IBILALDI OSASUNGARRIAK
IRUÑERRIKO IBAI PARKEKO ONDARE HISTORIKOA

San Andres Errotatik Ardoiko zubiraino
Argaren meandroen ibilbideari jarraituta, pasealeku handi hau korridore berde eta
lasaia da, Atarrabiatik Zizur Nagusiraino hiri egitura zeharkatzen duena. Historian zehar
ertzek izan duten okupazioarengatik, ibaiaren zati hau bereziki aberatsa da ondare
historikoari dagokionez. Denboraren joanari aurre egin dioten zubiak, presak, errotak
eta beste azpiegitura batzuk dira, eta merezi dute ezagutzea.
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San Andres Errotatik Ardoiko zubiraino

0. km

1

San Andres Errotan 1
(Atarrabia), Arga ibaiaren
ertzean, ibai parkeko
pasealekutik abiatuko gara,
Iru erantz.

San Andres Errota (Atarrabia)
eta Dorraburuko presa (Uharte)

1541ean atarrabiarrek eta uhartearrek elkarrekin eraiki zuten irin
errota hornitzen zuen presak. Hainbat mendean eta XIX. mendearen
erdialdea arte, alokatzeko sistema tradizionalaren bidez ustiatu zen
errota. Gero, Alzugarayren irin fabrika, indarretxea eta Esparzaren
biltegia izan zen.
Egun, ibai parkeko informaziorako eta ingurumen
heziketarako zentroa da, eta erakusketak,
maketak, tailerrak eta bisita gidatuak eskaintzen
ditu. Era berean, aisialdirako eta topaketarako
gunea da, Donejakue bideko erromesak,
paseatzaileak eta herritarrak, oro har, hartzen
dituena. Kanpoaldean, multzo hidrauliko
zaharberritua ikus dezakegu (presa, ubidea eta
zentrala), eta kafetegian egon gaitezke eta udan
terrazan.

1,5. km
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Burlatako zubi zaharra

Atzean gelditu da Arga eta
Ultzama ibaiek bat egiten duten
tokia eta Intxaurdiko parkera
iritsi gara. Parke honetan,
Burlatako zubi zaharra 2
nabarmendu behar da.

Intxaurdiko zubia ere esaten zaio eta Erdi Arokoa da, XII-XIII.
mendeetakoa. XV. mendean, Nafarroako gorteak eremu hau aisialdirako
erabiltzen zuen. 1550ean, egurra igarotzeagatik ordaindu beharreko
saria kobratzeko eskubidea zuten zubi honetan. Ibaiaren zati honetan
aritu ohi ziren garbitzaileak. Urari goiti, presa bat eta errota bat zeuden,
egun desagertuak.
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2. km

3

Belosoko zubia (Burlata)

Bideak Belosoko zubia 3
igarotzen du lurpeko igarobide
batetik.
Kontuz, txirrindulariok!
Igarobide arriskutsua da,
ez baita ongi ikusten.

Beharbada, XVI. mendearen amaierakoa izango da, baina garrantzi
handia hartu zuen Frantziarekiko lotura hobetu eta gero, XIX.
mendean. Eraberritze eta handitze lan ugari egin dituztenez,
jatorrizko egitura aldatuta dago eta itxura hau du egun. Zubitik
gertu aritu ohi ziren garbitzaileak

3,8. km
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Toki nabarmena da Iruñeko
historian eta paisaian.
Done Mikelen errota izan
zen, 1084ko dokumentuetan
bildua, Caparrosoren errota
eta, beharbada, pilategia
1485etik aurrera, Pinaquy
fundizioa 1848 eta 1895
artean, eta Iratiko
Indarretxea. Hurbil, Enborren
Ibaia joaten zen, Arga eta
Ultzama ibaietatik jaisten zen
egurraren ibilbidearen
amaiera. Berritu ondoren, Piraguismoko udal eskola dago bertan.

Magdalenako meandroaren
ertzetik joango gara, tradizioz
baratzez betea. Agerian daude
tuparri gris-urdinxken erripak,
hiriburuko hiriguneari eusten
diotenak, eta Caparrosoren
errota 4 .

4,3. km

Caparrosoren errota (Iruñea)

5

Magdalenako zubia (Iruñea)

Ertzetik jarraituta eta errepidera
iritsi baino lehen, Magdalenako
zubiko 5 eskuineko horma
bularretik igaro behar dugu.

XI. eta XII. mendeen artean eraikia, hiriko zaharrenetako bat da eta
Donejakue bidean dago. Arku handia du erdian eta hiru alboetan.
Brankak ere baditu bi aldeetan. Egungo itxura 1963an egindako
berritze lanen ondoriozkoa da. Hainbat mendean, begietako batetik
Enborren Ibaia ibili zen, Arga eta Ultzama ibaietatik zetorren
mendietako egurra hartzen zuen ubidea.
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4,4. km
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Cigandaren presa eta errota (Iruñea)
Erdi Aroko hornidurak dira,
hurrenez hurren, Ruedas
de Cortalave, El Vergel
errota eta Apezpikuaren
errota ere esan izan zaie.
Harrizko presak errota
hornitzen zuen, eta errota
gero irin errota eta
indarretxea izan zen.
Berritze lan handiak egin
ondotik, egun El Molino
ikastetxea dago bertan.

Txantrearako errepidearen beste
aldean Cigandaren presa eta
errota 6 daude, eta zubi
berritik ikus daitezke.
Arantzadiko meandrotik jarraitzen
du pasealekuak, eta bertara
Alemanes oinzubi lirainetik
sartuko gara.
Kontuz!
Oinezkoen igarobidea.

5,9. km
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Done Petriren presa (Iruñea)

Ibaiaren ertz honetako
landareek ezkutatuta,
Done Petriren presa 7
dago hemen.

Erdi Aroko presa da eta egun berrituta dago. Gutxienez XIII.
mendetik Done Petri Ribas errota hornitu zuen, bolbora errota
bat XVIII.ean eta gero indarretxe bat. Hornidura horiek
desagertuta daude egun. Ubidea bertan dago oraindik, eta
Arrotxapeako zubia baino lehenago husten da.

6,2. km
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Done Petri zubia (Iruñea)

Beste ertzera joan behar dugu
Done Petri zubia 8 igarota
eta Runa parkean jarraitu behar
dugu. Begien aurrean ditugu hiri
zaharreko harresiak

Hiriko zubi zaharrentzat hartzen da eta litekeena da erromatarren
garaikoa izatea, Erdi Aroan handitu egin bazuten ere. Garai batean
Done Petri Ribas zubia eta Zubipunta esaten zioten. Zirkulu erdiko
hiru arku ditu eta brankak urari goiti. 1690ean, inguruetan larrua
garbitzea debekatu zuten usain txarra izaten zelako eta bizilagunei
eragozpenak eragiten zizkietelako.
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6,9. km
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Arrotxapea zubia (Iruñea)

Done Petriren presako ubide
zaharra gainditu behar dugu,
zurezko zubitxo batetik, eta
Arrotxapea zubira 9 iritsiko
gara. Igaro gabe, ertz beretik
jarraitu behar dugu.
Kontuz!
Oinezkoen igarobidea.
Curtidores zubia ere esaten zaio, izan ere, zubitik gertu larrua garbitzen eta
ontzen aritzen baitziren eta gero kareletan uzten baitzuten lehortzen. Erdi
Aroan du jatorria, eta Zubi Berri esaten zioten. Urari goiti, hiriko garbitegi
nagusia zegoen, Esekitokia esaten ziotena.

7,2. km
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Plazaola zubia (Iruñea)

Alde batera utziko dugu
Plazaola zubia 10 eta
Oblaten zubi modernorantz
joango gara. Lurpeko igarobide batetik igaroko dugu.

1914an eraiki zuten meatzaritzarako Plazaola trena bidaiarientzako
tren bihurtu zenean Iruñea eta Donostia arteko ibilbidea egiteko.
1953 arte bidaiariak garraiatzen aritu zen tren hori. Hasierako
zubia metalezkoa zen, baina ur goraldi batek suntsitu egin zuen
eta egungo zubia egin zuten 1931n, porlanez.

7,8. km

11

Dona Grazia presa (Iruñea)

Toki honetan garrantzi historiko
handiko bi hornidura ditugu:
Dona Grazia presa 11 eta
Dona Grazia zubia 12 .

Presa eta errota zaharra, desagertua, XIII. mendeko dokumentuetan
aipatzen dira, El Mazón errota izenarekin. Nabarreriako gerran,
1276an, San Zerningo Burguaren armategi moduan erabili zuten.
Pilategia, irin errota eta indarretxea izan zen (Electra Municipal).
1942an kautxuaren industriarako erabiltzen hasi ziren, eta berriki
bota dute.
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... 7,8. km
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Dona Grazia zubia (Iruñea)
Cuatro Vientos zubia 1789an erabiltzen hasi arte,
iparraldera joateko igarobide nagusia izan zen. Estilo
gotikokoa da eta “asto bizkar” profila du. Litekeena
da XI. eta XII. mendekoa izatea. Bi arku zorrotz handi
ditu eta beste bat zirkulu erdikoa. Hirurek dituzte
brankak urari goiti.
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8. km

Cuatro Vientos zubia (Iruñea)

Metro batzuk aurrerago,
Cuatro Vientos zubian 13 ,
errepidea igaro behar dugu eta
berehala ibaiaren ertzera jaitsi.
Kontuz!
Oinezkoen igarobidea.

1789an eraiki zuten eta hasieran Dona Grazia Zubi Berria izena
jarri zioten, izen bereko zaharraren ordez egin baitzuten.
Egungo izenak haize nagusiei egiten die erreferentzia: Ebroaldeko
ipar haizea, sargori haizea, Gaztelako haizea eta Ekialdeko haizea.
Hasieran harriz egin zuten, eta XX. mendearen hasieran, handitzeko,
betoia erabili zuten.

8,9. km
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Biurdanaren presa eta errota (Iruñea)

Hurrengo zatia Sanduzelaiko
parkean egin behar da.
Bertan, Biurdanaren presa
eta errota 14 daude, eta
gero Nafarroako etorbidearen
azpitik eta Sanduzelaiko
oinezkoentzako oinzubiaren
ondotik igaro behar da.

Irin errota eta hori hornitzen zuen presa 1339 eta 1341 artean
eraiki zituzten, urari beheiti zegoen Milutze errota ustiatzen
zutenak aurka zeuden arren. XIX. mendearen erdia arte lanean
aritu zen bete-betean, eta geroago, errota gehienak bezala,
indarretxe bihurtu zuten.
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10,3. km

15

Milutze zubia (Iruñea)

Atzean gelditu da Iru eko azken
auzoa, eta Landabengo
industrialdean sartu aurretik,
Milutze zubiaren 15 arkuetako
baten azpitik igaroko gara.
Ilundaingo presa 16 ikusi eta
gero, pasealekua Landaben
zubian amaitu eta Bara aingo
herri zaharrera igotzen da.
Jatorria, gutxienez, Erdi Aroan du eta XIII. mendearen hasierako
dokumentuetan aipatzen da. Dena den, zenbait egileren ustez, erromatarren
garaikoa da. Zirkulu erdiko hiru arkuak zubiaren zati zaharrenak dira, urari
goiti eta beheiti brankak ditu, eta harrizko baranda. Urtero Iruñera egiten
duen bisitan, Aralarko Aingerua toki honetan agurtzen da.

11,6. km
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Ilundaingo presa eta errota (Iruñea)

Bara ainera igotzen hastean,
eskuinetara, Ilundaingo
errota 16 zaharraren eraikina
ikusiko dugu, oso eraldatua.
Herrian, ertzerantz jaistean
ibaiaren erripa handiaren
ertzetik doan paseo
panoramikoan ibiliko gara.

Ez dakigu ziur noiz eraiki zuten, baina 1195ean aipatzen zuten
bazegoela errota bat inguru honetan. Hasierako errota XVI.
mendean berreraiki zutela ziurra da, ordea. XX. mendearen
hasieran, errota Harinera de Ilundáin S.A. bihurtu zuten, eta,
ondorioz presa berritu behar izan zuten. Oraindik ere zutik daude
zenbait eraikin eta makineria.

13,4. km

17

Eultzako presa (Barañain - Arazuri)

Bara aingo aisia eremura
iritsitakoan, bertan barneratzen
den bideari jarraitzen badiogu,
Eultzako presa 17 bilatzen aritu
gaitezke, landareek ezkutatuta
baitago. Puntu honetan agur
esango diogu Arga ibaiari eta,
malkar labur baten ondotik,
beherago Elortz ibaiaren urak
aurkituko ditugu.
Ureztatzeko eta etxebizitzetan erabiltzeko urez hornitzen zuen
Eultzako Jaurerria, handik gertu. Inguru honetan irin errota bat
egon zen. Konbentzio Gerran (1793-1795) eta segurtasun
arrazoiengatik, hona ekarri zuten Ziudadelako bolbora biltegia.
Ondorioz, jaurerri horri Bolborarena esaten hasi zitzaizkion
herritarrak.
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14,9. km
Elortz ibaiarekin bat egiten
dugunean, burdinbidearen azpitik
doan igarobide batetik Zizur
Nagusiko aisia eremura iritsiko
gara. Hemen dago, erdi
ezkutatuta, herabeki, Ardoiko
zubi 18 ederra, paseoaren
amaiera.

18

Ardoiko zubia (Zizur Nagusia)
Elortz ibaiaren uberkaren gainean dago, Arga ibaiarekin bat egiten
duen tokitik oso hurbil. Dokumentuetan ageri diren lehen
erreferentziak 1421ekoak dira, uholde batzuen ondoren, Karlos
III.a Nobleak berreraikitzeko agindua eman zuenekoak. Hain zuzen,
horrek agerian uzten du garrantzi estrategikoa zuela Iruñerriaren
eta Lizarrako Merindadearen arteko komunikazioetarako.
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FITXA TEKNIKOA
ESKUALDEKO IBAI PARKEKO ONDARE HISTORIKOA
San Andres Errotatik Ardoiko zubiraino
Ibilbidea:

San Andres Errotatik (Atarrabia) Ardoiko zubiraino (Zizur Nagusia)
ibai parkeko pasealekutik.

Distantzia:

14,9 km (29,8 km, joan-etorria).

Paseoa egiteko aukera:

Oinez eta bizikletaz.

Zailtasuna:

Txikia, aldapa gutxi baitaude eta bidea zolatua baita.

Denbora, gutxi gorabehera
(joan-etorrirako)

Oinez: sei ordu
Bizikletaz: hiru ordu.

Gomendatutako adina:

Adin guztiak.

AUTOBUSA

Hiri garraioak pasealekura iristea errazten digu.
Pasealekuaren muturretatik gertuen dauden geralekuak:
• L 7. Geralekua: Atarrabia, Bidaburua kalea, 4
• L 4. Uharterako luzapena. Geralekua: Atarrabia, San Andres kalea, 4
• L 4. Geralekua: Atarrabia, Serapio Huici kalea, 8.aren parean
• L 4 eta 19. Geralekua: Barañain, Haraneko Etorbidea

SAN ANDRES ERROTA
Ibai Parkeko Ingurumen Informazio eta Heziketarako Zentroa
Bisitak:
Larunbat, igande eta jaiegunetan.
- Udako ordutegia (martxoko azken igandetik urriko azken larunbatera):
11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.
Bisita gidatuak: 12:00etan, 13:00etan, 18:00etan eta 19:00etan.
- Neguko ordutegia (urriko azken igandetik martxoko azken larunbatera): 11:00etatik 14:00etara.
Bisita gidatuak: 12:00etan eta 13:00etan.
Taldeen bisita hitzartuak (helduak eta eskolaumeak) aurrez erreserbatu behar dira.
Itxita, urtarrilaren 1ean, uztailaren 6an eta 7an, eta abenduaren 24an, 25ean eta 31n.
Argibideak eta erreserbak: 901 502 503

SARRERA DOAN
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