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Ezagutu  
gaitzazu
Diziplina anitzeko lantaldea gara, eta 1998tik ondare kulturala eta 
naturala balorean jartzen dihardugu lanean: IDEIAK BOROBILTZEN 
DITUGU ARAZIN

Kudeaketa, heziketa edo komunikazioaren alorrean izan, ARAZIren 
helburu nagusia kalitatezko zerbitzua eskaintzea da. Esperientziak 
ematen digun bermeaz lagunduta eta ikasteko grinari jarraiki, etengabe 
berritzeko bokazioarekin ematen diegu forma zure ideiei, ZUREKIN.

ARAZik EUSKALIT kudeaketa sistema aurreratua erabiltzen du 
bere proiektu guztietan eta Konpromisoa Kalitate Turistikoarekin 
ziurtagiriaren jabe ere bagara.

Gizartearekiko eta pertsonenganako dugun konpromisoa irmoak 
dira eta horren adierazle dira 2019an lortu genituen Ingurumenaren 
aldeko Ekoscan ziurtagiria, euskararen kalitatea bermatzen duen 
Eusko Jaurlaritzako Urrezko Bikaintasun Ziurtagiria eta Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea aitorpena, hain 
zuzen. Gainera, gure proiektuek Garapen Iraunkorrerako Helburuekin 
bat egiten dute.
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Ondarea balioan 
jartzeko proiektuak
Mendiak, eraikinak, ibaiak, tradizioak, herriak… elementu ugarik 
osatzen dute gure ingurunea. Balio handia ematen diogu horri, eta 
guztia kontzeptu batean jasotzen dugu: ondarea. Jaberik ez du, 
baina guztiona da, gure nortasunaren oinarri nagusietako bat. Hori 
transmititu nahi dugu, zurekin batera, auzolanean, gure gizartea 
eraikitzeko.

Beraz, naturak eta gure herriek gordetzen duten ondarea 
pertsona ororen esku uzteko baliabideak sortzen ditugu.  

Horrenbestez, kasuan kasuko helburu eta ezaugarrien araberako 
zerbitzuak eskaintzen ditugu:

• Ibilbideak diseinatzen ditugu.

• Ibilbideak seinaleztatzen ditugu.

• Ibilbideak, ondare kulturala edo bestelako guneak interpretatzen 
ditugu.

Gure proiektuak ezagutzeko banaketa erraztua:

LANDA  
EREMUAN HERRIGUNEAN
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LANDA  
EREMUAN
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LANDA EREMUAN

Gipuzkoako “GR” ibilbideen 
seinaleztapena eta interpretazioa
Bidearen seinaleztapena eta 
interpretazioa.
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LANDA EREMUAN

Arroite - Arauntza

Gazume Urraki Gaina Izazpi

Oiantzabal Pagotxeta

Murumendi

AgitemendiTxindoki

Samiño

Oñatz Munoaundi

Txalintxo

Ernio

IKUSPEGI PANORAMIKOAREN INTERPRETAZIOA

Xaguxatar Bidea  
(Azpeitia)
Bidearen 
seinaleztapena, 
interpretazioa eta 
jolasak garatzeko 
baliabideak:  
digitalak (webgunea) 
eta fisikoak 
(eskuorriak).
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Izarraitzeko Atea Amue
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trenbidea
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LOIOLAKO ZUHAITZAK

Urola 
ibaia

i

Basazabal

Alberga

Trenaren 
Euskal 
Museoa

Loiolako santutegia

Olatz baseliza

i

Ekoetxea

Hemen gaude
Estamos aquí

Xaguxatar bidea

Aukerako interesguneak

Hirigunera joateko bidea
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XAGUXATAR 
bidea

LOIOLAKO ZUHAITZAK1 ZUHAITZ GUZTIAK EZ DIRA BERDINAK BAINA GUZTIEK 
ESKAINTZEN DIGUTE XAGUXATARRONTZAKO BALIOGARRIA DEN 
ZERBAIT: LORE EDERRAK, FRUITU ELIKAGARRIAK, FORMA 
ANITZEKO HOSTOAK, EZKUTALEKU BIKAINAK…

OROKORREAN, ENBOR ZABALA DUTEN ZUHAITZ HANDIETAN 
ELIKAGAI GEHIAGO ETA EZKUTALEKU EGOKIAGOAK TOPATU 
OHI DITUGU. TAMAINA HORI LORTZEKO, ORDEA, URTE ASKO 
BEHAR IZATEN DITUZTE. BERAZ, ZUHAITZAK HAZTEN UZTEA 
GUZTIONTZAKO ONURAGARRIA DA!

ZUHAITZAK BESARKATZERAKOAN, HAIEN 
HANDITASUNA SENTI DEZAKEGU. ZUEK ERE 
HORI SENTITZEA NAHIKO NUKE BAINA, 
BESOEKIN GUZTIZ INGURATZEKO GUTXIENEZ 
2 LAGUNEN BEHARRA ESKATZEN DUEN 
ZUHAITZIK TOPATZEKO GAI IZANGO AL 
ZARETE? IZAN ERE, ANIMALIONTZAKO 
HOTELAK DIRA HAUEK… LORTZEN BADUZUE, 
ZUHAITZARI HELDUTA ZAUDETEN BITARTEAN 
GORA BEGIRATU, ZUHAITZ-HOTELAREN 5. 
SOLAIRUAN NIRE LAGUNTXO BAT EZKUTATUTA 
TOPATUKO DUZUE ETA. NOR OTE? 

NO TODOS LOS ÁRBOLES SON IGUALES, PERO TODOS OFRECEN ALGO QUE PODEMOS 
APROVECHAR LOS MURCIÉLAGOS: HERMOSAS FLORES, FRUTOS NUTRITIVOS, HOJAS 
DE FORMAS DIFERENTES, ESCONDITES PERFECTOS…

EN GENERAL, EN LOS GRANDES ÁRBOLES CON TRONCOS GRUESOS ES DONDE 
SOLEMOS ENCONTRAR MÁS ALIMENTO Y MEJORES ESCONDITES. SIN EMBARGO, 
PARA LOGRAR ESE TAMAÑO, NECESITAN MUCHOS AÑOS. POR ESO, ¡DEJAR CRECER 
A LOS ÁRBOLES ES BUENO PARA TODOS Y TODAS!

6,5 KM 2:00’

6,5 KM Ibilbide zirkularra
 

2:00’

193 m

184 m

XAGUXATAR JOLASA

GIZAKIAK ZIZELKATURIKO NATURA BIZIARI JARRAIKA

k

z

Afrika, Amerika, Asia, Europa… Jatorri anitzeko 40 zuhaitz 
espezietik gora topa ditzakegu Loiolako Santutegiaren 
aldamenean sakabanatuta. Han eta hemen, hosto 
erorkorrekoak batzuk eta hosto iraunkorrekoak besteak, 
altuak, baxuak, fruitudunak, lore ederrekoak, ikusgarriak 
edota apalak. Baina denak bizi-emaileak!

Herri barruko zuhaizti honek, guztiok arnasten dugun airea 
garbitzeaz gain, lasaitasuna eskaintzen digun oasi 
baliotsua ere bada. Izan ere, zuhaitzek, inguruko zaratatik 
babesten gaituzte, eguneroko abiadura erotik atera eta 
patxadarako unea ahalbidetuz. Edonola ere, zuhaitz 
bakoitzaren itxuran erreparatzen baduzue, aniztasun 
handia dagoela konturatuko zarete eta xaguxatarroi zuhaitz 
zaharrak bereziki gustatzen zaizkigu. Zergatik?

Zuhaitz zahar handiek biziaren euskarri garrantzitsuak dira. 
Haien egur ustelean, esaterako, intsektu eta onddo ugarik 
topatzen dute elikabidea. Bestalde, zuhaitz zaharrek ere 
hegazti edota xaguxatarrontzako ezkutaleku bikainak 
eskaintzen dizkigute haien azal higatu eta zulatuan. 

Bidean aurrera jarraitu aurretik, zuen zentzumenak piztu 
eta zuhaiztiarekin bat egitera gonbidatzen zaituztet.

África, América, Asia, Europa… Al lado del Santuario de Loyola podemos 
encontrar más de 40 especies de árboles dispersos de diversa procedencia. 
Algunos son de hoja perenne, otros de hoja caduca, los hay altos, bajos, frutales, 
de flores hermosas, espectaculares o modestos. ¡Pero todos son fuente de vida! 

Este bosquete urbano, además de limpiar el aire que todos y todas respiramos, 
también es un valioso oasis que proporciona tranquilidad. De hecho, los árboles 
nos protegen del ruido del entorno, sacándonos de la frenética velocidad del día 
a día y ofreciéndonos un instante de paz. En cualquier caso, si os fijáis en el 
aspecto de cada árbol, comprobaréis que hay una gran diversidad. Y los que más 
nos gustan a los murciélagos son los viejos. ¿Por qué? 

Los grandes y viejos árboles son importantísimos portadores de vida. En sus 
maderas podridas, por ejemplo,  muchos insectos y hongos encuentran 
alimento. Además, la corteza desgastada y agujereada de los viejos árboles 
ofrecen escondites perfectos a las aves o a nosotros mismos, los murciélagos. 

Antes de continuar con la ruta, os invito a activar vuestros sentidos 
sumergiéndoos en el bosquete. 

Mundu zabaleko espezieak bertatik bertara

In English En français

L

AL ABRAZAR ÁRBOLES, PODEMOS SENTIR SU GRANDEZA. ME 

GUSTARÍA QUE VOSOTROS Y VOSOTRAS TAMBIÉN PUDIERAIS 

SENTIRLA PERO, ¿SERÉIS CAPACES DE ENCONTRAR ALGÚN 

ÁRBOL QUE PARA SER ABRAZADO REQUIERA DE AL MENOS 

2 PERSONAS? DE HECHO, ESTOS ÁRBOLES SON AUTÉNTICOS 

HOTELES PARA LOS ANIMALES… SI LO CONSEGUÍS, 

MIENTRAS ABRACÉIS AL ÁRBOL, MIRAD HACIA ARRIBA, YA 

QUE ESCONDIDO EN LA 5ª PLANTA DEL ÁRBOL-HOTEL  

VERÉIS UN AMIGO MÍO. ¿SABÉIS QUIÉN ES? 
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LANDA EREMUAN

Leitzarango 
Plazaola 
ibilbidearen 
interpretazioa 
(Gipuzkoako 
zatia)
Bidearen 
interpretazioa.

ERDIBIDEAN KOKATURIKO NASA

BILGUNEA

 BEHARRAREN TRIKIMAILUAK

LUGAR DE ENCUENTRO

Ollokiko geltokiak 
bailaran zehar ibilitako tre-

naren garai ezberdinak ezagutu 
zituen. Bere kokapen estrategikoa 

dela eta, oinarrizko geldiune bilaka-
tu zen, eta lurrun-makinak ber-

tako ur-biltegiari esker hornitzen 
ziren. 

Hala, 1913. urtetik aurrera, Ollo-
kiko nasak, Bizkotxetik ateratako 
mineralaz gain, bestelako salgaiak eta 

bidaiarien joan-etorriak ere ikusi zituen. 
Aldaketa horren eragile nagusiak Krauss 

eta Maffei etxe alemaniarretako PSS 
1-7 tren-makinak izan ziren, Nafa-

rroako eta Gipuzkoako hiri-
buruak lotuz.

La estación de Olloki, 
ha sido testigo de diferentes 
etapas del transporte ferroviario a lo 
largo del valle. Su céntrica situación la 

convirtió en una parada obligatoria, y 
las máquinas de vapor se abaste-

cían del agua de su depósito. 

Así, a partir del año 1913, el viejo 
andén de Olloki, pasó de ser visita-

do únicamente por el mineral extraí-
do en Bizkotx, a ver circular diversas 

mercancías y pasajeros. Actrices principales de 
este cambio fueron las locomotoras PSS 1-7, 
de las casas alemanas Krauss y Maffei, ya 
que llegaron a unir la capital Navarra 
con la Guipuzcoana.  

Olloki, inguruko artzain 
eta ikazkin ugarien nahitaezko 

pasabidea izan zen, Elduain, Beras-
tegi, Arano eta Goizueta aldeko jende   

asko ere iristen zelarik.

Zeregin ezberdinetan aritzen 
zen jendearen  mugimendu 

horiek, geltokia izango 
zenetik beheraxeago 
kokaturiko burdinola mar-
txan jarri aurretik ere ger-
tatzen ziren. Ondoren, gel-
tokia eraikitzearekin batera, 

mota askotako merkantzien 
joan-etorriak ohiko bilakatu 

ziren, gunearen jarduera-maila modu 
esanguratsuan handituz.

Olloki fue lugar de paso 
obligado de muchos pastores y 
carboneros de la zona. Hasta aquí tam-

bién llegaba gente procedente de 
Elduain o Berastegi, así como 

desde Arano y Goizueta. 

Este trasiego de personas 
dedicadas a labores bien 
diferentes, se inició 
antes incluso de poner-
se en marcha la ferrería 

situada pocos metros 
aguas abajo de la futura 

estación. Posteriormente, y 
gracias a la construcción de la 

misma, el vaivén de mercancías hizo 
que aumentara notablemente la activi-
dad del lugar.

Sabela beteta da-
goenean nahigabeak arinagoak 

izan ohi dira, baina gerraostean hori 
lortzea arriskuz beteriko bidea jorratzea 

zen. Guardia Zibilak, babak, garbantzuak, 
babarrunak edo patatak zeramatzan 

edozeinen zain zebiltzan. Hala, gai-
nean eramandako jakiak behar 

bezala ezkutatu ahal izateko, 
estraperlorako berokiak oso era-
bilgarriak gertatu ziren, 6 poltsiko 
handi baitzituzten. Dena dela, 
halako trikimailuak erabiltzen 
zituzten pertsonek geltokietako 

buruen laguntza jasotzen zuten.

Plazaolak edo “gosearen eta estraperloaren 
trenak” hainbat lapurreta eta segada ere 

pairatu zituen, iragan beharreko tune-
lak hartarako oso egokiak baitziren.

Las penas con pan son 

menos pero, conseguirlo no 

estaba exento de riesgos durante la pos-

guerra. La Guardia Civil estaba al quite de 

toda persona que pudiera transportar 

habas, garbanzos, alubias o patatas. 

Para evitar ser descubiertos, los 

abrigos de estraperlista eran muy 

funcionales gracias a sus 6 grandes 

bolsillos, y las personas que los 

vestían, contaban con la complici-

dad de los jefes de estación.

Pero el Plazaola o “tren del hambre y el 

estraperlo” tampoco se libraba de robos y 

emboscadas, ya que los numerosos túneles 

por los que transitaba, eran lugares 

ideales para tales acciones.

b i o t o p o  
b a b e s t u a k LE ITZARAN

PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA PASATAKO UHINEN ZURRUMURRUA PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA

10,5 km

11 km

Zu hemen zaude

Elduaingo
Udala

OLLOK I  

CRUCE DE 

CAM INOS

OLLOK I  

GARRAIOBIDEEN 

BIDEGURUTZEA

UN ANDEN A MITAD DE CAMINO

ENTRE LA PICARDIA Y LA NECESIDAD

Andoain 1,5 km

5 km Leitza

TXAPAK ELKARTURIKOA

1936KO UZTAILAREN 16A, BAZKARIA AMERAUNEN

BAKEA ETA FORUAK

16 DE JULIO DE 1936, COMIDA EN AMERAUN

PAZ Y FUEROS

Fue idea de los 
trabajadores de la central 
hidroeléctrica de Ameraun la de 
aprovechar la ladera del monte como 

frontis, y las anteparas de la anti-
gua ferrería a modo de pared 

izquierda para construir un 
frontón.

Éste fue punto de encuentro 
entre carboneros, mineros, pas-

tores, trabajadores del Plazaola y 
los propios trabajadores de la central. Par-

tidos de pelota y romerías espontáneas 
sirvieron para unir a personas con vidas 
muy diversas.  

Ameraungo zen-
tral hidroelektrikoko langi-

leek ingurunearen ezaugarriak 
aprobetxatu eta frontoi bat eraikitze-

ko burutazioa izan zuten. Hala, 
mendi-mazela frontisa, eta 

burdinola zaharraren ante-
parak ezker pareta lirateke.

Frontoia, ikazkinen, meatza-
rien, artzainen, Plazaolako 
langileen eta zentraleko langi-

leen bilgune bilakatu zen. Bertan, 
pilota-partida eta erromeria ugari 

ospatu ziren, oso bizimodu ezberdi-
neko pertsonen nahasketa 

bultzatuz.

Ameraun fue, al 

igual que Olloki, una parada 

obligatoria para el ferrocarril que 

atravesaba el valle. Durante algún tiempo 

se convirtió en el auténtico centro neurálgico 

de la zona, ya que las idas y venidas de la gente 

propiciaron numerosos encuentros y anécdo-

tas sorprendentes.

El caserío Ameraun que sirvió de 

vivienda para los trabajadores de 

la antigua ferrería, además de 

presidir desde una ubicación 

privilegiada todo lo acontecido 

a sus pies, también fue testigo 

de una comida muy especial. 

Contratistas, abogados, fabrican-

tes, mecánicos, industriales, ferro-

viarios, médicos o miqueletes compartie-

ron mantel y partido de pelota con el dirigente 

nacionalista Manuel de Irujo y el gran púgil Pauli-

no Uzkudun. Ninguno de ellos suponía que 

dos días después se confirmaría el alza-

miento nacional.

O l l o k i r e n 
modura, Ameraun ere 

bailara zeharkatzen zuen tre-
naren nahitaezko geldiunea izan 

zen. Pertsonen joan-etorriek topaketa 
ugari errazteaz gain, pasadizo harriga-

rriei bidea eman zieten. Ameraun, beraz, 
inguruko gune nagusi bilakatu zen.

Ameraun baserria burdinola 
zaharreko langileen etxebi-

zitza zen. Haren kokapen 
estrategikoak bailaran 
gertatzen zenaren lekuko 
izatea baimentzen zuen, 
eta behin, bazkari berezi 
bati babesa ere eman zion. 
Hainbat kontratista, aboka-
tu, fabrikatzaile, mekanikari, 
industriari, trenbideetako langi-

le, mediku edo mikelete, garai har-
tako bi gizon handirekin bazkaltzeko 

eta pilotan aritzeko elkartu ziren. Manuel de 
Irujo burukide abertzaleak eta Paulino 

Uzkudun boxeolari handiak osatu zuten 
topaketa hura. Inor gutxik pentsa 

zezakeen bi egunen buruan Altxa-
mendu Nazionala gerta zite-

keenik.  

Escribano, con-

tratista y arrendatario de 

varias ferrerías, entre las que 

figuraba Ameraun. José Antonio Mu-

ñagorri nació en Berastegi, y a pesar de 

ser proclive al gobierno liberal, el 

auge carlista de la zona, condi-

cionó la decisión de poner sus 

ferrerías al servicio de dicho 

bando.

Sin embargo, el retraso de los 

pagos por parte del bando car-

lista, precipitó su iniciativa en 

favor de la paz. Así, su proclama 

“Paz y Fueros”, fue el estandarte de un 

alzamiento con poco éxito y trágico 

final, ya que fue repudiado y perse-

guido por ambos bandos.

Eskribaua, kon-
tratista eta zenbait burdi-

nolen maizterra, Ameraun-
goarena besteak beste.  Jose Anto-

nio Muñagorri Berastegin jaio zen, eta 
gobernu liberalaren aldeko gizona bazen 

ere, inguruko giroak bere eraba-
kian eragin handia izan zuen. 

Hala, inguru horretan karlis-
moa zen nagusi, eta horrega-
tik, bere eskuetan zeuden 
burdinolak karlistei laguntze-
ko eskaini zituen.

Karlistek, ordea, ez zituzten 
zorrak garaiz ordaintzen, eta 

horrek, bakearen aldeko ekimena 
plazaratzera bultzatu zuen. Horrenbes-

tez, Muñagorrik bideraturiko “Bakea eta 
Foruak”  aldarrikapena amaiera ilune-

ko matxinadaren goiburua izan 
zen, azkenerako, liberalen zein 

karlisten etsai bilakatu 
baitzen.

b i o t o p o  
b a b e s t u a k LE ITZARAN

PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA PASATAKO UHINEN ZURRUMURRUA PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA PASATAKO UH INEN ZURRUMURRUA

15 km

6,5 km
Zu hemen zaude

AMERAUN 
PERSONAS Y  

V IDAS

AMERAUN 
BIZIMODU 

EZBERDINEN 
ERAKUSLEIHOA

UNION CON CHAPA

Berastegiko 
Udala

Andoain 1,5 km

5 km Leitza
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LANDA EREMUAN

Talaia bidea
Gipuzkoako kostaldeko 
bidearen interpretazioa.
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LANDA EREMUAN

Gaztaren ibilbidea
Aizkorri-Aratz eta 
Aralar Parke Naturalak 
zeharkatzen dituen 
bidearen interpretazioa.



10 Ondarea balioan jartzeko proiektuak

LANDA EREMUAN

Zarauzko Eraztun 
Berde Urdina ibilbidea
Ibilbidearen seinaleztapena 
eta interpretazio-panelen 
eduki zein diseinua
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LANDA EREMUAN

Beizamaren ahotsa 
ibilbidea
Ibilbidearen 
seinaleztapena eta 
interpretazioa.
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LANDA EREMUAN

Panela

Esku orria

Irun berdea
Interpretazio-panel 
eta eskuorrien 
eduki zein diseinua.
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LANDA EREMUAN

San Marko 
Gotorlekuko 
harrizko panela 
(Errenteria)
Harrizko  
panelaren diseinua.
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LANDA EREMUAN

Norabide geziak

Landa Eremuko 
seinaleztapena 
(Getarian, 
Zarautzen…)
Seinaleztapena, 
baserrien 
ilustrazioak eta 
mapak.
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LANDA EREMUAN

Santa Lutzia-
Uzturre ibilbidea 
(Tolosa)
Interpretazio-panelen 
eduki eta diseinua.

2,7 Km - 55 min

MENDI IBILBIDEA

Uzturrera

Santa Lutzia-Uzturre
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LANDA EREMUAN

Seinaleztapena

Vista Alegre 
parkeko panelak 
(Zarautz)
Interpretazio-panelen 
eduki eta diseinua.
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LANDA EREMUAN

Bestelako ibilbideak: 
Berriatuan, 
Zestoan..…
Ibilbideen seinaleztapen 
eta interpretazioa.

Berriatua

Beizama

Zestoa
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HERRI 
GUNEAN
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HERRIGUNEAN

Azpeitiko gune 
historikoa ezagutzeko 
ibilbidea
Ibilbidearen 
seinaleztapena, 
interpretazio-panelen 
eduki eta diseinua.
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HERRIGUNEAN

Zestoako erakin 
historikoen 
seinaleztapena
Interpretazio-panelen 
eduki eta diseinua.
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HERRIGUNEAN

Azkoitiako nortasun 
eta ondarearen ibilbide 
monumentala
Ibilbidearen seinaleztapena, 
interpretazio-panelen eduki 
eta diseinua
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HERRIGUNEAN

Xaguxatar Parkea  
(Azpeitia)
Proiektuaren ideia, 
aurreproiektua 
eta diseinua, 
interpretazioa eta 
obraren exekuzio 
proiektua.
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HERRIGUNEAN

Fernandoren 
txokoak ibilbidea 
(Amezketa)
Seinaleztapena, 
interpretazioa eta 
unitate didaktikoa.

Seinaleztapena

Unitate didaktikoa
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HERRIGUNEAN

Haurren gida 
turistikoa 
(Zarautz)
Interpretazio-
panelen eduki 
eta diseinua.
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HERRIGUNEAN

Bestelako panelak: 
Aretxabaletako 
uretxeak, 
herriguneen 
ilustrazioak…
Interpretazio-panelen 
eduki eta diseinua.

Ibarrako
bainuetxea

El  balneario de 
Ibarra

El  balneario de 
Ibarra

Marmol leuna, beira garbia, dotoreziaz jarritako granitozko harria, zinka 
edota espresuki areagotutako argitasuna izan ziren ia mende batez 
Ibarrako iturritik azaleratutako tanten bidaide. 

1843an sortu zen Ibarrako Bainuetxea, eta harrezkero etengabe 
egindako berrikuntzei esker, punta-puntako interesgunean bilakatu zen. 
Hala, azaleko gaixotasunak edo arnas aparatuko hainbat gaitz sendatzea 
bilatzeaz gain, bertara joaten ziren bezeroek bazuten beste helburu bat 
ere, harremanak sortu, jolastu eta dantzaldietan parte hartzeko helburua, 
hain zuzen ere. Izan ere, bainuetxearekin bat egiten zuen ostatuak 
aisialdirako baliabide ugari eskaintzen zituen. Bezero horien artean, 
Madrildik maiz iritsitako aristokratak eta dirudunak nabarmendu ziren 
bereziki, “Madrid Chiquito” edo “Puerta Sol” goitizenez ezaguna 
iristeraino. 

XX. mendearen hasierarekin batera, ordea, izugarrizko gainbehera izan 
zuten bainuetxeek, baita Ibarrakoak ere. Hori horrela, 1936an itxi ziren 
behin betiko “Bainu Zaharren” ateak.
 

Un mármol dulcemente pulido, un cristal inmaculado, un granito ubicado 
con todo detalle, el zinc o una claridad intencionadamente incrementada 
fueron compañeros de viaje, durante casi un siglo, de las gotas que 
emanaba la fuente de Ibarra. 

Los inicios de los Baños de Ibarra datan del año 1843, y gracias a su 
afán por renovarse permanentemente, logró hacerse un hueco entre los 
puntos de interés más destacados. Así, los clientes que allí se  
congregaban, además de pretender la sanación de sus enfermedades 
cutáneas o males respiratorios, sobre todo buscaban nuevos contactos 
y  participar en los juegos y bailes que se organizaban, ya que la lujosa 
hospedería que completaba el balneario ofrecía numerosas instalaciones 
para el ocio. Entre los clientes más habituales, destacaban miembros 
de la aristocracia y personas de alto nivel social procedentes de Madrid. 
Tal fue su afluencia, que llegó a ser conocido por los sobrenombres de 
“Madrid Chiquito” o “Puerta Sol”.

A comienzos del siglo XX, los balnearios padecieron una decadencia 
muy importante, y los Baños de Ibarra no se libraron. Así, en el año 
1936, las puertas de los “Baños Viejos” se cerraron definitivamente.  

Ur horiek,  Espainiako 
nitrogenatuenak eta  Euskal  Herr iko 

sul fhidr ikoenak z i ren,  eta   
sendabidea bi latzen zuten gaixoak 

erakartzeaz  gain,  mai la  a l tuko 
tur i s tak ere  erakarr i  z i tuzten.  

 Es tas  aguas  eran las  más  n i t rogenadas  
de  España y  las  más  su l fh ídr icas  de l  
Pa í s  Vasco,  pero  además de  a t raer  a  

los  enfermos,  también atra jeron a  
tur i s tas  de  a l to  n ive l .  

Ibarrako Bainuetxearen arrakastak bul tzatuta e ta 
hir igunean kokaturiko i turri  sufretsuaren aukeraz 
b a l i a t u z ,  1866 u r t e an “Ota l o r ako Lo r a t e g i a ” 
Bainuetxea sortu zen.   

1895. urteko uholdeek eragindako kalteak konpondu 
ostean,  eta oso maila al tuko ostatua izan arren,  uren 
egoera de segok i a e t a u ra ren b ide zko t e r ap i a r ako 
ins ta laz ioen akatsak ba inuetxe i zaera ga laraz teko 
nahikoak izan z iren.

Favorecido por el éxito de los Baños de Ibarra y 
aprovechando la fuente sulfurosa situada en pleno 
casco urbano, en el año 1866 se inauguró el 
balneario “Jardín de Otalora”.

Tras reparar los daños sufridos por 
motivo de las inundaciones del año 
1895, y a pesar de acoger una 
hospedería del más alto nivel, la 
mala calidad de las aguas y las 
deficientes instalaciones 
hidroterapéuticas abocaron a 
la pérdida de la calificación 
de balneario.
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Laguntzaileak
Colaboran

Argitaratzailea
Edita

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, 
NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,  
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 

AGRICULTURA Y PESCA

Aretxabaletako
Udala
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NOLA EGITEN  
DUGU LAN

METODOLOGIA 
Ondarea balioan 
jartzea
1998. urtean hasitako ibilbideak ematen digun 
esperientzian oinarrituz, badakigu agorrezina 
dela geure inguruneak kontatzeko daukana. 
Horrez gain, garaiak aldatzen dira, gero eta 
azkarrago, eta garaiekin, komunikatzeko 
moldeak. Bere horretan segitzen du, ordea, 
ondarearen berezko balioak. Merezi du eduki 
hutsa istorio erakargarri bihurtzea.

Bezeroaren helburua betetzeko, honen eta 
adituen arteko elkarlanean plan bat garatzen da, 
eta eskura dauden baliabideen arabera,istorioa 
egituratzen da. Edukiak, diseinua, komunikazioa 
eta teknologia uztartzen dituzten profesional-
talde baten lana metatzen da, lan-dinamika 
eraginkor batekin, produktua gorpuzteko.

Uneoro bilatzen ditugu ondarearen dibulgazio-
proiektuak sostengatzeko bideak. Diru-laguntzen 
eta ondarea dibulgatzeko proiektuak egiteko 
deialdien informazio eguneratua daukagu.

Neurrira egiten ditugu aurrekontuak. Deitu eta 
hitz egingo dugu.

ZENTRO ETA MUSEOEN KUDEAKETA
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Baliabideak
Papera
Zure eskuetan, ibilbidean lagungarri

Poltsan edo poltsikoan, gure eskuko gidek 
begirada bakarrean kontatzen dizute ibilbide 
bakoitzaren istorioa. Era berean, informazio 
zehatza eta zabala ematen dute, bai ibilbidea 
osatzeko, baita haren inguruan ere zeure 
plan propioa osatzeko aukera izan dezazun.

• Kartelak QR seinaleekin

• Eskuko orriak

• Interpretazio-mapak

Digitalean
Online gozatu, zure gailuaren bitartez 
ere

Etxeko lasaitasunetik gure  ibilbideei 
buruzko informazio osoa daukazu 
sarean. Zure gailu mugikorrarekin, berriz, 
eskura izango dituzu tokian tokiko istorio 
bakoitzaren elementu osagarriak.

• Smartphone aplikazioak

• Webguneak

• Ikus-entzunezkoak

• Argazki panoramikoak

Seinaleak eta 
interpretazioa
Istorioak interpretatzeko eta bidean ez 
galtzeko!

Bideak ibilbide izateko seinaleak behar ditu. 
Eroso eta lasai orienta zaitez Lur ibilbideetako 
seinaleekin. Diseinu egokia eta zehatza dute, 
eta informazio gehigarria ematen dute, 
beharrezkoa denean.

• Norabide-seinaleak

• Natur ingurunera egokitzen diren 
diseinuak

• Interpretazio-panelak ilustrazioekin 

Antzerki-bisitak  
eta erakusketak
Esperientzia bizi!

Aurrez aurreko ahozko komunikazioaren 
parekorik ez du ezerk. Kontatzen 
dena gertatu zen tokian entzuteko 
esperientzia bizi ezazu, istorioari 
dagokion garaiko karakterizazioa duten 
aktoreek kontatuta. Osa ezazu bizipen 
hori, erakusketa batekin.

• Bisita gidatuak

• Musealizazioa

• Panelak

• Rollerrak



Harremanetarako:  
Begoña Rivero eta Eneko Salaberria 
Nafarroa 37B, 20800 Zarautz 
943 833 641 
arazi@arazi.eus  
www.arazi.eus


