Aramako
Ibilbideak

BIDI Kodea
w w w. a r a m a u d a l a . n e t

943 880739 - 943 881170

943 885367

Bidi-kode hau kaptura ezazu, zure
smartphonaren bidi-kodeak irakurtzeko
aplikazioaren
bidez,
eta ibilbideen fitxak eta
tracksak
deskargatuko
dituzu
zure
telefono
mugikorrera.

Ondare Kulturala
EUSKO JAURLARITZAKO KULTURA ONDAREAREN ONDASUNEN
ZERRENDA BI ZATITAN BANATUTA DAGO:
ALDE BATETIK, ARKITEKTURAREN IKUSPUNTUTIK INTERESA DUTENAK,
ETA BESTETIK, INTERESA DUTEN GUNE ARKEOLOGIKOAK.

ARAMA

Gipuzkoako herririk txikiena

. 1,3...
Km 2..

Lehenengo atalean, San Martin Eliza
jasotzen da. Hau Donejakue bidearen
Monumentu multzoaren babestutako
elementu bat baita.

200 biztanle eta 1,3 km karratuko azalerarekin,
Arama da Gipuzkoako lurralde historikoan udalerririk
txikiena. Bertakoek sarritan aldarrikatu duten moduan,
“txikia bai, txikiena ere bai, baina eskasa ez”. Izan ere, baditu
200.
Aramako herriak leku erakargarri eta atsegin egiten duten
biztanle
zenbait ezaugarri.
Ordiziatik 20 minutura, Itsasondotik, berriz, 10 minutura, eta
hori bide lasai eta egokietan oinez mugituz gero. Adineko, gazte
zein familia osoek dute gustuko Aramara gerturatzea, sentsazio
atseginen bila. Aramarrak, aldiz, oso eroso sentitzen dira hain leku
baketsuan bizitzeko aukera izan eta aldi berean herri handien
abantailak eskura edukitzeak suposatzen duenaz ohartzean.
Erosotasun horretan laguntzen du, dudarik gabe,
Aramak duen inguruak. Herrira iristean, lasaigune zabala
eskaintzen du paisaiak, eta bertan hartzen du eserleku
herriko kaskoak. Zelai berde, baso eta pinudiz besarkaturik
dago, eta bertako baserriek, inguruan sakabanaturik,
babesa ematen diote.
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metroko.

altuera.

Herri-gune horretan San Martin eliza nabarmenduko genuke,
sarritan herria identifikatzen duen eraikina baita. Alboan, plaza eta
ostatua daude, eta metro batzuen bueltan, hain erakargarria
den pilotaleku ederra eta parke zoragarria.

San Martin eliza

Bigarrenean berriz, monumentu izateko adinako baliorik ez duten baina eskualde
edo udalerrian kultura interes nabarmena duten elementuak, balizko gune
arkeologiko moduan deklaratuta daudenak.
Elementu hauek Lope Martinez de Isastik 1625ean idatzi zuen “Compendio
Historial de Guipuzcoa” liburuan azaltzen dira. Bertan Gipuzkoako hainbat
gertaera, usadio eta datuak aurkitzen ditugu.
Horien artean Aramako zenbait baserri azpimarratzen dira “De casas solariegas
y de apellido” atalean, Libro I , capitulo X:
“Jauregui, Ayesta, beste Ayesta bat
(Aiestazuri eta Aiestabeltza izango
direnak), Aguirre edo Agerre,
Mendizabal eta Iturrioz baserriak” .

Erdigunetik paisaia bikaina ikus daiteke, eta Arama
inguratzen duten mendietan barrena hainbat ibilbide
egiteko aukera du bisitariak.
Hori da, hain zuzen ere, auzolanean egin dugun
lan honen helburua. Herritarrak nahiz kanpokoak
inguruneaz gozatuz, herriko baso eta zelaietan
barrena mugitzea. Ibilbide ezberdinetan gure fauna
eta landaretza aberatsaz ohartu, begiratokien bista
paregabeaz gozatu, atseden lekuetan aire garbiaz
blai egin, eta nola ez, ama natura burutik oinetaraino
sentitu.

Agerre baserria

Iturrioz baserria

Aiestabeltza baserria

Mendizabal baserria

1
TXIRRIBISOTO

2
KALBARIOBASO

3
ARTSUAGA

4
MUÑOTAKO ASKA

Aramako
biztanleok,
auzolanean,
sei
ibilbide
prestatu
ditugu, gure herriaren
inguruan paseo politak
eta lasaiak eman ahal
izateko. Leku erakargarrienak
nabarmendu ditugu, hainbat

ARAMAko
Ibilbideak
arrazoiren arabera: etnografikoa,
kulturala,
naturala
edo
bertatik
ikus
dezakegun
panoramikagatik. Ibilbideetan
zehar geldiunetxoak egitera
gonbidatzen zaituztegu,
eta aldi berean, zuen
gustuko interesgune
berriak aurkitzera.

5
TXARAGAÑA

6
SAN JUAN ITTURRI
Ibilbide horietan askotariko landaretza
aurkituko duzue. Batetik, naturak
basoaren barruan eskainitakoa: haritza,
akazia, urkia, Iparraldeko haritza, pagoa,
gaztainondoa,
mahatsondo-hostoa,
goroldioa, otea, txilarra, mihura… eta
bestetik, baserrien inguruan gizakiak
landatutakoa: sagarrondoa, mahastia,
intxaurrondoa…
Gure lurraldeetan barrena hainbat
animalia ere aurkituko dituzue, batzuk
landak garbi eta txukun mantentzeko
hain beharrezkoak direnak: behorrak,
ardiak, behiak… eta beste batzuk,
berriz, basoaren isiltasunean lasai bizi
direnak: basurdea, azeria, katagorria,
orkatza…

Arama herri-gunetik abiatuta, bidegorriari jarraituz,
Ordizia alderako norabidea hartu. Maldan behera
goazela, Itsasondoko herria eta Aramako 1(1.Ibares
baserria eta errota ikusteko aukera izango dugu.
Pasabidea gurutzatu eta maldan gora igoko gara.
Gure Kabi etxearen parean dagoen eserleku 2 batetik
Aramako industrialdea ikus dezakegu, baita herriko
hainbat baserri eta etxe ere. Behin Aistazuri baserriaren
parera iristean, breazko bidea albora utzi eta ezker
aldean geratzen den malda igoz, basoan sartuko gara.

1

2

(1.3Basoan
barrena jarraituta, zuhaitz mota ezberdinak
3
ikusiko ditugu bertan. Behin basotik aterata, aldapa
bukatu eta eskuinerantz segituko dugu bidea.
Ezkerraldeko zelaiaren goiko aldean “Artxoa” baserria
ikusi eta aurreraxeago basoan sartuko gara berriz; harizti
bat igaro eta garbigune batera iritsiko gara ondoren.

1

1. Ibilbidea: TXIRRIBISOTO
Datu Teknikoak
Ibilitako distantzia: 5,98 kilometro
Iraupena: 2:05
Zailtasun maila: Moderatua
Altuera min: 111 metro, max: 334 metro
Metatutako desnibela: 235 metro
Koordenadak: 422
Ibilbide zirkularra: Bai

1

2

3

4

Gure Kabi etxea
Ibares baserria eta errota
Aiestabeltza baserria
Aiestazuri etxea
Artsuaga baserria
Goikoetxeberri baserria

Puntu horretatik (1.5Ordizia
ikus daiteke eta eskuinerantz
5
begiratuta Usurbe mendia. Bertan, eskuinera joko dugu;
aurrera jarraituko dugu eta berriro ere eskuineko pista
hartuko dugu.

5

67

8

Aiestazuritik: Aizkorri eta Ordizia
Zaldibibarrenetik: Zaldibia, Txindoki eta Gaztelu mendiak
Arrikutzetik: Usurbe mendia eta Aizkorriko mendikatea
Atsedentokitik: Arama

Ibilbidearen puntu gorena izango da ingurune hori,
beraz, maldan behera abiatuko gara orain. Zelai bat
ikusiko dugu eskuinean. Arrikutz izena hartzen du
ingurune horrek. Bertatik, Usurbe mendia parez pare
ikusiko dugu eta baita Aizkorriko mendikatea ere. Behin
zelai hori atzean utzita, basoan barrena sartzen den
pistan aurrera jarraituko dugu.

1
2
3
4
5

5

6

7

Ibares baserria eta errota
Gure Kabi etxearen eserlekua
Basoa
Txindoki eta Zaldibia
Ordizia

6 Goikoetxeberri baserria

Karobia

4

Aldapa bukatu eta ordekan segituko dugu aurrera, garai
bateko (1.7karobiaren
ondotik pasatuz.
7

Basoa amaituta, (1.8Aramako
herri-gunea ikusiko dugu
8
berriz parez pare. Azken atsedenaldia egiteko aukera
ona izan liteke puntu hori, bertatik ikus daitekeen paisaia
gozatuz. Ibilbidea amaitzeko azken aldapa hartuko dugu,
Altzagatik behera datorren errepidea hartuz, berriz ere
Aramara iristeko.

Begiratokia

3

Gasaren bidera ailegatzen garenean, gorantz abiatuko
gara. 5 minutu inguruko malda aldapatsua igotzen ari
garela, Arama eta Zaldibiako mugarria ikusiko dugu.
Mugarria pasa eta bideari jarraituko diogu, maldaren
tontorrera iritsi eta, berriz ere, basoan barrena sartzeko.
Loitzako gaina izena hartzen du gain horrek.
Basoan barrena sartu eta goranzko norabidea duen pistan
aurrera jarraituko dugu(1.6)Goikoetxeberri
baserriaren
6
azpialdetik pasatzeko.

Interesguneak
Baserria

Behin baserri baten parera iristean,1.4)Txindoki
eta
4
Zaldibia ikus daitezke. Maldan gora ezkerretara, pista
batera eramango gaituen bidetxur bat hartuko dugu.
Horixe jarraitu bidegurutze bat aurkitu arte.

7 Karobia
8 Arama

8

Aramako plazatik irten eta Ordizia aldera abiatuko gara
espaloi gorrian barna. Hilerri aldera doan bidea hartuko
dugu, zebra-bidea gurutzatuz. Hilerrira iritsi baino 100m
lehenago dagoen belarrezko herri-bidea hartu. Bide
horren tontorrean dagoen antenara iritsi baino lehenago,
eskuin aldean, mugarri zorrotz batek agurtuko gaitu; eta
ezkerraldean, berriz, (2.Aramako
bista zoragarriak ikusi
1
ahal izango ditugu.
Ibilbide honetan herriari 180ºko bira emango diogu eta
hau hasiera besterik ez da. Antena ondotik igaro, eta
Etxeberri baserriaren alboan txorientzako prestaturiko
egurrezko habia, mahasti sendoa, baratzak eta eskuin
aldera Ordiziako bista zoragarriak ditugu.

2

2. Ibilbidea: KALBARIOBASO
Datu Teknikoak
Ibilitako distantzia: 2,5 kilometro
Iraupena: 1:23
Zailtasun maila: Erraza
Altuera min: 135 metro, max: 238 metro
Metatutako desnibela: 95 metro
Koordenadak: 188
Ibilbide zirkularra: Bai
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1

4

5

6

7

8

Artsuaga aldera doan malda hartuko dugu. Breatutako
bide txukuna pinu ederren artean igarotzen da eta eskuin
aldean (2.
2 Antiolako gurutze-bideko gurutzeen aztarnak
agertuko dira. Batzuk erne eta tente, besteak, berriz,
burumakur.

1

2

3

Artsuaga leku pribilegiatua dela iruditu izan zaigu beti,
argiz betea, Aramako herria argi horrekin estaliko balu
bezala. Etxe inguruan loreak, behorra beti lanean eta
garai bateko alperra orain eserleku bihurtua. Denetan
ikusgarriena, urruti, alderik alde, (2.
3 Aizkorri mendilerroa.
Puntu horretan abiatzen dira hiru pista. Gorantz bi eta
ezkerraldera bat. Azken hori hartuko dugu. Zeharka eta
gehiegi nekatu gabe, konpondu berri den pista gainean
paseatuz, batez ere bistaz disfrutatu ahal izango dugu.
Abiatu eta berehala ura jasotzeko(2.4)arbelezko
aska
4
ikusten dugu. Alboko basoetan, berriz, akaziak, urkiak,
iparraldeko haritzak eta berez sortutako sastrakak.
Begiek, aldiz, Aizkorri, Usurbe eta Itsasondo ikusiko
dituzte.
Mendizabal baserri gaineko(2.5)pago
ikaragarriak
5
babesten gaitu orain. Bere gainaldean atseden hartzeko
lekua dugu. Behealdean, Agerre baserria. Pagoaren
aterpetik atera eta ezkerraldera doan lurrezko pista
hartuko dugu.
Beherantz doan (2.6baso
bide horretan goroldioa (bazter
6
laiotza baita neguan), otea, txilarra, mihura eta beste
zenbait naturako mirari ikusi ahal izango ditugu, eta
Altzaga keinuka azalduko zaigu momentu batean.

4

5

6

Arama eta Altzaga lotzen dituen bidea kontuz
gurutzatu eta (2.Iturriotz
baserri gainera irtengo gara.
7
180ºak osatzen ari garenean lore zuriz estalitako
arana, beheraxeago artea eta amaitzeko platanondo
erraldoiaren azpian erramua.

Interesguneak
Baserria
Etxeberri baserria
Artsuaga baserria
Mendizabal baserria
Iturriotz baserria

Ibilbidea (2.8)San
Martin elizan amaituko dugu.
8

Elementu erlijiosoa
Aramako hilerria
Antiolako gurutze-bideko gurutzeen aztarnak

Begiratokia
Antenatik: Arama
Etxeberri baserritik: Ordizia, Usurbe mendia
Artsuaga baserritik: Aizkorri mendilerroa

Uraren inguruko elementua
Arropa garbitzeko ur aska
Ura jasotzeko arbelezko aska

1
2
3
4
5

7

Arama
Gurutzeen aztarnak
Aizkorri mendilerroa
Arbelezko aska
Pagoa

6 Baso bidea
7 Iturriotz baserria
8 San Martin eliza

8

Aramako erdigunetik abiatuta, herrira sartzeko dugun
errepide nagusia eskuinera utzi eta bi etxe multzoren
artean, Zaldunbide izenaz ezagutzen den bidetik gora
hartuko dugu, mendi aldera joz.

1

Pausurik pausu, gutxi gorabehera 500m eginez, Etxeberri
baserrira helduko gara eta 15 minutu igaro ondoren,
Itsasondo, Arama, Altzaga eta Altzagarateko inguruneaz
gozatzeko aukera izango dugu.

3

3. Ibilbidea: ARTSUAGA
Datu Teknikoak

2

3

2

Basoan barrena, beste bidegurutze bat aurkituko
dugu:(3.2)Ayestako
bidegurutzea. Garai bateko gurdi2
bidea, hain zuzen ere, hainbat aramarrek behin baino
gehiagotan erabilitakoa. Guk aurrera jarraituko dugu,
eta 20 minutu igarotakoan, Zaldibiarekin aurrez aurre
egingo dugu topo.

3

Bertako landaretzaz gozatzeko aukera izango dugu, eta
gure bideak 3.3)haritz
erraldoi eta bakarti baten paretik
3
egingo du aurrera.

4

Ibilbide lau horretatik jarraituz,(3.4)Zaldibiaz
gain,
4
Txindoki eta Gaztelu mendiak ikusteko aukera ere izango
dugu. Aurrera jarraituz Zaldibira iritsiko ginateke, baina
guk gorantz egingo dugu Aramako lurretatik aldendu
gabe.

Ibilitako distantzia: 3,66 kilometro
Iraupena: 1:05
Zailtasun maila: Moderatua
Altuera min: 89 metro, max: 192 metro
Metatutako desnibela: 116 metro
Koordenadak: 283
Ibilbide zirkularra: Bai

1

Bertan, bi bidexkarekin eta gorantz doan errepidearekin
egingo dugu topo. Baso aldera abiatu, eta eskuinera
dagoen bigarren bidezidorra hartuko dugu. 500m
aurrera eginez, Aramaren beste aldean dagoen herria
ikusteko aukera dugu, Ordizia hain zuzen ere. Basoan
zehar murgiltzen goazen heinean, 1(3.Usurbe mendiaz
eta Aizkorriko mendikateaz gozatzeko aukera ere izango
dugu.

4

5 6 7

8

Bidegurutzean eskuineko bidea hartuko bagenu,
Altzagarate aldera abiatuko ginateke Goikoetxeberri
baserria eta Abali zeharkatuz; baina guk, Arama herrira
hurbiltzen hasi behar dugunez, ezkerretara dagoen bidea
hartuko dugu, baina ez aurretik(3.5atsedenalditxo
bat
5
hartu gabe, horretarakoxe dagoen tokian.
Gure bideari jarraituz,(3.6Artsuaga
baserrira helduko
6
gara. Bat-batean isiltasuna da nagusi, eta bertatik
Arama ikusiko dugu, mugakide dituen herrien artean, ia
ibilbidearen amaierara helduz.

5

6

Aldapa
behera
ekingo
diogu,
Kalbariobasotik
barrena,(3.7)gurutzeen
aztarnak bidearen ezkerrean
7
utzita.
Berehala (3.8Etxeberri
baserrira helduko gara eta maldan
8
behera eginez, gure ibilbidea amaituko dugu Arama
herrira sartuz.

Interesguneak
Baserria
Jauregi baserria
Artsuaga baserria
Etxeberri baserria

Elementu erlijiosoa

Begiratokia
Etxeberri baserritik: Itsasondo, Ordizia, Arama,
Altzaga eta Altzagarate herriak
Basotik: Usurbe mendia eta Aizkorriko mendikatea
Zaldibibarrenetik: Zaldibia herria, Txindoki eta
Gaztelu mendiak

Antiolako gurutze-bideko
gurutzeen aztarnak

Uraren inguruko elementua
Etxeberri baserrian arropa garbitzeko ur aska

1
2
3
4
5

7

Usurbe eta Aizkorriko mendikatea
Ayestako bidegurutzea
Haritza
Zaldibia, Txindoki eta Gaztelu mendiak
Atsedenlekua

6 Artsuaga baserria
7 Gurutzeen aztarnak
8 Etxeberri baserria

8

Aramako udaletxea utzi eta frontoiaren eskuinaldeko
bidegorrian barrena segituko dugu. Hilerri aldera doan
bidea hartuko dugu, zebra-bidea gurutzatuta. Hilerrira
iritsi baino 100m lehenago dagoen belarrezko herribidea hartuko dugu. Tontorrean dagoen antenara iritsi
baino lehenago ezkerraldean, Aramako bista zoragarriak
ikusiko ditugu. Bidea jarraitu eta Etxeberri baserrira
iritsiko gara. Bertan bidegurutze batekin topo egingo
dugu. Guk eskuineko bidea jarraituko dugu, aldapan
behera, Ordizia aldera,4.1
1 Zaldunbide izeneko bidetik.
Aiestabeltza baserrian, bidearen ezkerraldean, 2 erlauntz
multzoa ikus dezakegu. Aldapa beheran bide lau batekin
topo egingo dugu, eta bertan, aurrera segituz Aiestazuri
seinalea jarraituko dugu.

1

2

Bide horren alboetara baserri inguruko baratzak eta
.......intxaurrondo
eder bat ikus ditzakegu.
3

4

4. Ibilbidea: MUÑOTAKO ASKA
Datu Teknikoak

2 34

Gorantz jarraituko dugu, beste pista bat aurkitu arte.
Bidegurutze horretan goraka doana hartuko dugu,
Artsuaga baserrira eramango gaituena. Hemen gora
jarraituko dugu, basorantz. Bidegurutzean, eskuineko
bidea hartuko dugu eta Altzagarate aldera abiatu.
Basoko bide horretaz gozatuko dugu zuhaitz ezberdinen
artean, eta harizti eder bat zeharkatuko dugu.
Gasaren bidera ailegatzen garenean, Muñota baserria
ikusten da. Ezkerraldean, berriro mugarriak aurkituko
ditugu, oraingoan zaharra eta berria. Bide horri jarraituz,
(4.5
5 Muñotako iturria eta aska topatuko ditugu.
Atsedenalditxo bat hartzeko momentua da.

Ibilitako distantzia: 4,62 kilometro
Iraupena: 2:50
Zailtasun maila: Moderatua
Altuera min: 37 metro, max: 235 metro
Metatutako desnibela: 245 metro
Koordenadak: 348
Ibilbide zirkularra: Bai

1

Aiestazurira iristeko breazko aldapan gora igo eta
etxebizitzaren atzeko pistan jarraituko dugu gorantz.
Hemendik (4.4Ordizia
eta Aizkorri mendikatearen bista
4
zoragarriak begizta daitezke.

5

6 7

8

3

4

5

Askaren goialdetik doan bidetxurrari jarraituko diogu.
Ezkerraldean, langaren hutsunetik pasa eta gasaren
bidera iritsiko gara. Goruntz segi eta bidegurutzean
ezkerraldeko pistari jarraituko diogu.
Berriro ere, lehen aipatutako basoa zeharkatuko dugu,
baina altuera gehiago hartzen duen bidetik. Oraingo
honetan, bidea aldapa behera da, eta ia konturatu gabe
(4.6Artsuaga
baserrira iritsiko gara berriro.
6

6

Baserriaren eskuinaldean, langa bat dago. Hori ireki eta
zelaian behera doan bidetxoa jarraituko dugu, beste bi
langa pasa eta (4.7Agerre
baserrira iritsiko gara. Bere
7
lorategiak sumatzen dira, eta denbora izanez gero,
horien edertasunaz gozatzera hurbil gaitezke.

Interesguneak
Baserria
Etxeberri baserria
Aiestazuri baserria
Aiestabeltza baserria
Artsuaga baserria
Agerre baserria
Mendizabal baserria

Begiratokia
Antenatik: Arama, Altzaga
Zaldunbidetik: Ordizia, Usurbe mendia eta Aizkorri
Aiestazuritik: Ordizia eta Aizkorri mendilerroa

Uraren inguruko elementua
Muñotako iturria eta aska

Bidean behera jarraituko dugu, baserriko behorrak bidelagun hartuta, eta (4.8)Mendizabal
baserrira iritsiko gara.
8
Horren behi-ukuiluak bidetik ikus ditzakegu eta ohartu
gabe, Aramako herrira iritsiko gara.

1
2
3
4
5

7

Zaldunbide
Aiestabeltza baserriaren erlauntzak
Intxaurrondoa
Ordizia eta Aizkorri mendikatea

Muñotako iturria eta aska
6 Artsuaga baserria
7 Agerre baserria
8 Mendizabal baserria

8

Udaletxetik abiatu eta berehala gure herriko (5.1parkea
1
ikusten dugu. Hori alde batera utzita, Ordizia aldera doan
bidea hartuko dugu eta berehala ikusiko ditugu zebrabidea eta hilerria seinalatzen duen ikurra, ezkerraldean.
Bide horretan gorantz abiatu eta kurba pasa ondoren
garai bateko herri-bidea aurkituko dugu.
Bide horretan metro batzuk egin ondoren, 5.2)Aramako
2
ikuspegi ederra aurkituko dugu. Atseden hartu minutu
batez eta bistaz gozatu!
Aurrera eginez,(5.3)baso
txiki baten albotik, Etxeberri
3
baserrira iritsiko gara.
Bertan, (5.arropa
garbitzeko aitzinako aska aurkituko
4
dugu eta baita garai batean lanerako erabiltzen zen lera
ere.

5

5. Ibilbidea: TXARAGAÑA
Datu Teknikoak
Ibilitako distantzia: 1,51 kilometro
Iraupena: 0:45
Zailtasun maila: Oso erraza
Altuera min: 140 metro, max: 189 metro
Metatutako desnibela: 46 metro
Koordenadak: 112
Ibilbide zirkularra: Bai

1

2

Etxeberritik ezkerraldera joko dugu, herrira doan bide
aldapatsuan. Jaitsiera horretan ezkerretara (5.Jauregi
5
baserria aurkitzen da, eta ondoan, abereentzako
belazeak eta barazkiak landatzeko lurrak: babarrunak,
artoa...

4

5

6

2

3

Bidearen amaieran eskuinetara,(5.6fruta
arbolen parkea
6
dugu. Bertan, hainbat zuhaitz mota daude: sagarrondoak,
mizpirak, gereziondoak,…
Herrira inguratzen ari gara, eta(5.7)pilotaleku
handitik
7
doazen eskailerak igota, eliza aldera joanez, bere alboan
dagoen(5.8)frontoi
edo portiko txikia ikusiko dugu,
8
Aramako haur eta gazteentzako urteetan jolasleku izan
dena.
Azkenik, ibilbidearen hasieran ikusi dugun parkean
bukatuko dugu txangoa. Atseden hartzeko toki
paregabea da, belazean etzanda edo zuhaitzen babesean
eserita. Hartu arnasa sakon eta disfrutatu!

3

1

4

5

7 8
6

Interesguneak
Baserria
Jauregi baserria
Etxeberri baserria

7
Elementu erlijiosoa
Gurutze-bide
San Martin elizako portikoa

Begiratokia
Herri bidetik: Arama, Altzaga, Itsasondo
Etxeberri baserritik: Ordizia, Aizkorri, Usurbe

Uraren inguruko elementua
Arropa garbitzeko aintzinako aska

1 Aramako parkea
2 Aramako ikuspegi ederra
3 Baso txiki bat
4 Etxeberri baserrian arropa garbitzeko
aintzinako aska
5 Jauregi baserria
6 Fruta arbolen parkea
7 Pilotalekua
8 Elizaren frontoi edo portikoa

8

Aramako udaletxe aurrea hartuko dugu irteera puntu
bezala. Etxeen tartetik igarotzen den baserrietarako
bidea hartuko dugu eskuinerantz. Jauregi eta Etxeberri
baserrien paretik doan bide hori aldapatsua da. 15 minutu
beharko ditugu Artsuaga baserrira heltzeko. Bertan, lau
basabideren hasiera puntuak elkartzen dira. Gora egiten
duen bidea hartuko dugu.
Basabide hori jarraituko dugu, beste lau bide elkartzen
diren puntura arte. Bertan, pinudi tartetik doan bidetik
hartuko dugu goraka. Tarte hori oso aldapatsua da,
eta baso-bidea denez, lokatz pixka bat izatea ere ez
da harritzekoa izango. 20 bat minutu beharko ditugu
Goikoetxeberri baserrira iristeko. Merezi du horren
detaileak ikusteak, leihoak, loreak, eraikin baten barruan
ondo babestutako (6.1)ur
aska, arropa lehortzeko tokia….
1

6

6. Ibilbidea: SAN JUAN ITTURRI
Datu Teknikoak
Ibilitako distantzia: 8,7 Kilometro
Iraupena: 2:00
Zailtasun maila: Moderatua
Altuera min: 136 metro, max: 449 metro
Metatutako desnibela: 390 metro
Koordenadak: 481
Ibilbide zirkularra: Bai

1

2

3 4

5

6

7

8

Jauregi, Etxeberri,
Artsuaga, Iturrioz,
Goikoetxeberri, Abalin
Goena, Arizmendienea

Herriak
Arama, Altzagarate,
Altzaga

Karobia

Kilometro erdi bat aurrera egin ondoren, San Juan
Itturriko bidegurutzera iritsiko gara. Bertan, eskubira
hartuko dugu, eta pista hori jarraituko dugu(6.4)San
4
Juan Itturrira iritsi arte. Beheraxeago dagoen baserriaren
ondotik, Altzagaranzko norabidea hartuko dugu,
ezkerretara.
Bide lasaia da, eta zuhaitzen artean(6.5)informazio
5
panel bat dugu interesgune gisa. Panel horrek pinudien
landaketaren nondik norakoak azaltzen ditu.
Bide berdinetik jarraituta, kilometro batera, beste
informazio panel 6
......bat aurki dezakegu. Horretan
pinuen klareoa eta kimatzea azaltzen digute. Bide
horretatik goazela, informazio hori ondo ulertuko dugu.
Legorreta edo Altzaga aukeratzeko bidegurutzera heltzen
garenean, ezkerrerantz hartuko dugu, Altzagarantz, eta
Altzagarate auzora iritsi bitartean bide horri jarraituko
diogu. Han, 7
(6.Andra Mari baselizan, geldiunetxo bat
egingo dugu.
Bidea jarraituta, Iparre baserriaren ondoan, eskuinerantz
sartuko gara, Altzagarantz, seinaleak markatzen duen
moduan.
Zelai-bide batetik Altzagara iritsiko gara. Aldapa
behera da zati hori. Behin Altzagan, 8
(6Mikel goiaingeru
santuaren eliza ikusgai izango dugu eta baita bere atarian
dagoen artea ere. Errepide bazterretik jarraituko dugu,
eta kilometro eta erdiren bueltan, Aramako abiapuntura
jaitsiko gara.

Interesguneak
Baserria

Pinudi horretatik irteeran, gorantz jarraituko dugu
hormigoizko bide batetik. Abalin Goena baserrira iritsiko
gara, eta bertatik, (6.2Txindoki
mendiko bista zoragarriak
2
ikusiko ditugu. Bidea jarraituta, Bostaitzetara iritsiko
gara. Bidegurutze horretan ezkerretara hartuko dugu.
Tarte hori samurra da, eta 15 minutu inguru beharko
ditugu.
Bide ederra da, eta zuhaitz mota askoren ondoan
lasai ibiliko gara; horien artean(6.3
3 pagadi eder bat
zeharkatuko dugu.

Elementu erlijiosoa
Andra Mari baseliza, Mikel goiaingeru santuaren eliza,
San Martin eliza

Begiratokia
Abalitik: Aralar mendilerroa eta Altzaga
Altzagaratetik: Ordizia, Arama, Aizkorri eta Aralar
mendilerroak

Uraren inguruko elementua
Arropa garbitzeko aitzinako aska
Ur aska

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

7

Ur aska
Txindoki mendia
Pagadia
San Juan Itturria
Informazio panela

6 Informazio panela
7 Andra Mari baseliza
8 Mikel goiaingeru santuaren eliza

8

Zahar,
h e l d u ,
gazte, haur:
herri
baten
s u s t r a i
zatiezinak.

Gure
herria

Bizilagunak
Bolondresa.

Bizitzak elkartu
eta lagun egin
gaitu. Lagun
izanik
bizi
nahi dugu.

Herritarren
artean herriaren alde
eginiko lana. Borondatez
eta bihotz onez eginiko lana.
Gure barruko indarrak eta gogoak
bultzatzen
gaitu,
inork
behartu gabe.
Herria maite
dugulako. Gure herria delako. Gure
herria gure eskuetan sentitzen
dugulako. Elkartu, elkarrekin
mugitu, elkarrekin sentitu,
elkarrekin sufritu eta
gozatu.

. A d i n .
ezberdinak

Auzolan

Iritzi
guztiak

Iritzi
ezberdinez
aberasten gara. Ez
dugu berdinak izan nahi.
Ez dugu berdin pentsatu

Iritzi Guztiak
nahi. Aramaz harro egotea
da guztiak elkartzen
gaituena.

Gure
herria
delako

Elkar
lana

“Herriaren alde egiten ziren lanek osatzen zuten auzolana
Araman. Hala nola, bideak garbitu eta konpondu, telefonoposteak sartu, eliza konpondu, urak ekarri…
Bertako biztanleek doan egin behar izaten zituzten lan
horiek, eta horren truke, udalak ardoa eta ogia ematen
zien, eta zenbait kasutan beharrezkoak ziren materialak.”
Arkaitz Arruabarrenak jasoa
“Arama, Apunte Historiko eta Etnografikoak” liburuan.

“Arama bata besteari laguntzeko ez da toki txarra izan.
Familia bat inor gabe baldin bazegoen desgrazi bat
izanda, herriak eskatuta auzolanean kosetxa errekogitzen
eta lagundu egiten zitzaion.”
“Araman jendea laguntzen ona zen.”
Herritar batek adierazitakoa
“Arama, Apunte Historiko eta Etnografikoak” liburuan.

Auzolan

XX. mendearen hasieran auzolanaren inguruko zenbait gogoeta dira hauek.
XXI. mendean berriz, Araman, auzolana herriko bizilagunen arteko
borondatezko lana izaten jarraitzen du. Herriarekiko dugun maitasunak
elkartzen gaitu eta herriaren alde oraindik ere lan asko egin dezakegula
sentitzen dugu.
Aurrez-aurre duzuen proiektu xume hau horren lekuko izatea nahi genuke.
Ekoizpena: TX Multimedia Instalazioak

