IBILALDI OSASUNGARRIAK
IRUÑERRIKO IBAI PARKEKO ONDARE HISTORIKOA

San Andres Errotatik Soraurengo zubiraino
Paseoa ibai parkeko adar batean egiten da; hain zuzen, Ultzama eta Arga ibaiek bat
egiten duten tokitik, San Andres Errotatik, Soraurengo zubi zaharreraino doan adarrean.
Ibilbide laua eta atsegingarria da, eta ibaiaren gelditasuna eta bidean dauden ondare
bitxiak gozatzeko aukera ematen du.

San Andres Errotatik Soraurengo zubiraino

0. km
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San Andres Errotan 1
(Atarrabia) hasiko dugu
paseoa, Arga eta Ultzama
ibaiek bat egiten duten tokian.
Sorauren eta Arrerantz doan
adarra hartu behar dugu.
Atarrabia eta Uharte lotzen
dituen errepidea igaroko dugu,
San Andres zubiaren 2
ondoan.

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

Kontuz!
Oinezkoen igarobidea
eta semaforoa erabili.

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.
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San Andres zubia (Atarrabia)

Nafarroako Foru Orokorrean zubiaren aipua ageri da (XIII. mendea),
hilketaren bat gertatuz gero, iruindarrek desadostasunak erabakitzeko
erabili behar zuten toki moduan. 1545ean egindako berritze lan
batzuei buruzko dokumentuak daude. Ebakitako egurra igarotzeagatik
ordaindu beharreko saria kobratzen zen azken lekua zen Ultzama
ibaian. Hasieran zirkulu erdiko bi arku zituen, eta gero betoizko batzuk
jarrita handitu zuten.
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San Andres Errotatik Soraurengo zubiraino

0,8. km
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Arreko Hirutasun Santuko zubia (Ezkabarte)

Atarrabiako igerilekuen ertzetik
igaroko gara eta ibaiaren beste
aldean garrantzi historiko
handiko multzo bat ikusiko
dugu: Arreko Hirutasun
Santuko zubia 3 , ermita,
presa eta Atarrabiako
Pilategia 4 .

Erdi Aroko zubia da, beharbada, XII. mendekoa. Komunikazioen gune
historiko batean dago, Iruñerriko sakonunea eta Baztan eta mugako
mendateak lotzen dituen gunean. Donejakue bidearen Baztango eta
Frantziako adarrak elkartzen dira bertan. XVIII. mendean eraberritu
eta handitu zuten. Hirugarren karlistaldian (1872-1874), erdiko arkua
suntsitu zuten eta 1960ko hamarkadan berreraiki.

4

Atarrabiako Pilategia

Denboran zehar, zenbait asmamen hidraulikoren bidez, uraren
energia baliatu dute leku honetan. XII. mendean irin errota bat egon
zen bertan, eta 1544an handitu egin zuten trapu pilategi bat jarrita.
Gero, taberna, erregaliz errota eta larruak ontzeko tailerra izan zen.
XIX. mendearen erdialdeaz geroztik, papera egiteko egur pasta egiten
zen fabrika bat izan zen.
Egun, ibai parkeko informaziorako eta ingurumen heziketarako
zentroa da, eta pilategiko mekanismo hidraulikoaren berreraikuntza
zehatz bat ikus daiteke martxan bertan. Solairu nagusian ibai
parkearen gaineko erakusketa iraunkor bat dago, eta panelak,
maketak eta ikus-entzunezkoak ditu. Lehen solairuan, berriz,
hitzaldiak eta aldi baterako erakusketak egiten dituzte.
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San Andres Errotatik Soraurengo zubiraino

1,7. km
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Arreko sarreran, ibaiaren
beste ertzera joan behar dugu
zubi zahar 5 liraina gurutzatuta.
Uberkatik aldenduko gara eta
herriko etxeetara hurbildu. Kirol
instalazioak igaro eta gero,
pasealekua ibaiaren ondora
itzuliko da. Baratzeak hartzen
dituzten lursail emankorren
meandro markatu bat
deskribatzen du ibaiak.

2,8. km

Erdi Aroko eskema du zubi honek eta soslai zorrotza. 1565ean
ebakitako egurra igarotzeagatik ordaindu beharreko saria
kobratzeko lekua zela ageri da. Bi arku ditu, bat pixka bat zorrotza
eta bestea apalduagoa, eta litekeena da alboetan arku txikiak
egotea lurrez estalita. Zubi brankak, urari goiti, ebakidura
triangeluarrekoak dira eta bideraino iristen dira.
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Errepidera iritsitakoan, bideak
bihurgune bat egiten du
errepidea gainditzeko eta
N-121eko zubiko 6 arkuetako
baten azpitik igaro behar da.
Ibaiaren ibarretik jarraitu behar
da, Ezkabarteko industrialdetik,
eta herritarrek Orikaingo
hondartza esaten diotenera iritsi
behar da. Aurrerago, pasealekua
errepidera itzuliko da, Eusako
zubia gurutzatu eta beste
ertzera joan behar da.

Eskuinetara, ibaiko landareen
artean ezkutatuta, Zokoako
presa 7 dago. Bareki jarraituko
dugu paseatzen, uberkaren eta
labore sailen artean, Soraurengo
inguruetaraino. Han bideak
ingurabidea igarotzen du, azpiko
igarobide batetik, eta herriraino
iritsiko gara.

N-121eko zubia (Arre, Ezkabarte)

Ebakitako egurra igarotzeagatik ordaindu beharreko saria kobratzeko
zubietako bat zela ageri da 1565eko dokumentuetan. 1843an berriro
altxatu zuten harlanduak eta adreiluak erabilita. Zirkuluerdiko hiru
arku ditu, horietako bat betoiz berregina, eta zirkulu formako brankak,
bi aldeetan.

Kontuz!
Errepidea igaro behar da.

5,3. km

Arreko zubi zaharra (Ezkabarte)
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Zokoako presa (Sorauren eta Orikain, Ezkabarte)

Sorauren eta Orikain arteko mugan dago eta ubide luze batera
bideratzen du ura. Ubide horrek, hain zuzen, aspaldidanik
ureztatzen ditu Ultzama ibaiaren ezkerreko ertzeko baratzeak,
azken herri horretatik igarotzen denean. Litekeena da, gainera,
egun desagertua dagoen errota-indarretxea ere hornitzea.
Ez dakigu ziur noiz eraiki zuten, baina baliteke izatea 1565eko
dokumentuetan aipatzen den presa.
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San Andres Errotatik Soraurengo zubiraino

6,9. km
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Soraurengo zubi zaharra (Ezkabarte)

Ibai parkeko pasealekuak
Soraurengo zubi zaharrean 8
du amaiera. Gehiago ibili nahi
badugu, ertz beretik jarraituta
eta zolatutako pasealekutik
kanpo, kilometro erdi baino
gehixeagora Arreketako
presa 9 ikusiko dugu.
Soraurengo errota-indarretxe 9
zaharra urez hornitzen zuen.

Harriz eraikia, zirkulu erdiko lau arku ditu eta bi branka ebakidura
zirkularrekoak erdiko zutabeetan. Duen tipologia dela-eta,
zalantzan dago jatorri erromatarrekoa edo Erdi Arokoa den,
Erdi Aroan asko imitatzen zen modelo klasiko batekoa baita.
1565eko dokumentuetan jasota dago egurra igarotzeagatik
saria kobratzeko eskubidea. Herriko emakumeak bertara joaten
ziren arropa garbitzera.
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Arreketako presa eta
Soraurengo errota-indarretxea (Ezkabarte)

Presa harrizko eraikuntza bikaina da, ubide baten bidez,
Soraurengo errota hornitzeko erabiltzen zena. Ez dakigu
zehatz noizkoa den, baina 1565eko dokumentuetan
erreferentzia egiten zaio presa bati Soraurenen eta toponimo
zaharrek errota aipatzen dute. XIX. mendearen amaieran edo
XX.aren hasieran indarretxe bihurtu zuten errota hori.
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- Atarrabiako pilategia

FITXA TEKNIKOA
ESKUALDEKO IBAI PARKEKO ONDARE HISTORIKOA
San Andres Errotatik Soraurengo zubiraino
Ibilbidea:

San Andres Errotatik (Atarrabia) Soraurengo zubiraino
(Ezkabarte) ibai parkeko pasealekutik.

Distantzia:

6,9 km (13,8 km, joan-etorria).

Paseoa egiteko aukera:

Oinez eta bizikletaz.

Zailtasuna:

Oso txikia, ibilbidea laua baita eta bidea zolatua.

Denbora, gutxi
gorabehera (joan-etorrirako)

Oinez: bi ordu eta hiru laurden.
Bizikletaz: ordu eta erdi.

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
• L 4. Arrerako luzapena. Geralekua: Arre, Irunerako etorbidea, 7
• L 4. Orikainerako luzapena. Geralekua: Orikain, industrialdea

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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