektu bat idatzi zen, Belosoko zubira iritsi baino lehen,
ibaian gora zegoen jauzia baliatzeko. Era berean, urez hornitzeko bi proiektu daude 1934-1936. eta 1939. urteetan (Burlatako Udal Artxiboa, Urak eta
Argiztapenaren Atala, 34. paper-sorta eta Udal Obren Atala, 39-2. paper-sorta).

153 Erakundeko estatutuak Nafarroako Foru Diputazioak onetsi zituen 1948ko urtarrilaren 13an. (Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta hirigintza Atala. Udal
espedienteak, 262-1. kutxa).

154 Uharteko Hiribilduko eta Burlatako Kontzejuko Ur Mankomunitaterako ur hornidurarako obraren proiektua. Espedientearen data 1948ko martxoaren
31 da eta memoriaz, planoez, aurrekontuaz, korrespondentziaz, kubikazioez, baimenez eta osasun-txostenez osatuta dago (Uharteko Udal Artxiboa,
Obrak eta hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-1. kutxa). Esku batek arkatzez hauxe idatzi zuen azalean: Ez zen egin.

urez gain, Argatik hartutakoa ere sartu zuten ur-biltegi
erregulatzailean, moto-ponpa bat erabiliz151.

Burlatari dagokionez, ura, nagusiki, zuzenean Argatik
bertatik hartzen zuten . Pentsatzen zuten geruza freatiko-
tik hartzen zutela, baina, egia esan, Arga bazterreko putzu
iragazkor batetik hartzen zuten, inola ere araztu gabe;
beraz, ur kutsatuak ziren, osasunarentzako oso txarrak.
Burlatarrek edateko ura hartzeko hornidura berria eska-
tzen zuten, premia osoz. 

1948ko otsailaren 2an, Uharteko Hiribilduko eta
Burlatako Kontzejuko Ur Mankomunitatea eratu
zuten 153. Izaeraz iragankorra, erakunde berriak bera-
riaz xede bakarra zuen: hots, ura Lantzeko Biuretako
iturburutik ekartzea, arestian aipatutako Miguel Erice
Castroviejok idatzitako proiektuarekin bat 154. Aipatu
iturburua Txorrostarriko errekara isurtzen zen, Lantze-
ko dermioan. 1944ko urrian, 33 litro ematen zituen
segundoko. Esaten zenez, uraren izaera publikoa zen,



zalantzarik gabe, edateko onak ziren eta kalitatez ezin
hobeak 155.

Mankomunitateak, 1948an, 9 eta 21 litroko emaria
eskatu zuen, hurrenez hurren156. Era berean, hodia
jartzeko obrari erabilgarritasun publikoaren izaera emate-
ko eskatu zuten; izaera hori oso gauza erabilgarria zen,
lurrak desjabetzeko, eta Madrilera hainbat joan-etorri egin
zituzten, laguntza sindikalak lortzeko. Sinatutako hitzar-
menaren arabera, hartutako ura beste herri batzuetara era-
mateko aukera bazegoen, baina herri bakoitzaren adarra
erabilita. Behin hodia jarrita eta obren kostea ordainduta,
Mankomunitatea berez disolbatu eginen zen. Orduan, Bur-
latako Kontzejua sare bateratuaz arduratuko zen eta Uhar-
tek bere zatiari zegokion zenbatekoa ordainduko zuen. 

Proiektuaren hasierako aurrekontua 4 milioitik
gorakoa zen. Burlatak gastuen % 63 ordainduko zuen,
eta Uhartek, gainerakoa. Burlatako adarrarentzako,
257.484,51 pezeta gehitu beharko lirateke, eta Uharteko-
arentzat, berriz, 211.171,89 pezeta. 

Amiantozko hodiak 24 kilometro zituen eta, Atarra-
biako sarreran, 485 metroko altueran, Ezkaba mendiaren
magalean kokaturiko ur-banaketarako moduluraino iris-
ten zen157. Burlatarantz zihoan adarra ur-biltegi zaharrari
eta lehendik zegoen sareari lotzen zitzaien, baina Argako
ur-harrerak zuen loturaz bestaldetik. Hura behin-behine-
ko konponbidea zen, denek aitortzen baitzuten laster ur-
biltegi berria egin eta tutuak handitu beharko zirela; edo,
tutu berriak jarri. Uharteko adarrari dagokionean, Biure-
tako ura bat-batean jaisten zen herrirantz delako modulu
hartatik; gero, Pilategiaren eraikin paretik igaro eta Ultza-
ma ibaia zeharkatzen zuen. Ondotik, Martiket alderdia
gurutzatzen zuen eta, Argaren bideari jarraikiz, ur-biltegi-
ra iristen zen, 1,7 kilometro egin ondoren. 

Mankomunitateak, egia esan, arazoak izan zituen, bai
kanpoan bai barruan. Horrela, 1950ean, Uhartek proiek-
tuaz etsi egin zuen. Orduko kosteak eta etorkizunekoak
garestitu egin zirela argudiatu egin zuen. Burlatako Uda-
lak, oso nahigabetua, mehatxu egin zuen: hitzarmenare-
kin jarraitu ezean, kalte-ordain handia erreklamatuko
zuen. Uhartek proiektua bazter uztearekin batera, elka-
rren arteko egitasmo hori bertan behera gelditu zen. Ama-
deo Marco Foru Diputatuak, gainera, bi udalbatzei debe-
katu egin zien Atarrabiarekin inolako traturik egitea

ur-hornidura kontuetan berak onespena eman gabe158.
Mankomunitatearen porrota gorabehera, Burlatako eta
Uharteko agintariek eutsi egin zioten herrietarako ur-hor-
nidura ziurtatzeko ahaleginari; kalitatezko ura nahi zuten,
eta, ugaria, gainera.   

Uharte bere ur-ekarpena lortzen saiatu zen, Atarrabiak
Auspaizko iturburutik hartzen zuen hodia baliatuta. Ezka-
ba mendiko ur-biltegira 10 litro segundoko iristen ziren,
eta 4 litro Uharteko ur-biltegiraino eraman nahi zituzten;
ur-biltegia Oihana mendiaren mutur batean zegoen, Aton-
doko zubiaren parean. Gero, hodi hori lehendik Uharten
zegoen banaketa-sarearekin lotu nahi zuten.  

Proiektu hura ere Miguel Erice ingeniariak landu
zuen, Pedro N. Lizarraga nekazaritza perituak lagunduta.
Hasiera batean, badirudi arestian aipatutako 4 litro horiek
1.500.000 pezetan saltzea erabaki zela. Atarrabiarrek, hala
ere, ur gutxiago eskaini zuten; lau litro ez, bi baizik,
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155 Guztira, 8-9 gradu hidrometriko zituzten. Izaera publikoa izan arren, luze jo zuen Lantzeko agintariekin egindako negoziazioak, ura hartzeko baimena
lortzearren (Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-1. kutxa, 10. or.).

156 Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren Artxiboa (941/77 - 1500-N-2-144/1). Burlatak, garai hartan, 1.500 auzokide zituen, eta etorkin asko iristen ari
ziren. 150 litro lortu nahi zituzten, eguneko eta biztanle bakoitzeko (Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-1. 7. or.
eta Burlatako Udal Artxiboa, Udal Obren Atala, 79-4. paper-sorta).

157 Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta Hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-1 kutxa, 16-21. or. 

158 Foru Diputatuak ez zuen behin betiko baimena eman, aipatu udalbatzek ur-horniduraren arazoa nahi bezala kudea zezaten, 1958ko urtarrilaren 15era
arte (Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta Hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-2 kutxa ).

“Montajes y Electrificaciones S.A. Palosca” tutu enpresak Uharteko
Udalari igorritako publizitate-foiletoa. Argazkia: Uharteko Udal Artxiboa



1.200.000 pezetan, ur-eskasia argudiatuta. Haien esane-
tan, izan ere, enpresa bat Atarrabiako adarrari lotua zen,
eta, bestalde, hodi nagusiko aire-poltsak kentzeko saiake-
rak huts egin zuen; hau da, bentosa batzuk jarri zituzten
zeregin hartarako, baina alferrik. Eta, horrez gain, esan
zuten ur-eskaria izugarri handitzen ari zela, eta Atarrabia
ez zegoela ur handirik emateko moduan159. Negoziazioak
1956an eten egin ziren.  

Horrenbestez, Atarrabiako ur-soberakina ez zen Uhar-
tera eramanen. Uhartek betiko hornidurarekin konforma-
tu beharko zuen, hau da, Iturrotzeko urarekin eta Argatik
ura hartzearekin160. 1982ra arte itxoin behar izanen zuen
Uhartek, herriko ur-hornidura nabarmen hobetzeko; hau
da, Iruñerria Urez Hornitzeko eta Saneatzeko Plan Inte-
grala indarrean sartu arte. 

1957an, Burlatak Lantzeko eta Aritzuko Etxesola eta
Oxpaitz iturburuetako ura hartzeko baimena eskatu zion
Ebroko Konfederazio Hidrografikoari161. Lehenbiziko
iturburua Itxesola da eta Errekabeltxaren iparraldeko

isurialdean dago. Bigarrenak Auspaiz
izenaren aldaera bat dirudi. Hala bal-
din bada, eskaera deigarria da, Atarra-
biak eta beste batzuek Auspaizko itur-
burua % 100en erabiltzen zutelako,
hamar urte lehenago hasita.   

Nonbait, emaitzarik onena Etxe-
solako ur-ekarpenak eman zuen, eta
burlatarrek, hornidura ziurtatzeko,
iturburua zuzenean Lantzi erosi
zioten. Esker onean, Burlatako karri-
ka bati Lantz izena eman zioten. Urte-
an behin, Burlatako Ur Batzordearen
diru-kontuak onesten ziren, eta
iturburuaz gain, hodiaren hainbat tar-
te ere bisitatzen zituzten. Txango
hartan, Burlatako agintariek Lantzeko
kargukideak bazkaltzera gonbidatzen
zituzten162. XX. mende erditik aurre-
ra, Burlatak bi ur bide erabili zituen:

batetik, Arga ibaitik bertatik hartutako ura (kale Nagusia-
ren ekialdera zeuden etxeetarako), eta, bestetik, Biuretatik
iritsitako ura (aipatu kalearen mendebaldean zeuden
auzokideentzako).

XX. mendeko 60-70eko hamarkadetan, baten batek
Ollokin urtegi bat egitea proposatu zuen, Burlata, Atarra-
bia eta Uharte urez hornitzeko163. 1966tik 1968ra,
proiektu bat landu zen, Burlatako industrialdea urez hor-
nitzeko eta hondakin-urak bideratzeko, hornidura oroko-
rra igotzeko, hainbat kale hornitzeko eta ur-araztegi bat
jartzeko. 1973-1974an, hodiak hasi ziren jartzen, ura
araztegiraino eramateko; araztegia 1977an eraiki zen.
Ur-biltegi erregulatzaile berria 1981ean egin zen,164 Arga-
ren ezker ertzaren gain batean, zehazki. Ordura arte, ez
zegoen behar adinako presioa, ura Burlatako etxebizitza
altuetaraino igoarazteko. Handik gutxira, Arga ibaiko eta
Biuretako iturburuko uraren ordez, Iruñerriko Mankomu-
nitatearen ur-hornidura iritsi zen. 
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159 Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta Hirigintza Atala. Udal espedienteak, 262-1 kutxa. 

160 XX. mendeko 60ko hamarkadako bukaeratik aurrera, bestelako egitasmoak ageri dira agirietan: urak igotzeko proiektu bat (1966), araztegi bat jartzea
(1966-1974), herriko hainbat karrikatan eta tokitan sarea handitzea (1963, 1966, 1968-1972 eta 1971), eta ur-biltegi erregulatzaile bat eraikitzea (1974-
1975). 1962-1963an Arga ibaiaren emaria handitu zen, Ebroko Ur Komisariak erabiltzeko, eta, 1968an, emari-lagapen bat Atarrabiako Udalari eman
zitzaion (Uharteko Udal Artxiboa, Obrak eta Hirigintza Atala. Udal espedienteak, eta Ura Hornitzeko Atala. Kutxak: 265-6, 267-3, 268-1, 2 eta 3, 270-1,
272-4 eta 160-2 eta 3).

161 Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren Artxiboa, 1957-A-24/1. Burlatako artxiboan gorden ur-hornidurarako proiektuak 1953-1960 aldiko agiriak dauzka
(Burlatako Udal Artxiboa, Udal Obren Atala, 100-3. eta 5. paper-sortak).

162 Eskerrak eman nahi dizkiot Burlatako Udaleko Iñaki Marugán jaunari

163 Iñaki Marugán (Burlatako Udala), ahozko lekukotasuna. Ez zen garai hartako proiektu mankomunatu bakarra izan, 1962an hiru herrien arteko sanea-
mendu-kolektore bat proposatu baitzen (Burlatako Udal Artxiboa, Udal Obren Atala, 128-1. paper-sorta).

164 Burlatako Udal Artxiboa, Udal Obren Atala. Paper-sortak: 144-3, 183-1, 205-1, 315-3, 482-3tik 449ra eta 666-1.

Uharteko Udalaren eta Burlatako Kontzejuaren Mankomunitatearen kontuak eta ordainketa-aginduak,
Biuretako urez hornitzeko obren kargura, 1952. Argazkia: Uharteko Udal Artxiboa



Ur-ekarpen berrietarako lehen pau-
soak eman zirenetik, hodi nagusiak
zeharkatzen zituen herriek, enpresek
eta lursailen jabeek interes handia ager-
tu zuten ura jasotzeko. Horren alde
agertu ziren, esaterako, Lantz, Olague,
Etulain, Burutain, Ostitz, Olabe, Sorau-
ren, Orikain eta Arre. Udal sustatzaile-
ak, ordea, uzkur agertu ziren. Behar
adina urik ez zegoela esaten zuten,
aurreikuspen gabezia, dirurik eza, eta,
batez ere, ez zegoela plan zuzentzaile-
rik denentzako hornidura arrazionali-
zatzeko. Iruñerriko Mankomunitatea-
ren zerbitzuak indarrean jartzearekin
batera iritsi zen delako plan hori.
Orduz geroztik, lagapenak orokortu
ziren, baina hasierako onuradunak
bazter utzi gabe. Nafarroako Parlamen-
tuan 1994an egindako txosten baten
arabera, Lantzeko urak (iturri txikia
esaten zaio) eta Subitzakoak ordurako
bakar-bakarrik balio zuten eremu haiek
hornitzeko165. Era berean, urte harta-
ko uztailaren 12an, Ebroko Konfedera-
zio Hidrografikoak Ultzama ibaiaren
arroari dagokion eta Lantzeko der-
mioan dagoen Biuretako iturburutik
heldu ziren ur publikoen aprobetxa-
mendua baimendu zuen aipatu herria-
ren alde: udako emari maximo etenga-
bea (ekainetik irailera) 1,50 l/s, eta
1,05 l/s, gainerako hilabeteetan 166.
2000-2001ean, Nafarroako Parlamen-
tuak txosten bat egin zuen Lantzeko
iturburuaren hodia berritzeko proiektu
baten inguruan; orduan, iturburuak
13 herri hornitzen zituen urez167.

Beste atal bat mereziko luke Ezkaba mendiko gotorle-
kua urez hornitzeko pentsatutako sistemak. Gotorlekua
1878-1919 artean eraiki zuten. Ura lurrun-makinen bidez
punpatzen zen Berriozarko kuarteletik hurbileko iturburu
batetik. Ura 825 metroraino igoarazten zen; garai hartako

kotarik altuena, ziurrenera. Hala ere, ekarpen hura ez
omen zen nahikoa, gotorlekuaren hondakinen artean,
3.250 m3-ko uraskak daudelako. Nabarmentzekoa da
urari aurrez egiten zitzaion tratamendua, dekantatzeko
eta iragazteko.
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165  Nafarroako Parlamentuaren Aldizkari Ofiziala, 45. zenbakia (1996/07/05), 11. or. 

166 Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 110. zenbakia (2001/09/10).

167 Nafarroako Parlamentuaren Aldizkari Ofiziala, 84. zenbakia (2001/08/13), 13. or.

Ezkaba mendiko gotorlekua
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marco geográfico

168 1965eko otsailaren 25ean, behin betiko onespena eman zitzaion urtegia eraikitzeko egitasmoari. Garai hartan esaten zen, urtegia eraiki ondoren,
Artetako ura udarako izanen zela, Eugiko hornidura erregularra moztu behar ez zenerako (Diario de Navarra, 1965eko otsailaren 28a eta El Pensa-
miento Navarro, 1968ko urtarrilaren 9a).

6
EUGIKO URTEGIA

6 � 60-70eko hamarkadetako hazkundea

Eugi eta urtegia

Iruñeko eta herri mugakideetako demografiak eta eko-
nomiak sekulako hazkundea izan zuten 60ko hamarka-
dan, eta horrek lehertu egin zituen osotara Artetako itur-
burutik horniduraren inguruan eginak zeuden aurreikus-
pen guztiak. Izan ere, 1960an, Sociedad de Conducción
de Aguas de Arteta enpresak ustiatutako hainbat instalazio
hidrauliko desjabetu ziren. Hona hemen udal espediente-
aren izenburua: Valoración de la reducción de utilidad en el
aprovechamiento hidroeléctrico de Egillor por ampliación de
90 l/s del caudal procedente del manantial de Arteta, destina-
do al abastecimiento de agua de Pamplona.

Garapenak hiri eredua aldatu zuen. Auzo berriak
eraikitzearekin batera, jende asko etorri zen Iruñerrira
bizitzera. Hiria ia 100.000 biztanle izatera iritsi zen, eta
zerbitzu gehiago behar ziren; ur-hornidurari eta hondaki-
nak ezabatzeari zegozkien zerbitzuak, batez ere. 

Lehenbiziko jarduketen artean, Eugiko urtegia eraiki
izana nabarmendu beharra dago, Iruñetik 26 km-ra.
1959ko txosten batzuen arabera, komeni zen Arga
ibaia erregulatzea eta Eugi parean urtegi bat egitea;

José Mª Torres eta René Petit de Ory ingeniariek sinatutako
txostenak izan ziren. 1970ean, lana ia bukatua zegoen, eta
ura urtegitik ekartzen zen; dena den, azpiegitura guztiak ez
ziren 1973ra arte ofizialki inauguratu168. Eugiko urtegiak,
besteak beste Ebroko Konfederazio Hidrografikoak

Eugiko urtegia inauguratzeko ekitaldia, 1973. Sustapen Hidraulikorako
zuzendariorde nagusia, Domerq Touchard jauna, botoia sakatzen ageri da.



78

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende

169 Iruñerriko Mankomunitatea (2000) eta (2006): 34.

170 Iruñerriko Mankomunitatea (2000) eta (2006): 35. 2005ean, milioi 1etik gora kilowatt sortu zituen orduko (www.mcp.es).

171 Iruñerriko Mankomunitatea (2000) eta (2006), eta www.mcp.es

172 Iruñerriko Mankomunitatea (2000).

Eugiko presa

bultzaturik, Arga ibaiaren goi-ibilguko urak biltzen ditu;
dena mendia da, eta, ez zegoen ez lantegirik, ezta kutsa-
dura sor zezakeen bestelako azpiegiturarik ere. Oinplano
kurboko grabitate-presa bat eraiki zen: 252 metro luze da;
gehienez, 44,3 metroko altuera dauka ibaiaren mailareki-
ko; 20,26 hm3-ko bolumen erabilgarria eta 628 metroko
kota maximoa169.

Eugiko urak tratatzeko eta kontsumorako onak izate-
ko, 1976an Urtasungo araztegia eraiki zen. Gaur egun,
araztegiak bi linea ditu etengabe lanean (ura eta lohiak),
eta 1.050 litroko edukiera segundoko. Era berean, apro-
betxamendu hidroelektriko bat badago, / 195 kilowatteko
turbina bati esker170.

Urtegiak Iruñea eta inguruko herriak hornitu zituen
urez. Gehienek (Barañain, Berriozar, Antsoain, Burlata,
Uharte, Atarrabia, Noain, Zizur eta beste batzuek) haz-
kunde handia izan zuten, hiriburua hazi ahala. Iruñeko

Udalak, izan ere, hornidura-kontratuak egin zituen Iruñe-
rriko udal eta kontzeju askorekin. Beste batzuek, ordea,
beren konponbidea bilatu zuten171.

Eugiko urtegiak, herriak urez hornitzeaz gain, beste bi
helburu ere bazituen. Batetik, urtegirako eta sare oroko-
rrerako elektrizitatea sortzea, presaren oinetan jarritako
presa txiki baten bidez. Bestetik, Arga ibaiaren emari eko-
logikoari eustea, hots, 500 l/s, ibaiko bertako eta ibai-baz-
terreko landaretza eta fauna babesteko172 .

Iruñerriko ur-hornidura azaltzen duen taula. 1964-1975.

hornidura iruñea herriak     guztira
(l/seg.)

Arteta 400 - 400
Arakil                   - 100 100
Eugi 1.025 275 1.300

GUZTIRA 1.425 375 1.800



Zizur Zendeako jendeak, mendez mende, euri-ura,
ibai-ura eta lur azpiko ura baliatu ditu, baina, batez ere,
han eta hemen izan diren iturri ugarietako ura erabili dute
hornidurarako. Gogoratuko dugu, ez aspaldi arte, Zizur
Nagusia eta Barañain bera ere Zizur Zendean sarturik
egon direla, bakoitzak bere bidea hartu arte. 

Txorrotako ura ez zen 1936ra arte iritsi Zizur Nagusi-
ko etxebizitzetara, Foru Diputazioak emandako mailegu
bati esker. Ura Subitzako iturburutik eraman zuten; 20 m3

egunero. Ura Zizur Txikiko ur-biltegi batera iristen zen,
eta, handik, besteak beste, Probintzia Ospitalera, Ama
Ospitalera, Etxabakoitzera eta Zizur Txikira ere banatzen
zen, lehentasunez. Gerra ondoren, Hamaikako Batzarrak
Zizur Nagusiko Uraren Arloko Administrazio Batzordea
kudeatu zuen; erakunde hori ur-horniduraz eta sanea-
menduaz arduratzen zen. Obra asko egin bazituen ere,
urte haietan ur gutxi izaten zen Zizurko etxeetan173.

1941ean, Zizur Nagusia urez hornitzeko Erregelamen-
dua onetsi zuten, Foru Diputazioak berak berretsi zuena.
Aurreikuspenen arabera, ura hodi
nagusitik hartuko zen, eskatzaileek
ordainduta, soil-soilik etxean era-
biltzeko. Agiriaren arabera, hona
hemen zer zen etxeko erabilera:
urari ematen zaizkion erabilera
guztiak bizitzaren ohiko premiak
asetzeko: esaterako, familiak eta
aziendak edatekoa, janaria presta-
tzekoa, arropa garbitzekoa eta gar-
biketa nahiz higiene zerbitzu guz-
tiak. Beste gauza batzuetan erabil-
tzeko, baimen berezia behar zen;
esaterako, obretarako eta industria-
rako. Suterik izatekotan, abonatu
guztiek txorrotak itxi behar izaten
zituzten, ur guztia sua itzaltzera
bideratzeko. Abonatuak ez zeude-
nek debeku zuten abonatuen
etxeetan arropa garbitzea, baita
ibaia uhertua zetorrenean ere.

1953an, Zizur Nagusiko Kontzejuak Subitzatik iristen
zen ur emaria handitzeko eskatu zion Diputazioari: zehaz-
ki, 20tik 100 m3–ra, eguneko, hainbat arrazoi tarteko:
hodiak zituen ihesak (% 20koa omen) eta hornidurak
behin eta berriz zituen mugak. Agorraldian, esaterako,
ordubete doi egunean, eta horrek, jakina, saneamenduak
buxatu egiten zituen. Horri gehitu behar zaio Zizur Nagu-
siko biztanleriak gora egin zuela, ordurako 500 lagun
inguru baitziren. 

Zizur Nagusiak irtenbide zehatz bat proposatu zuen:
Ospitaleko ur-biltegi nagusiko ura hartzea, ordurako
Artetako ura iristen baitzitzaion. Handik, ura Zizur Txiki-
ko ur-biltegira joanen zen, eta, gero, Zizur Nagusira.
80 m3-ko igoera jabetzarik gabe eman zen, 1954ko urta-
rrilean. Diputazioak hainbat baldintza jarri zizkion Zizur
Nagusiko Kontzejuari; besteak beste, gehienez bost urte-
ko epean, herria urez hornitzeko arazoari konponbidea
eman behar izatea. 
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173 P. RODA – A. DÍEZ DE URÉ (2004): 198-199.

ZIZUR NAGUSIKO ETA BARAÑAINGO UR-HORNIDURA

BETIKO UR-EKARPENAK

Zizur Txikia, Erdi Aroko iturria



Zizur Zendeako artxiboetan, Zizurko Urbanizazioa
Urez Hornitzeko Proiektua (1972-1973) dago, Zona
Industrial y Urbana Zizur S.A enpresak sustatua.
Juan Sempere Bide, Kanal eta Portu ingeniariak egina
da174. Kalkuluen arabera, Zizur Urbanizazioa eraikitzea-
rekin batera, 30.000 biztanle izanen ziren. 

Hornidura proiektuak Iberoko iturburua moldatu
nahi zuen, agirien arabera urte batzuk lehenago erosia175

eta 1971n neurtua. Emaitza hauxe izan zen: 179,23 l/s.
Arakil ibaiaren ezker etzeko iturburu bat zen, erromata-
rren garaitik ustiatutakoa. Horma zahar bat zegoen,
750 m2 inguruko barruti bat zedarritzen zuena, eta aldi
berean, ur-biltegi erregulatzailea zen. Bi uhate zituen:
bata, ibairantz, eta, beste, errota baterantz. 

Aurreikuspenen arabera, iturburua moldatzeko,
hormak sendotu eta barnealdea garbituko zen; halaber,

ur-punpa bat jarriko zen eta ur-biltegi bat eraiki, Gazo-
latz mendiaren magalean. Obraren kostea, guztira,
57.278.151 pezeta ziren.

Hala ere, ur hartzeko tokia aldatu behar izan zen.
Ibaian beherago zegoen presa txiki bat aukeratu zuten;
presa iturburuko eta ibaiaren eskuin ertzeko beste iturri
batzuetako ura ibaira isurtzen zen tokia baino beherago
zegoen. Horrela, ur hobea hartuko zuten176 eta, aldi bere-
an, antzinako iturburuaren horma errespetatu eta auzoki-
deei ez zitzaien trabarik eginen. Ur-harrera berrirako ema-
ri baimendua  95 l izan zen. 

Proiektua, ordea, ez zen sekulan gauzatu. Ezta 1977ko
beste bat ere177, ura Galarko putzu batetik hartzeko. Zona
Industrial y Urbana de Zizur S.A. enpresak, beraz, beste
aukera batzuen bila hasi behar izan zuen.
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174 Madrilgo Ingeniari Elkargoaren on-ikusia jaso zuen, 1973ko uztailaren 20an (Zizur Zendeako Udal Artxiboa. Udal Zerbitzuak. Ur eta Argiztapen Atala.
90. kutxa).

175 “Comunidad de Regantes de Echauri” erakundeak ura erabiltzeko eskubidea utzi zion “Zona Industrial y Urbana de Zizur S.A.” enpresari, 1973ko
ekainaren 6an. Iruñeko J. E. Pérez Real notarioak emandako eskritura da. Protokolo zenbakia: 1.965 (Zizur Zendeako Udal Artxiboa. Udal Zerbitzuen
Atala. Urak 598. 3. zenbakia. Espediente zk.: 1/016).

176 Ondoren egindako analisien emaitzen arabera, Iberoko iturburuko ura ez zen oso ona. Belaskoainen eta Etxauirn azaleratzen den akuifero berbera
da.

177 Zizur Zendeako Udal Artxiboa. Udal Zerbitzuen Atala. Urak 146. 25. zenbakia. Espediente zk.: 151. 

Txalupaz paseoan ibaian zehar, Iberon, XX. mende hasieran
Argazkia: PH, GON - Julio Altadill

Ur-irteera Iberon



Azkenean, Zizur Nagusiko herri
zaharrak eta auzo berriak Iruñetik hartu
zuten ura. Izan ere, Zizur Nagusiko
Kontzejuaren eta Iruñeko Udalaren
Ur zerbitzuaren arteko akordioaren oina-
rriak 1972ko irailean onetsi ziren. Behin
betiko onespena, ordea, ez zen 1974ko
maiatza arte iritsi, negoziazioak,
egia esan, neketsuak izan baitziren178.
Hartara, Etxabakoitzen ura punpatzeko
zerbitzu bat antolatu zen, ura Zizur
Txikiko 825 m3-ko ur-biltegi bateraino
eramateko: laster, ordea, ez zen nahi-
koa izan. Ur-eskasietan, ura zisterna-
kamioietan eramaten zen. Era berean,
behin eta berriz ur-murrizketak izaten
ziren; batez ere, baratzeak eta berdegune-
ak ureztatzeko. Ura banatzeko hodien
diametroa handitzea proposatu bazen
ere, antzematen zen aukerarik onena
Gazolatzen eraikitzekoa zen ur-biltegia-
rekin lotzea zen, Zizur Txikikoa baino
15 metro gorago eginen baitzen179.

Garai hartan bertan, Zizur Zendeako
hainbat herriri Subitzako ura erabiltzeko
baimena eman zieten. Esate baterako,
Gazolatzek 12 m3 erabiltzen zituen,
Diputazioak 1960an emandako baime-
nari esker. Hala ere, 1972an, ur-ekarpen
hura jadanik ez zen nahikoa, eta Gazolatzek hornidura-
sarea hobetzeko eskaera egin zuen 117 auzokideentza-
ko180. Beste herri batzuetan, neurriak hartu bai, baina alfe-
rrekoak izan ziren; adibidez, urbanizazio berrietarako,
ur-biltegi eta putzu txikiak eraikitzea. Kontsumoa are
gehiago handitzen zen. Azkenean, zerbitzu mankomuna-
tuetan sartzeak ekarri zuen uraren kantitate eta kalitatearen
inguruko arazoen behin betiko konponketa.

Handik gutxira, beraz, 1985ean, Gazolatzen ur-biltegi
berria eraiki zen, horniduraren era uraren presio txikiaren

inguruko arazoak moldatzeko. Eraikuntza hexagono bat
zen, lurperatua, eta bukaera-biltegi gisa ere egiten zuena.
Beharrean, ura itzul zezakeen ekartzen zuen hodi beretik;
horrela, Iruñeko hornidura sendotzen zuen. 15.000 m3-ko
edukiera zuen eta 490 metrotan zegoen. Ura Zizur
Nagusira, Zizur Txikira, Aratzuriko Araztegira eta inguru-
ko herri batzuetara eramaten zen; adibidez, Aratzurira
bertara. Orduez geroztik, Zizur Nagusiko biztanleak Arte-
tako iturburua Mendilloriko ur-biltegiekin lotzen duen
hodi nagusitik hornitzen dira181.
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178 Zizur Zendeako Udal Artxiboa, Korrespondentzia Atala, 39. kutxa, 3. zenbakia. 1941-1974 urteak. Negoziazioak zailak izan ziren, eta salaketak ere izan
ziren Gazolazko sarean ura lapurtu izanaren akusaziopean (F. GALÁN, ahozko lekukotasuna).

179 Zizur Zendeako Udal Artxiboa, Korrespondentzia Atala, 39. kutxa, 23. 417. espedientea eta Udal Zerbitzuen Atala. Urak, 146. kutxa, 26. Espediente
zenbakia: 252, 271, 328 eta 398, 1979ko abuztua.

180 Zizur Zendeako Udal Artxiboa, Udal Zerbitzuen Atala. Urak eta Argiztapena, 226. Kutxa.

181 Iruñerriko Mankomunitatea, Noticias del agua, 3. Zenbakia, 1985eko ekaina.

Aratzuriko araztegia airetik ikusita



1965etik aurrera, Barañaingo lehen hirigintza-garapen
handia gertatu zen. Ordura arte, herri txiki-txikia izan
zen, eta, ondotik, etxebizitza-bloke eta etxe-dorre handiak
eraiki ziren, hamarretik gorako solairukoak. Ur-eskaria
gero eta handiagoa zela ikusita, Foru Diputazioak herria
urez hornitzeko eta saneatzeko plan orokor bat egiteko
eskatu zuen. Orduantxe, Barañaingo Uren Udal Zerbitzua
osatu zen.

Hasierako ura Arteta-Egillortik zetorren. Hodia San-
ta Luziako gainetan zeuden ur-biltegietaraino iristen

zen, eta, handik, Barañain aldera abiatzen zen. Denbo-
rarekin, Arga (Eugi) eta Arakil ibaietako ura ere era
biliko zen.

Garai hartan, egoera kolokan zegoen. Izan ere, konta-
gailu orokor bat baitzegoen etxebizitza-bloke bakoitzeko.
Faktura bakar bat egiten zen, bi hilean behin, eta, kontsu-
moaz gain, mantentze-gastuak eta ihes-konponketak ere
biltzen zituen. Gero, guztizkoa zerbitzuari abonatua zeu-
den auzokideen artean banatzen zen. 
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Egungo Mankomunitatearen
aurrekaria Uren Udal Zerbitzua
da, lehenik Artetakoa, eta gero
Iruñekoa, 1940an sortutakoa.
Bestelako erakundeak ere sortu
ziren; Eugiko Urtegiaren Manko-
munitatea, esaterako. Erakunde horren estatutuak
1973ko maiatzaren 7an onetsi ziren, baina herri garran-
tzitsu batzuk ez ziren sartu; ez Iruñea, ez Burlata, adibi-
dez. Urtegiko lanak egiteaz bukatzerakoan (1968ko
urtarrilean), Diputazioak diru-laguntzak emateko hitzar-
men bat sinatu zuen Iruñeko Udalarekin, ur-hornidura
erregulatze aldera eta eskualdeko erakunde kudeatzaile
bat sortze aldera. Akordioaren gauzarik adierazgarriena
izan zen baimena ematen zitzaiela abonatu izanen zire-
nei, Eugiko hornidura orokorrarekin lotzeko, “tokirik

egokienetik”. Batzuek esaten zuten,
lotura hura uretan goiti egin behar
zela, hau da, presan bertan; beste
batzuen iritziz, ordea, loturarik zen-
tzukoena zen herri bakoitzetik hur-
bilen egonen zen huraxe. Desadosta-

sunek eraginda, beste akordio bat egin behar izan zuten.
Horrela, 1972ko urriaren 20an, Iruñerriko Ur Plana
sinatu zen; hau da, akordio horren bidez, Iruñeko Uda-
laren Ur Zerbitzua erabiltzaile guztiengana zabaldu zen. 

Hedapen-prozesu hartan beste gauza nabarmengarri-
rik ere izan zen; hots, ura hirigintza kontrolerako erabil-
tzea, baina gorabehera handiak izan ziren. Iruñeko Udala-
ren Ur Zerbitzuak, izan ere, zerbitzuak eskaintzen zituen,
garapen antolatuaren ordainez eta kide berriek lur-
zoruaren foru legea zorrotz betetzearen ordainez 182.
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Edateko Uren Araztegia, EgillorArtetako iturburua

IRUÑERRIKO UR MANKOMUNITATEA

182 Auxilio Goñi prozesu hartako eragile nabarmenetako bat izan zen (F. GALÁN (2006b): 18, eta ahozko lekukotasuna).



Plan berriak aurrerapena ekarri zuen; izan ere, ahal izan
zen neurrian erregulatu ahal izan zen Iruñerriko herrien
hirigintza-hazkunde nahasi eta desorekatua. 

80ko hamarkadaren hasieran, Iruñerriko herrien ur-
hornidura ez zegoen inola ere bateratua, eta bakoitzak

ahal zuen moduan hartzen zuen ura. Herri bakoitzak
bere irtenbidea proposatzen zuen, ur hornidurarako eta
banaketarako sare bat sortzeko, baina oso garestiak ziren.
1980an, batzorde bat sortu zen, Foru Diputazioaz, Iruñe-
ko Udalaz eta hainbat herritako udalbatzez osaturik eta

erabaki bat hartu zuten; uraren arazo-
ari eskualdeko irtenbidea ematea.
Lehen eginkizuna uraren ziklo inte-
grala kudeatzea izan zen; hau da,
herriak ur edangarriz hornitzea eta
hondakin-urak saneatzea. 41 udalerri
eta kontzeju sartu ziren beren boron-
datez. Handik lau urtera, 1986an,
Mankomunitateak bere estatutuak
aldatu zituen bestelako zerbitzuak
emateko, eta izena aldatu zioten:
Iruñerriko Mankomunitatea. 

Gaur egun, 51 udalerri sartuta
daude Iruñerriko hornidura-sarean;
sareak 1.175 km ditu luzeran, eta ura
erregulatzeko 106 biltegi ditu; edu-
kiera, guztira, 223.847 m3 dira, eta,
horrela, bermatua dago kalitatezko
ura etengabe eskura izatea. Kalkuluen
arabera, Mankomunitatearen zerbi-
tzuek 792 km2 ekintza-erradioa dute
eta 325.000tik gora laguni egiten die-
te harrera. 

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende

84

Iruñerriko egungo ur-horniduraren eskema

Errotarri zaharra, Mendillorriko ur-biltegiak
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marco geográfico

Iruñea eta Eskualdea etengabe ari dira hazten, eta urak
ezinbesteko izaten jarraitzen du. Taula honetan ageri dira
Iruñerrian azken urteotan izan diren kontsumoak. Datu
bat da deigarria; ur kontsumoak behera egin izana, biz-

tanle eta egun bakoitzeko, hainbat arrazoi tarteko: horni-
duran erabiltzen diren azpiegiturak eta tresnak hobetu
izana; eraginkortasuna hobetzen duten ura aurrezteko
teknologia berriak, eta, herritarrek gero eta kontzientzia

77 � etorkizuneko hornidura (XXI. mendea)

Iruñea, 1956

Iruñea, 2010



handiagoa izatea uraren inguruan, eta huraxe kontsumi-
tzeko era arduratsua.

Tiebasko Araztegia 2006ko udaberrian hasi zen jar-
dunean, eta hortxe daude Itoizko urtegia eta Nafarroa-
ko Ubidea. Beraz, hazkundeak gora egiten badu ere,
ziurtatua egonen da Iruñerriko ur-hornidura datozen
hamarraldietan.  

Itoizko urtegia Longida, Artzibar eta Agoizko der-
mioetan dago, Iruñetik 35 kilometrora ekialdera, eta
Urrobi eta Irati ibaien urak biltzen ditu. Halaber, Irati-
ren emari ekologikoa bermatzen du, eta haren uhaldiak
eta uholdeak eragotzi; aldi berean, ur-jauzia baliatzen
du energia hidroelektrikoa sortzeko.   

Tiebasko Edateko Uraren Araztegia Iruñetik 14 km-
ra dago eta Itoizko urtegitik, datorren ura arazten du:

ura Nafarroako ubidearen adar baten bitartez iristen
da. Araztegiak 1.000 litro tratatzen ditu segundo
bakoitzeko; baina, lehen fasean, 1.500 l/s-ra igo daite-
ke, eta, bigarren fasean, 3.000 l/s-ra. Horrela, Iruñerri-
ko hornidura 25-30 urterako ziurtatua dago, 600.000
biztanlez osaturiko aurreikuspen baterako.  

Gaur egun, Itoizko ura ekainetik irailera erabiltzen
da; hau da, agorraldian, bi hornidura-iturri nagusiak
murriztu egiten baitira, Eugiko Urtegia eta Artetako
Iturburua, alegia. Tebas aldetik, ur tratatua Mendillo-
rriko ur-biltegietaraino iristen da.

Horra hor, oraingoz urak gurean egiten dituen
bidaiak; hurrengo bidaia ez da luzaroan iritsiko.

Iruñerriko ur-hornidura mendez mende
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Herriak Bizt. 314.074 320.541 324.215 333.725 340.226 349.914

Etxekoa l/bizt/eg una 141 135 132 126 126 122

Merkataritza-Industria l/bizt/eg una 84 78 71 65 62 59

Apainketa-Ureztapena l/bizt/eg una 39 38 34 28 36 31

GUZTIRA l/bizt/eg una 286 270 256 237 242 230

ZER UNITATEA 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Iruñerriko Ur Kontsumoa. Iturria: Iruñerriko Mankomunitatea 2010. 

Itoizko urtegia



Mendillorriko ur-biltegiak
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Akueduktua: Gizakiak eraikitako kanala da, ura jomuga jakin baterantz eramateko;

gehienetan, herri bat urez hornitzeko. Antzinako akueduktuen alderik ikusgarrie-

nak goiko tarteak izaten dira.

Akuifero karstikoa: Uraren eraginez, kareharriz osatutako eskualdeetan eratzen

diren forma berezien multzoa. Izena Esloveniako Karst eskualdetik heldu da, kare-

harrizko goi-ordoki higatuz osaturiko eskualdea baita.

Alondegia: ale-azoka.

Anemia: Klorosia: dietan behar adina burdinarik ez izatea. Besteak beste, halako

zurbiltasun berdotz bat sortzen du. 

Arku goratua: Erdi-puntuko arkuaren antza du, baina zirkuluerdia baino altuagoa

da.

Aska: Ura bildu eta abereei edaten emateko tokia.

Atexka: Harresiko ate txikia. Erdi Aroko agirietan, Iruñeko atexka batzuei buruzko

aipamenak jasoak daude: esaterako Kalonjeena, egungo Barbazana errondaren erdi-

bidean zegoena, eta, Harategietakoa, egun Descalzosko igogailua jarri duten aldean,

gutxi gorabehera. 

Bainuetxea: Bainuak, higienikoak zein terapeutikoak, hartzen diren etxea. Ostatua

ere ematen da. 

Blefaritisa: Betazalen hantura akutua edo kronikoa.

Burdin ura: Burdina asko daukan ura, bikarbonato forman disolbatutakoa.

Disenteria: Eritasun infektagarria. Honatx haren sintoma bereizgarriak: beherako

mingarria eta odoltsua. 

Drainatu: Urak hartuta dagoen lurzoru bateko ur-soberakinak eta ur erabiliak hus-

tea, edozein sistema erabilita. 

Elurtegia: Elurra gorde eta kontserbatzeko eraikuntza, uda partean erabiltzeko. Iru-

ñerrian gutxi dira; ez, ordea, Nafarroako gainerako eskualdeetan. Elurra gaitzak sen-

datzeko hasi zen ustiatzen, XVI. mendetik aurrera XIX. mendera arte. 

Emari ekologikoa: Ibai baten gutxienezko balioak zaintzeko behar den ur kantita-

tea eta kalitatea. Hau da, kutsagarririk ez izatea, landaretza eta fauna ahalbidetzea

eta berezko paisaiari eustea. 

Endorreismoa: Uren drainatzea itsasora joan beharrean lurreko arro itxi batera

biltzea.

Erregistro-putzua: Irekidura bat da eta ur-hodietan sartzeko aukera ematen du, bai

eta hondakin-uren hodietan ere, hodiak garbitze, kontrolatze eta aireztatze aldera.

Burdina urtuzko edo hormigoi armatuzko estalkiekin estaltzen dira. 

Errentan uztea: Errentan ematea, alokatzea.
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Erretena (azekia): Gizakiak egin edo prestatutako zanga edo ubide txikia ura urez-

talurretara eramateko eta beste xede batzuetarako.

Erripa: Margaz edo tuparriz eratutako ezponda, ibaiak eragindako higadurak sorra-

razia. Haitzebaki horiek ugari ikusten dira Nafarroako ibaietako erdiko ibilguetan. 

Euri-ura: Euritik datorren ura; teilatu eta lurzoru prestatuetan bildutakoa. Zorrote-

nen bidez bideratzen da zisterna, ur-biltegi eta putzuetara; bestela, zuzenean hustu-

bidera botatzen da.

Freatikoa: Azaletik gertuen dagoen lurpeko ur-geruza. Iruñeko geruza freatikoa

azaltik oso hurbil dago; beraz, erraza da ur hori putzuen bidez baliatzea. 

Galdategia: Metalezko atalak (burdina eta beruna, nagusiki) urtzeko edo galdatze-

ko lantegia. Moldeak erabiltzen ziren. Pinaquy jaunak Iruñeko Caparrosoren zelaian

sortutakoa ospetsua izan zen benetan XIX. mendearen bigarren erdian. Galdategi

hartan Julian Gayarrek lan egin zuen. Iruñeko Casa Sancena enpresaren aurrekoa

izan zen.

Garbiketa-kutxa: Konpartimentu txikia, ur-hodiak garbitzeko erabiltzen diren gai-

luak gordetzeko. Ura dekantatzeko biltegiak ere izan daitezke. Era berean, uraren

emariaren berri izateko eta horniduran izan daitezkeen galerak jakiteko bidea ema-

ten du: neurketa-estazioak bezalakoak dira. Ventura Rodríguezek 1782an Iruñerako

proiektatutakoa, esaterako. 

Giltzen ganbera edo etxea: Uhateak eta giltzak dauden eraikina edo aretoa. Giltzen

bidez uhateei eragiten zaie, ura era antolatuan banatzeko. 

Grabitate-presa: Presaren pisuak berak eutsi egiten dio uraren bultzadari. Gehien

irauten dutenak dira eta gutxien mantendu behar direnak. Oinarrian zabalak dira,

eta, lodiera urritzen doa, altueran gora egin ahala, goian presioa txikiagoa baita.

Gradu hidrometrikoa: Uren gogortasun maila.

Harlanduzko horma: Silarriz osaturiko eraikuntza.

Harri-horma: Landu gabeko harriekin egindako pareta eta horma: harriak bata bes-

tearen gainean eskuz jartzen dira antolamendu berezirik gabe.

Higienismoa: Liberalismoaren eskutik, XIX. mendetik aurrera garatutako ildoa.

Hirien eta biztanleen osasuna hobetzea du xede. Ildo horrek fenomeno sozialtzat

jotzen du gaixotasuna. Etxeetan eta lantokietan gutxienezko higiene eta osasun bal-

dintzak lortzearen alde borrokatu ziren: ur-hornidura, saneamendua, argiztapena,

aireztatzea eta izurriak kontrolatzea. 

Hodi-sarea: Ur hornidura erregularra ahalbidetzen duen sarea edo hodi-multzoa. 

Hustubidea: Galtzadan dagoen ur-sarrera, euri-ura saneamendu-sarean sartzeko.

Erraz garbitzeko modukoak izan behar dute. Sifoi erakoek ur-xafla bat izaten dute

beti, animaliarik, zaborrik eta usainik ez sartzeko.

Ibai-ura: Ibaiko ura.

Iragazkia: Ur-biltegira sedimenturik ez pasatzeko gauzakia. Mendillorriko hasiera-

ko ur-biltegietan oihalezko iragazkiak paratu ziren. 

90



Irin-errota: Alea jo eta ehotzeko tresna, hau da, zereala irin

bihurtzeko makina. Era askotakoak daude, zer energia

erabiltzen den, nolako eraikuntza sistema den eta

abar. Gure inguruko gehienek ibaietako ur-laste-

rra baliatzen zuten. Urak gurpil hidrauliko bat

mugiarazten du eta gurpila, bere aldetik,

ardatz baten bidez, bi harri handiri lotua

dago; indar eragileak sortzen duen mugi-

mendua erregularizatzeko gailuak ere

badaude. Hedaduraz, delako tresna

dagoen etxea ere bada. Iruñerriko

irin-errota hidraulikoei buruzko

lehen aipuak XI. mende hasierako-

ak dira. Iruñerriko ia herri guz-

tiek bat izan zuten.
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Garai bateko errota-zentral hidroelektrikoaren anto-

laera, presarekin eta urez hornitzeko ubidearekin. 

Etzaneko gurpila duen errota hidraulikoaren gailua



Iturburua (iturbegia): Urak sortzea edo azaleratzea. Lur azpiko ura azalera ateratzen

den aterabidea. 

Iturria: Ura ateratzen den edo darion zorrotada edo toki zehatza. 

Iturriko aska: Iturrietan eraikitako harrizko ontzia. Ura hartara erori eta urez betetzen

da, aziendak edateko, arropa garbitzeko edo beste erabilera batzuetarako. 

Karela: Putzuaren inguruko horma txikia, inor eror ez dadin.

Kolera morboa: Asiako kolera ere esaten zaio, jatorriz Indiakoa baita. Bakterioek era-

gindako gaitz infektagarria da, epidemikoa eta akutua. Hona hemen ondorioak: behin

eta berriz oka egitea, karranpa ugariak, gernua kentzea, beherako larria eta erabateko

ahulezia. XIX. mendean, kolerak behin eta berriz nafar herritarrak jo zituen. 

Korintoarra, arkitektura: Arkitektura-ordena grekoetan berriena, akanto-hostoz

apaindutako kapitela ezaugarri duena. Erlaitzak, bestalde, modiloiekin apainduta dau-

de. Zutabeak hamar moduluko altuera dauka.

Larru onduak (lantegia): Garai bateko lantegiak, larruak landu, ondu edo apaintze-

ko. Animalien larruak ondu eta lantzeko tailerra da. Nafarroan, lehenago, gaztelaniaz,

adoberías (Iruñean eta Erriberrin) eta tenerías (Iruñean, Tuteran, Zangozan eta Liza-

rran) esaten zitzaien. Iruñerrikoak XIII. mendeaz geroztiko agirietan aipatzen dira.

Hondakin arriskutsuak sortzen zituztenez, hiriguneen kanpoaldean egoten ziren,

ibaian beheiti.

Mahaiko ura: Gizakiarentzako ur mineral botilaratua.

Mina: Galeria edo lurpeko pasabidea, edateko ura eta hondakin-urak eramateko.

Mina nagusiei minas reales esaten zaie gaztelaniaz.

Mineta: Bigarren mailako mina. Antzeko beste batzuei lotuta dagoen galeria; denak

mina nagusi batean edo hainbatean elkartzen dira. Beraz, lurpeko pasabideen sare

trinkoa osatzen dute. Iruñerrian, hedaduraz, horrela esaten zaie estoldei eta ur zikinak

husteko edozein hodiri. 

Muga: Elkarren ondoan dauden bi lurralde, herrialde, jabego, lur eta abar bereizten

dituen irudizko marra edo gunea. 

Obeliskoa: Piramide mehe eta luze baten forma duen zutarria, lauki-formako ebaki-

dura eta puntan piramide txikiago bat duena. Toki publikoetan apaingarri gisa era-

biltzen da. 

Olio-errota: Olioa egiteko errota eta dolarea. Hedaduraz, olioa lortzeko eraikuntza.

Almazara ere esan izan zaio. 

Pegarra: Lurrezko edo metalezko ontzi handia, aho eta oin estua, sabel zabala.

Helduleku bat edo bi izaten dituzte, eta likidoak eramateko erabiltzen da. Gipuzkoan,

Nafarroa iparraldean eta Frantziako Euskal Herrian pegar mota bereizgarri bat erabil-

tzen zen, ura eramateko. Helduleku bakarra zuen eta buru gainean eramaten zuten,

burute esaten zioten oihal batean bermatuta. 
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Pila edo bola: Gehienetan uraren indarrez dabilen makina, zurezko mazo edo mai-

lu handiz osatutakoa; ardatz batek mazoak mugiarazten ditu, eta mazoek txanda-

ka oihalak eta ehunak jotzen dituzte. Oihalak eta ehunak, halaber, koipegabetu eta

trinkotzen dira. 

Pilategia edo bolategia (trapu-errota): erai-

kin bat da, pilak edo bolak biltzen dituena.

Erdi Aroan energia hidraulikoaren aprobetxa-

mendua zabaldu zen, oihalak jotzeko. Iruñe-

rrian, esaterako, etengabeak izan dira pilate-

giei buruzko aipamenak, gutxienez XIII. men-

dez geroztik. 

Presa txikia: Ibaietan altxatzen den hesia, ura

ureztalurrera eramateko eta beste xede batzue-

tarako. Presak baino eraikuntza txikiago eta

bakunagoak izaten dira; dena den, denboraren

joanean, egiazko presak osatzen dituzte.

Presa: Ibaietan, ura biltzeko egiten den horma

edo eraikin sendoa, ura beste toki batera era-

mateko edo emaria erregulatzeko. 

Putzu beltza: Lurrean egindako hondeatze-lan

zilindriko sakona, hartara ur zikinak, zaborrak

eta gainerako hondakinak botatzeko. Sistema

soil eta merkea da, baina erabat garatu gabea

eta oso kutsagarria. Bestelako sistema aurreratuagorik ezean, Iruñerrian mendez

mende erabili izan da, estolderia, hobi septikoak, kolektore-sareak eta hondakin-

uren araztegiak jarri arte. 

Rococo: Jatorri frantseseko arte-estiloa, barrokotik eratorritakoa, 1730etik 1770era

arte garatutakoa. Besteak beste, naturan eta mitologian oinarritutako formei ema-

ten die lehentasuna. Ildo mundutarra da, erlijio-adierazpenik gabea, eta kontu

atseginak, dotoreak eta sentsualak erakustea du xede. 

Sifoia: Tutu edo ubide itxia; horren bidez, ura bi muturren artean beherago dago-

en puntu batetik pasatzen da.

Silarria: Eraikuntzan hormak eta pilareak egiteko erabiltzen den harri handi lan-

dua; eskuarki, paralelepipedo laukizuzena. 

Teileria: Teilak, adreiluak, pezoak eta bestelako eraikuntza-gaiak molde tradi-

zionalean egiteko lantegia da. Teileria asko etxean bertan egoten ziren.

Gaia egosteko labeak eta tximiniak dira nabarmentzekoak. Iruñerrian aunitz

dira teileriei buruzko aipamenak; lehenbizikoak XIII. mendekoak. Egun denak

desagertu dira

Tifusa, tifus-sukarrak: Gaixotasun infektagarri larriak. Honatx sintomak: sukar

altua, eldarnioak, ahulezia, ahoan zarakar beltzak agertzea eta, zenbaitetan, larrua-

zalean orbanak agertzea. Hesteetako infekzio batek eragiten ditu, eta heste mehea-

ri erasaten dion mikrobio batek edo bestek sorrarazten ditu.
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Pilategia. Iñaki Urkia, 2004ko ekaina
Marrazkia: Iñaki Urkia



Tindategiak: Ehunak eta oihalak tindatzeko lantegiak. Iruñeko tindategiei buruzko

lehen aipamenak XII. mende bukaerakoak dira. Gehienetan, herrietatik urrun koka-

tuta zeuden, edo ibaian behera, herria atzean utzita; izan ere, landare-, animalia- edo

mineral-jatorriko koloratzaileak oso kutsagarriak ziren. 

Toba: Kareharria, oso porotsua, arin-arina, iturburu batzuetako urek disoluzioan

daramaten kareak osatutakoa. Karea lurzoruan eta landareen gainean jalkitzen dute,

edo bidean aurkitzen dituzten beste gauza batzuetan. 

Txorrotako ura: Ubide, hodi eta tutuetan barrena dabilen ura da, zentro publiko, lan-

tegi, etxe eta gainerako jomugetara eramateko. Egokia da kontsumitzeko.

Uharka: Ura biltzeko toki estalia; gehienek oinplano laukizuzena izaten dute. 

Ur igeltsuduna: Igeltsua daukan ura.

Ur minerala, sendagarria: Berez darion ura; substantzia mineralak eramaten ditu

disolbaturik. Substantzia gehienek propietate sendagarriak izaten dituzte. 

Ur uherra: Ur nahasia, ilunagoa, berez duen argitasunik edo gardentasunik gabea.

Ura banatzeko modulua: Sartzen diren urak hainbat hoditara banatzen duen gailua;

gehienbat, giltza eta uhateen joko baten bidez.

Ur-adarra: Hodi nagusitik abiatzen den hodia.

Urak ekartzea, ur-ekarpena, ur-ekarria: Toki batetik (iturburu edo ur-biltegi bate-

tik) akueduktuen edo hodien bitartez bideratzen den ura, beste toki batera eramate-

ko edo ekartzeko, eta, horrela, uraren aprobetxamendua errazteko. 

Uraska: Ura biltzeko toki estalia; gehienek oinplano laukizuzena izaten dute. Aldian

behin garbitu beharra dago.

Ur-hartunea: Hodi nagusitik desbideratzen den hodia, eraikin, lantegi edo etxalde bat

urez hornitzeko. 

Ur-hornidura: Urez hornitzea; hau da, urez hornitzeko sistema erregularra.

Ur-punpa hidraulikoa: Ura erauzteko eta bultzatzeko makina. Pistoidunak ura pistoi

baten eraginez mugiarazten du. 

Urtegia: Gizakiak sakonune batean normalean artifizialki prestatutako ur-biltegi han-

dia, labore-lurrak ureztatzeko, biztanleriaren hornidurarako edo elektrizitatea sortze-

ko.

Vitriolo: Antzina, azido edo sufre sulfato guztiei emandako izena.

Zaku-oihala: Gehienetan iztupa oso latzez egindako ehuna, ura ederki jasaten duena. 

Zentral hidroelektrikoa: Indarretxea. Uraren indarra baliatzen duen instalazio

multzoa energia elektrikoa sortzeko, desnibel bat, turbina hidraulikoak eta alterna-

doreak erabilita. Garai bateko irin-erroten zuzeneko bilakaera dira, ibaiko ur-lasterraz

balia-tzen baitziren errotarriak mugiarazteko. Iruñerriko lehenbiziko zentralak XIX.

mende bukaerako azken hamarkadakoak dira. Hasieran, erabiltzaileek berek eratuta-

ko sozietateek kudeatu zituzten; gero, udalek eta konpainia elektrikoek bere gain

hartu zituzten. 
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Zinegotzia: Udal agintaria. Burgu edo auzo bakoitzak bere zinegotzi kopurua izaten

zuen. Behe Erdi Arora arte, kargua uzten zutenek zinegotzi berriak izendatzen zituz-

ten. XVI. mendetik aurrera, erregidoreen baliokideak izan ziren.  

Zisterna: Lurpeko ur-biltegia, ura biltzeko eta gordetzeko. Garbiketa eta mantentze

lan neketsuak egin behar izaten zaizkio. 
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• Iruñeko Udal Agiritegia [AMP] : Obren eta Hirigintza Atala, Iturriak, 116 paper-sorta.
Subitzako urak (1699-1934), 79. paper-sorta.
Iturriak eta askak (1885-1915), 3. paper-sorta.
Artetako urak (1883-1960), 24. paper-sorta.
Bainu publikoak (1922-1930), 2. paper-sorta.
Saneamendua, estolderia eta iturriak (1903-1984), 8. paper-sorta.

• Atarrabiako Udal Artxiboa.

• Uharteko Udal Artxiboa

• Burlatako Udal Artxiboa eta Burlarako Kultur Etxea. 

• Lantzeko Udal Artxiboa

• Galar Zendeako Udal Artxiboa

• Zizur Zendeako Udal Artxiboa

• Zizur Nagusiko Udal Artxiboa

• Barañaingo Udal Artxiboa

• Nafarroako Artxibo Nagusia [AGN].

• Artxibo Historiko Nazionala (Madril).

• Madrilgo Artxibo Orokor Militarra [IHCM] (lehenago, Zerbitzu Historiko Militarreko eta Gerra Deposituko Artxibo Historikoa).

• Artxibo Kartografikoa eta Armadako Zerbitzu Geografikoko Geografia Ikasketen Artxiboa (Madril).

• Ebroko Konfederazio Hidrografikoko Artxiboa
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