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SARRERA
Arratia-Nerbio eskualdean landa garapena hurrengo herrietan bultzatu nahi da:
Arantzazu, Areatza, Artea, Dima, Orozko, Otxandio, Ubide, Zeanuri y Zeberio
(Gorbeialde). Baina, baita ere Gorbeia eta Urkiola parkeen inguruan edo haietatik hurbil
dauden beste hainbat herrietan: Abadino, Arakaldo, Arrankudiaga, Bedia, Dima,
Durango, Igorre, Lemoa, Murgia, Orduña, Otxandio, Ugao-Miraballes, Zornotza.
Apirilaren 8ko 10/1998 landa garapeneko legearen helmuga landa herrietako garapen
ekonomikoa eta soziala da, hau beti ere eragile publiko eta pribatuen lan bateratua eta
koordinatuaren bitartez lortuz.
Eskualde honetako udalak, B06ko Berritzegunea, inguruko ikastetxeak eta Gorbeialde
Alkartea 1998-1999 ikasturtetik aurrera elkarlanean dihardugu "Herririk herri" proiektu
hezitzailea garatuz. 2003-2004 ikasturtean CEIDArekin batera proiektuari ingurumenhezkuntzaren ikuspuntua gehitu zaio, proiektua curriculumean erabat txertatua
dagoelarik.
Proiektuak 4 helburu nagusi zituelarik:
♦ Gorbeialdeko nekazal inguruko ikastetxeen arteko harremanak sendotu.
♦ Komunitate birtuala lortu- ikastetxe guztien artean multimedia euskarriaren
erabilera bultzatu.
♦ Europako beste ikastetxe batzuekin harremanak sortu edo sendotu
♦ Eskualdeko ingurugiroaren alde lan egin, ezagutza jorratu eta horren zabalkuntza
bideratu
1998-1999 ikasturtean hasi zen Herrik-herri ekimena, landa eremuko ikastetxe txikiak
baliabide informatikoekin hornituz eta bertako irakasleria IKTen erabileran formatuz.
2001-2002 ikasturtean zehar Comenius Proiektuen bidez Gales, Irlanda, Finlandia eta
Norvegiako eskolekin harremanak hasi ditugu eta IKTen erabileran prestatzen jarraitu
izan da.
2003-2004, esan bezala, ikasturtean ingurumen-hezkuntzaren alorrean ahalegin berezia
egin dugu, beti ere IKTren ahalbideak erabiliz eta Europako zein gure lurraldeko
dimentsioa landuz eta baloratuz eta proiektua indartu nahirik ere "Herririk herri: Euskal
Herritik Europara Jardunaldiak" egin dira 2004ko udaberrian bertako esperientzia
zabaltzeko eta Europan dauden esperientziak ezagutzeko.
Aurreko ikasturteetako esperientziei jarraipena emanez eta bereziki dimentsio soziokulturalaren lanketari ekinez, 2004-2006 ikasturteetan Herririk herri, Gure lurra
umeen begietatik lana burutu da.
Egitasmo hau aprobetxatuz, eta Agenda 21eko deialdiarekin bat eginez, gure ingurumen
proiektuari helburu funtzionala eman nahi diogu: ikastetxeetan ikasleek bakoitzaren
herriko aberastasunak, ingurumen-aspektuak eta interesgune kulturalak aztertu eta landu
dituzte, beti ere ingurumenaren babesa eta promozio turistikoaren ikuspegitik eta horien
inguruan gidatxoak, txostenak eta erakusketak prestatu dituzte, denak eginak egon
direnean partaide guztien artean erakusketak eta ibilbide kulturalak antolatu izan dira.
Gure eskualdea bazter txukun eta aberatsez beterik dago. Sarri geure ingurumarian
dauden hainbat elementuri ohituta gaudenez ez diegu garrantzi berezirik ematen.
Alboko herrietako auzoentzat, ordea, ikusgarriak izaten dira. Lan honetan, hain zuzen
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ere, geure herriko txoko ikusgarriak eta kondaira jakingarriak ezagutzen ahalegindu
gara, gerora gure auzoko herrietako ikasleei erakusgarri bihurtzeko.
Horrela, ezagutzaz gain, ikasleen partaidetzarako gaitasunak eta barne-balorazioaren
jarrerak eta sentimentuak garatuko direlakoan.
Jarraian dagoen lan bilduma kide askoren partaidetzari esker burutu izan da. Gorbeialde
Alkartearen eskualdeari dagozkion landa eremuko herrietan kokatuta dauden hamaika
ikastetxeek egin dute lanaren zatirik handiena:
• Zubialde LH (Zeberio),
• Arratia Ikastola (Artea),
• Herriko Eskolak (Areatza),
• Zeanuri LH (Zeanuri),
• Ignazio Zubizarreta LH (Igorre),
• Dima-Ugarana LH (Dima),
• Urduña LH (Urduña),
• Otxandio LH (Otxandio),
• J.B. Eguzkiza Meabe LH (Lemoa),
• Igorreko Institutua (Arantzazu) eta
• Zulaibar Lanbide Heziketa (Garapen Industriala Arratian).
Ikastetxe bakoitzean irakasle arduradun bat edo hizkuntza normalkuntza teknikaria
arduratu da ikastetxeko ikasle taldea antolatzen eta herriko ondare kulturalaren bilketa
egin eta irakurleari ibilbide bat proposatzen.
Ikasleek, gehienetan herrikoak bertakoak izanik, lanari gogoz ekin izan diote. Euren
inguruan dauden eraikin, landare, ohitura edo mendi eta errekak zehatz deskribatu
dituzte. Norberaren herria izanik, bakoitzak bere nortasuna jarri du idatziz eta irudiz.
Ikastetxe bakoitzeko ordezkaria eskualdeko beste ikastetxeetako ordezkariekin bildu
izan da hilean behin Ulibarri Programako koordinazio bileretan, eta lanaren nondik
norakoak taldean erabaki izan dira.
Lana egitea erabaki zen unetik bi urte iraun du prozesu osoak, bakoitzak eginbehar zuen
herriko ondarearen deskripzioaren edukiak adostu izan dira, ikastetxeko curriculumean
nola txertatu ikastetxe bakoitzaren erritmoari egokituz erabaki da, ikasleen artean
bidaiak eta trukeak antolatu izan dira eta bukatzeko lana nola banandu edo argitaratzeko
bitartekoak bilatu izan dira.
Ikastetxe guztien atalak bildu ondoren Iñigo Iruarrizagak (Begitu Aldizkaria) atalen
hasierako formatoa bateratzen hainbat ahalegin egin ditu. Ondoren lanean aipatu eta
erabilitako materialen argitaletxeei baimenak eskatu zaizkie. Testu eta irudi guztiak
bateratuta egon direnean, Rakel Iruarrizagak (Euskal Filologian Lizentziatuak)
erabilitako hizkuntza berrikusi du eta lan mardula egin du atal ezberdinen estiloa
bateratu nahian.
Ezinbestekoak izan dira baita ere Hezkuntza Saileko B06 Berritzeguneak lanaren
koordinaziorako eskaini dituen giza baliabideak eta Gorbeialdea Alkarteak lanari eman
dion sinesgarritasuna eta babesa.
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Hasierako asmoa lana paperezko euskarrian argitaratzea zen, baina bide erdiko
zailtasunak agertu direnez, asmo hori ezin izan da bete. Gorbeialdea Alkarteak,
zailtasun gainditzeko borondatez, eduki bereko euskarri digitala argitaratzeko bidea
ireki du. Asmoz Fundazioaren laguntzaz, ikasleek proposatutako herrietan zeharreko
ibilbideei jarraituz, herrietako irudiak, deskripzioak, jokoak eta galdera-erantzunak CD
rom interaktibo batean argitaratuko dira aurki.
Bukatu aurretik aipatu beharra dago ibilbide honetan hain garrantzitsua izan den
elkarlana. Bakarrean asko ibili gaitezke, baina taldean, frogatu izan dugu, askoz ere
urrunago heltzeko gai garela. Eskerrik asko honetan aritu izan zareten kide guztioi.

Jasone Aldekoa
B06 Berritzeguneko HNTa
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AURKIBIDEA

Orriak

1.Arantzazu

7

2. Areatza

19

3. Artea

31

4. Dima

45

5.Lemoa

57

6. Igorre

69

7. Otxandio

81

8. Urduña

89

9. Zeanuri

103

10.Zeberio

115

11. Enpresaren Mundua Arratian

127
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KOKAPENA
MUGAK
Mugen aldetik, herriaren iparraldean Igorre dago, ekialdean Dima, hegoaldean
Artea eta mendebaldean Zeberio. Herriaren erdialdea 94km.ko altitudean dago eta
Olarra metro bat gehiagora. Kokapen geografikoa, 43º 9’ 12” iparraldea eta 53’ 50”
ekialdea da. Azalera 3’8 km2.koa da 279 biztanle dituelarik. Euskal Herriko
hiriburuetatik distantzi hauetara aurkitzen da: Bilbotik 23km.ra, Vitoria-Gasteiztik
45km.ra eta Donostiatik 121km.ra.

DESKRIPZIOA
Bizkaiko hegoaldean dagoen Arratia eskualdeko udalerria dugu Arantzazu. Herri
honek Arratia ibaiaren bi aldeetan kokatutako Ibarra hartzen du bere baitan. Bizkaiko
antiklinalaren iparraldeari dagokion higaduraren ondorioz, material bigunetako
mendilerro bat agertzen da. Alde hauek, 300m-tik gora ez doazen muino leunaren
paisaia ireki bat sorrarazten du, non nekazaritzarako lur emankorrak agertzen diren.
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Hidrografiari dagokionez, udalerri hau haran batek osatzen du, Arratia
ibaiarenak hain zuzen ere.
Landaretza aztertuz, esan daiteke basoek ibarreko azaleraren %60a hartzen
dutela. Behealdean dauden lurrak nekazaritzarako erabiltzen dira, eta bertan aurkitu
ditzakegun zuhaitzak sagarrondoak, intxaurrondoak, madariondoak...dira, lur hauek
buztintsuak dira. Bestalde, basoetan landatuta dagoen zuhaitz nagusia pinua da, nahiz
eta garai batean Arantzazugoitiko lur batzuetan pagadi handi bat azaltzen zen.
HISTORIA
Arantzazu izenaren esanahia “espinal” da eta antzina bertan, Bizkaian zeuden bi
artzapezpikuetariko bat bizi zen, 1342an Bizkaiko Foruetan D. Juan Nuñez de Larak
emandako 28. tituluaren arabera.
Herri honi buruz agertzen den aipamenik zaharrena XI. mendekoa da eta
bikoitza dela esan daiteke. Labayruk, Arantzazun apaiz bat zegoela esan zuen, eta
geroago, inguru honi buruzko beste aipamen bat aurkitu zen, aipamen “laiko” bat.
Arantzazu, Arratiako elizateari dagozkion eskrituretan ikus daitekeenez, mende honetan
agertzen da. Baina inguru hau ez zen izan jaurerrian erromatartze handiena jasan zuena
eta hori izan daiteke bertako dokumentazio urria izatearen arrazoia. Erromatartzea
Enkarterrietatik heldu zen Arratialdera, (hori baserri batzuen teilatu itxuran ere islatzen
da), eta honek besteak beste aurreko gizartea aldatu zuen eta beheko lurretan hasten
zihoan biztanleria elikatzeko zereala zabaltzeko lekua eman zuen. Giza eta nekazaritza
hazkundearekin batera, elizaren antolaketa ere zabaldu zen, apaizaren aipamenean ikusi
ahal izan dugunez. 1051. urteko errealitate sozialean oinarrituta aurkituko dugun
aipamen historikoa, “ SENIOR LOPE GARCEIZ ARRATIENSIS” –ena hain zuzen,
apaizarena baino aurreragokoa da. Arantzazu eskualde izaera duen erakunde bezala
agertzen da, elizate bezala. XI. mendearen erdialdean, baserriz osatutako auzo txikiak
biztanle gune bihurtuz joan ziren. Hortik dator elizate egitea edo elizate ziren beste
elizate batzuekin batzea.
ONDAREA
San Pedro eliza
Arantzazuko San Pedro eliza XII.
mendean sortua da eta XIX. mendean
aldaketa batzuk jasan zituen. Labayruk
esanda dakigu elizaren itxura berria,
Valdecarzanako markesa andrearen, eta eliz
barrutiaren artean erabakitakoa izan zela eta
eraikitzeko orduan jarritako baldintzak
zehaztasun
handikoak
izan
zirela.
Prozesuaren ardura Pedro Manuel de
Ugartemendiari eman zioten, eta honek
zereginari erantzun ezinda Durangoko Vidaurre arkitektoak burutu zuen lana.
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San Pedro eliza neoklasikoa izan zen, eta beraz, moda arkitektoniko horri jarraitu zion.
Paraleloen neoklasizismoa da euskal orube honetan daukaguna. Dena dela, eliza honen
trazaeraren dotoretasuna bistakoa da: gurutze formako itxura dauka eta sabaiko egurra
ere begi bistan dago. Elizpean bi habe ditu ataburutzat, bata hegoaldean eta bestea
mendebaldean, hormak hormarrizkoak
dira eta harlanduzkoak hegaletan. Atal
garrantzitsuenak hauek dira: oina;
gurutze
formakoa,
aurrealdeko
erremateko frontoia, izaera solidoa
daukan dorrea, harlanduzko kupula…
Hormetan, gure tenpluetan hain ugaria
den igeltsua kendu eta gero, aingeruen
zizelan bi agertu dira. Erretaula
erromanikoa da.
Arantzazun ermita bakarra
dago, berau San Faustoren izenean
eraikia eta parrokiako teilatu berbera
konpartitzen du. Orain lokal sozial
bezala erabiltzen da, antzinako erabilera erlijiosoa baztertuta. Eraikin hau ez da gaur
egun ezagutzen duguna, elizaren ondoan eraikitakoa bota eta gero, leku berean egin
zena baino. 1968an desagertu arren, gaur egun oraindik ere jaia ospatzen da urriaren
13an. San Faustoren irudia eliza barrutiko museoan dago, Derion. Beste ermita bat ere
bazegoen Arandui izeneko auzoan, baina gaur egun pinua baino ez dago bertan.
Errematea, Arratiako eskribau zen Luis Antonio de Legorbururen aurrean, Manuel
Fermin de Vidaurreri eman zitzaion urte hartako uztailaren 24an.
Aurrekontua, 76.284 erreal eta erdikoa izan zen eta lan hauek amaitzeko eguna 1828ko
uztailaren 24a. Erretaula eta kanpaia geroago egin ziren.
Elizaren izenean egindako lehen ekintzak eta jabetzak 1677an aipatzen dira: Aste
Santuko prozesioak, otoizteak, mezako jantzi morea eta emakumezkoentzat jantzi
beltza.
1685ean
teilatuaren
lehen
konponketa egin zuten eta urte batzuk
geroago, 1689an lursailak berdindu
zituzten. 1828. urtera arte hainbat
konponketa egin zituzten, baina urte
horretan dena bukatu zen, herritarrek
eliza berria egiteari ekin zioten eta.
Lehenago aipatutako konponketa horiek
ez zioten asko lagundu Arantzazuko
parrokiari, oso txikia baitzen eta horren
ondorioz berria egitea erabaki zuten,
baina era berean horrek beste ondorio
bat ekarri zuen. Eliza honek hainbat zati aurkezten dizkigu, Andra Maria umea;
ezaugarri erromanikoak dituen erretaula eta bi altueratan agertzen dena, bertan San
Pedro agertzen delarik; Sakristan San Isidroren eskultura; eta aldarearen ezker aldean
harri landuzko bateagintzako pontea.
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BIZTANLERIAREN BILAKAERA
Biztanleak

400
350
300
250
200

Bizta
nle
kopu
rua

150
100
50

20
05

19
98

19
81

19
70

19
36

19
20

19
00

18
00

0

Urteak
Biztanleriari buruzko grafiko hau aztertuz, argi ikus daiteke nolako bilakaera
izan duen herri honek, biztanleriari dagokionez. Gora-behera batzuk izan dituen arren,
azkeneko urteetan esan daiteke nahiko erregularra izan dela. 1800. urtean herri
honetako biztanle kopurua 172 pertsonakoa zen eta antzeman daitekeenez hau da tasa
urriena. Hurrengo urteetan gorakada handi bat nabari da, 100 urte geroago 285
biztanlera arte heltzen delarik. Datozen urteetan beherakada dator baina ez oso handia,
gainera geroago etorriko den igoerak aurreko tasa altuak ere gaindituko ditu.
Arantzazuko biztanleria 1970. urtean bere gailurrera heltzen da, 374 biztanlerekin.
Jarraian beherakada nahiko handia nabari da, eta beheraka horren ondoren helduko da
erregulartasuna, 250 biztanletik gora baina beti ere 300 biztanlera heldu gabe.
BIZTANLERIAREN BANAKETA
1700-1800 urteen arteko, herriaren biztanleriaren banaketa aztertzen badugu,
1704an 33 baserriz osatuta zegoela konturatuko gara, geroago, 1745ean 29 baserriren
izenak agertzen dira, nahiz eta, 36 etxe egon zirela jakin. 1796an ere berdina gertatzen
da, 35 etxe izen agertzen dira, baina 42 etxe inguru zeudela dakigu. Argi ikusten da ez
dela aldaketa handirik egon eta gaur egun ere berdintsu jarraitzen duela.
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1704

1745

1796

2006

Uria de Olarra

Olarra Gotia (IragorriSolachi)
Olarra Gotia (PuenteInchaurraga)
Olabarriagarena

Olarra Goikoa

Olarra Urikoa

Olarra Echebarria

Olarra(Uribarri)

Olarra(Urquiola)
Olarra Beaskoa
Gatiquena(Asua)

Olarra (Bernaola)
Olarra(Uribarri)
Olarra Katikena
Olarra(Intxausti)
Gereziondo

Olarra(Olarriaga)
Olarra Goti
Olarra(J. Olarra)
Olarra Barrena
Olarra(Meñano)
Olarra(Zaballa)
USABEL

Usabel de suso(Arteaga)
Usabel
de
Yuso(Arriquibar)

Usabel(Artabe)
Usabel (Arriquibar)

Usabel (Landajo)
Usabel (Uribasterra)

Usabel (Landajo)

ZALBIDE

Zalbide(a) goti

Zalbide(a)goitia

Zalbide goitia(Gorostiza)

Zalbide goitia

Zalbide de
medio(Echebarria)
Zalbide
barrenengoa
(Solachi)

Zalbide erdicoa (Zabala)

Zalbide erdikoa

Zalbide
barrenengoa
(Solachi)
Zalbide la nueva de la
cruz

Zalbide barrenengoa

Zalbide
de
(Echabarria)
Zalbide
de
(Solachi)

medio
suso

Zalbide (Etxezarraga)
Zalbide gurutzekoa

IBARRA

Ibarra de suso

Ibar
Becoa
Bustinza)
Ibar
goicoa
Barrenechea)

Ibarra (Garamendi)

(Urtaza-

Ibarbekoa
(Micaela
Ibargoikoa)
Ibargoikoa (Vitoria)

Iberbekoa (Ontone)

Bizcarra (Barañano)

Bizcarra (Careaga)

Bizkerre (Goikuria)

(Salazar-

Ibergoikoa

BIZKERRE

Bizcarra
Garai)

URIBE

Uribe (Ugalde)

Uribe(Ugaldea)

Uribe (Ugalde)

Uribe (Ordeñana)

EGUZKIETXE

Egusquiza

Egusquiza(Mendieta)

Egusquiza

Eguskietxe

ARGIÑAO

Rementeria(Igorrekoa)

Rementaricoa(Igorrekoa)
Argiñano
(AllendeSalazar)

Rementeria(Igorrekoa)

Desagertua.

BERDOLATZE

Berdolaza

Berdolaza (Amorrortu)

Berdolaza (Amorrortu)

Berdolatze
(Bereziartua)

ZELAIA

Casa
(Kondesarena)

Palazio (Kondesarena)

Palacio (Marquesarena)

Arantzazu (Kondesarena)

Aranzatzu
(Marquesarena)
Tontorra (Letona)
Tontorra (Arana)

Casa Torre
(EtxebarriaInunziaga)
Errotea(Bilbao)

ARANTZAZUGOITI

(Bizcarra-

Torre

Olarra de Aratzazugoiti

Arantzazugoitia (Arana)

Arantzazugoitia (Arana)

Zelaia (Uria)
Zelaia (Iturrino/San
Antón)
Zelaia (Atutxa)
Zelaia(Ipiña)
Zelaia(Artabe)
Zelaia(Bernaola)
Arantzagoiti(LekueTotorika)
Aranztazugoiti
(Totorika)
Arantzazugoiti
(Totorika)
Arantzazugoiti (Ipiña)
Arantzazugoiti
(Amondarain-Ipiña)
Arantzazugoiti
(Lekue)
Arantzazugoiti
(Revilla-Bilbao)
Arantzazugoiti
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(Bilbao)
Arantzazugoiti
(Aburto)
Txorietxe
AIZTUZARRE

Arestui zarra

Aiztuzarre(Arza)

ARANDUI

Arandoi

Arandui

Arandui(Ugalde)

Arandui (Ugalde)

ELEZKAO

Erezcano de abajo
(Gojenola)

Elezcano(Gojenola)

Erezcano (Goxenola)

Elezkao
Elezkao(Zubigarai)

BITERI

Biteri de suso

Biteri (Astondoa)

Biteri goikoa (Ugalde)

Artearen menpe

ALBITZU

Albizu de suso(Ugarte)

Albisua(Ugarte)

Albizu becoa (Barañano)

Zeberioren menpe

Albizu de Yuso(Garibi)

Albisua(Garibi)

Albizu goicoa(Kareaga)

Zeberioren menpe

ERROTAZAHAR

Errotazahar(Madrazo)

AIZTUE

Aiztue (Atutxa)

ERREKOETXE

Erreca

Recacoechea

Recacoechea

Errekotxe(Rekagorri)
Errekotxe(Rekagorri)
Errekoetxe(Rekagorri)
Ontone

IBARRETA

Ibarreta(Barrena)
Ibarreta (Artetxe)
Ibarreta(Ordeñana)
Ibarreta (Landajo)
Ibarreta(Egia)
Ibarreta(Txaleta)

OHITURAK ERRITOAK, KONDAIRAK, TRADIZIOAK
Herri honetan bertako eliza eta ermita direla eta, San Pedro eta San Fausto jaiak
ospatzen dira. San Pedroak uda hastearekin batera datoz, eta Santu honen eguna
ekainaren 29a da. San Faustoak, berriz, jada ermitarik ez badago ere, ospatzen jarraitzen
dira, eta udazkenean izaten dira, urriaren 12an. Jai bietan zehar ekintza desberdinak
izaten dira, baina hori bai, adin guztietako jendea kontutan hartuta. Adibide bezala ikus
daiteke urteroko erretiratuen luntx-a eta umeentzako jolasak egiten direla, herritar
guztientzako herri afaria ahaztu gabe.
Jaiak alde batera utzita, beste egun batzuk ospatzeko ohitura ere badago. Urteko
lehenengo ospakizuna aratuste jaien aurreko bi igandeetan izaten da (aurten otsailaren
19 eta 26an). Lehenengoa, “kanporamartxo” izaten da eta hori ospatzeko herritarrak San
Adrian ermitara joaten dira “txitxiburduntzi” egitera. Hurrengoa aldiz, “etxeramartxo,
ekintza berdina egiten da, baina herrian bertan dagoen txoko batean.
Ekainean, San Pedro jaiaz gain San Juanak ere ospatzen dira. Su handi bat pizten da eta
herriko plazan, herritar guztientzat, sardinak erretzen dira plazan merienda-afaria
egiteko.
Uztaila hasieran, udaletxeak Euskal Herriko leku desberdinetara txangoa antolatzen du.
Adibidez, hainbat urtetan Elizondoko “Baztandarren Biltzarrera” joan dira.
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Abuztuko lehen igandean, San Adrian eguna ospatzen da. Bertara Zeberioko eta
Arantzazuko jendea igotzen da, baina ohitura honen jarraitzaile gehienak
Arantzazutarrak dira, Zeberioztar apurrak meza entzutera baino ez dira igotzen eta.
Goizean hasita ermitara igo eta meza ospatzen da, gero bertan bazkalduta arratsaldean
berriro plazara jaitsiz.
Eta azkenik aipatu behar da, hainbat herritan bezala urtea bukatzeko,
Arantzazuko herrira ere Olentzero heltzen dela, umeentzako opariekin eta
herritarrentzako gaztainekin.
KONDAIRA
Arantzazuko herria, erreka zela eta, zatituta zegoen eta horri konponbidea
aurkitzeko erromatar garaian, errekaren bi aldeak elkartzeari ekin zioten. Hasiera batean
erraza iruditu bazitzaien ere, oso zaila izan zen, izan ere, zubi oso luzeak egiten zituzten,
baina inoiz ez zen nahikoa izaten, ez zuten errekaren beste alderaino ailegatzen zen
zubirik egitea lortzen. Inoiz
ez
zitzaien
horrelakorik
gertatu eta zer egin ez
zekitela, oso kezkaturik,
horietako bati Gorbeiako
jentil batengana laguntza eske
joatea otu zitzaion. Jentilari,
etsita, arazoa azaldu eta
honek, bazuela nola lagundu
esan zion. Orduan, jentilak
harri handi-handi bat hartu
zuen
eta
Gorbeiatik
Arantzazura
bere
esku
indartsuekin ekarri zuen.
Erreka ondora ailegatzean,
harria erromatarrek egindako zubiaren amaieran kokatu zuen eta horri esker, errekaren
alde biak betirako elkartuta geratu ziren. Zubia eusteko beharrezkoa izan zen alde
batean zegoen zuhaitza. Honek eusten du mutur bat eta bestea jentilak Gorbeiatik
ekarritako harri handi horrek.
Kondaira honetan azaltzen da zubiaren azpian harri hori egotearen arrazoia.
EKONOMIA
NEKAZARITZA
Aldaketa nabarmenik izan ez duen gune bat izan da Arantzazu. Hasiera batean
nekazaritzak izan zuen lekukotasunak jarraipena izan du urteetan zehar eta oraindik ere,
ez dago alde batera utzita, bertatik inor bizi ez den arren.
Beti egon da eboluzio bat lantresna eta lurgintzan baina, hala ere, beti antzinako
tradizioari lotuta. Antzina familiaren ekonomian, ortua izaten zen garrantzi handiena
zeukana. Eta gehien lantzen ziren produktuak artoa, indabak, patatak ... ziren.
Nekazaritzarako erabiltzen ziren teknikak edo lan tresnak goldea, aitzurra, laia, igitaia...
ziren. Lurra txandaka lantzen zen deskantsurik hartzen utzi gabe. Horrek baserritarren
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ahalegin handia eskatzen zuen, baina beste alde batetik eskulan handia ere bai eta garai
haietan horrek ematen zion lana biztanleriaren zatirik handienari.
Gaur egun ordea, herri honetan nekazaritzak izandako garrantzia galduz joan da, ez
baitu bizitzeko adina diru ematen eta horren ondorioz, biztanleriak beste lan batzuetara
jo du. Bestalde, badaude oraindik ere, beraien baratza lantzen duten etxeak eta
norberaren kontsumorako baino ez diren arren bizirik jarraitzen dute oraindik.
Produktuak berdintsuak dira zenbait kasutan, argi ikusten den arren adibidez, gariaren
landaketa guztiz galdu dela. Eguneko produktuak lekak, porruak, tomateak, ... dira.
Abeltzaintzari dagokionez, ordea, aldaketa nabariagoa izan da, izan ere, lehen jende
askok izaten baitzuen ganadua baina gaur egun eremu honek galera oso nabarmenak
izan ditu. Lehen animaliak, beharrezkoak izaten ziren hainbat lan egiteko, adibidez:
lurra lantzen laguntzeko, familia elikatzeko, saltzeko eta honekin dirua ateratzeko… eta
gaur egungo berrikuntzak direla medio, aberea mantentzea lan gogor bat bilakatu da.
Hala ere, oraindik ere badago animaliak mantentzen dituzten baserriak : behiak,
txerriak, ardiak…
INDUSTRIA
Orain dela urte batzuetako eta azken urteotako industria alderatuz, argi dago
aldaketa handiak egon direla. Antzina, burdinolak, zerrategia, errotak, bi karobi eta
Argiñako mugan zegoen errementeria bat ziren industria jarduera nagusiak, baina
hauek indarra galtzen joan diren heinean, beste industria mota bat nagusitu da, hala
nola, autoen tailer bat, musika grabazio estudioa bat eta galdarak egiteko industria eta
koipeztatze tailer bat.
Ezin esan daiteke industria asko dagoenik baina horrelako herri txiki bat izanda,
eta orain dela urte batzuekin alderatuz, garapen nahikoa eman dela esan daiteke.
Aurrean aipatutako antzinako industria mota horiek aztertzerakoan, errotei dagokienez
hiru zirela aipa daiteke eta hirurak irina egiten zuten honen salmentarako, bizitza aurrera
atera ahal izateko. Hasieran diru iturri honekin nahikoa bazen ere, urteek aurrea egin
ahala errotari hauetako batzuk beste lan gehigarri bat bilatu behar izan zuten, izan ere,
errotek ez zuten familia mantentzeko adina diru ematen. Burdinolekin ere antzeko
zerbait gertatu zen. Hasiera batean bertako langile gehienak nekazariak ziren baina lana
gogorra izateaz gain, ez zuen diru nahikorik ematen, eta horregatik beste lan batzuetan
murgildu behar izaten zuten. Arantzazun zegoen burdinola bakarra Bildosolan zegoen .
Zerrategiak ere garrantzi handikoak ziren, herrian hainbat jenderi lana ematen baitzieten
eta bat Eguezkietxen kokatzen zen bitartean bestea Ibarretan zegoen. Hala ere, gaur
egun ezin dezakegu zerrategi hauetako inongo aztarnarik aurkitu.
Argiñako mugan bazegoen errementari etxe bat. Auzo honetako beste etxe guztiak
Zeberioko udalarenak ziren. Errementari etxe hau, bi herrien mugan zegoen baserri
batean kokatzen zen, baserri honen negozioa ona zela esan genezake, izan ere, mugan
zegoenez hainbat gurdi igarotzen ziren bertatik, produktuen salmentarako edota
animalien salerosketarako. Hori dela eta, gurdi guzti horien konponketak egiteko toki
oso egokia zen. Baina gaur egun baserri hori botata dago, urteak igaro ahala eraikina
asko zahartu baitzen.
Gaur egun herrian dauden industriak ez dira
handiak baina hala ere, beraien betebeharra ondo
egiten dute. Zelaia auzoan kokatzen den auto
tailer txikiak oso langile gutxi biltzen dituen
arren, ez zaizkie bezeroak falta. Azkeneko urte
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hauetan aspaldi abadetxea zegoen lekuan, musika grabazio estudio txiki bat zabaldu
dute gazte batzuek. Mugimendu handia egoten da bertan eta hainbat proiektutan egin
dute lan, esate baterako Galizia-Euskadi proiektuan. Baina industria hauetatik handiena
edo behintzat langile gehien biltzen dituen enpresa, aurrean aipatu bezala, galdarak
egiteko fabrika bat da eta hau nahiko eraikin berria da, izan ere, 70. hamarkadan eraikia
izan zen. Enpresa berri honekin batera koipeztatzaile tailerra ere sortu zen, baina kasu
honetan langile bakar batek egiten du lan. Azken enpresa honek ere, bere betiko
bezeroak izateaz gain, hainbat bezero berri ditu, errepide ondoan kokatzen baita.
ZERBITZUAK
Hasteko, antzinako zerbitzuak aurkezten hasi gaitezen, izan ere, gaur egun
herriak ezagutzen ez dituen hainbat zerbitzu zituen Arantzazuk. Adibide hauetako bat
1920. urtean zegoen tabako-denda bat da. Gainera, hiru ostatu zeuden Arantzazun
sakabanaturik eta gaur egun ez da hiruretako bat ere geratzen. Baina badaude oraindik
ere kontserbatzen diren zerbitzuak, adibide argienak tabernak dira. Gaur egun hiru
taberna daude herrian: Herriko taberna, Madrazo taberna eta Montero taberna.
Hiruretatik zaharrena Madrazo taberna da, hau herriaren erdi erdian kokatzen da
Herriko tabernarekin batera; Montero bestalde, bide ondoan dago. Hiru taberna hauek
ez dira beti zabalik mantendu eta urteetan hainbat aldaketa jasan dituzte. Gainera, 1918.
urtean oihal denda bat ere ezagutu zen herrian, elikagai denda batekin batera, gaur egun
horrelakorik ezagutzen ez den arren. Komunikazio arloari dagokionez, gaur egun
Zeanuritik irteten eta Bilbora heltzen den autobus bat dugu, baina Arantzazun, Arratiako
beste herri guztietan bezala, tranbia ere egon zen, herriaren erdigunetik igarotzen zena.
Baina orduko garraioa ez zen tranbia bakarrik izan, autobusa ere baitzegoen.
Gaur egun, badaude postariak, zabor-biltzaileak… baina zerbitzu hauek ez dira
herriarentzat propio eginak, hau da, lan hau egiten dutenak beste herri batzuetako
langile berak dira.
Aipatutakoaz gain, herrian udal liburutegia, jubilatuen eta gazteen txokoa ere
aurkitzen dira. Hauek izateaz herritarrak oso arro eta gustura sentitzen dira, asko
erabiltzen baitita.
Laburbilduz, Arantzazuko ekonomiak garapen txiki bat izan duela esan
genezake, izan ere, ez da aldaketa oso nabaririk eman. Aldaketa nabariena,
nekazaritzarako eta abeltzaintzarako tradizioan emandako galera dela baiezta dezakegu.
Gaur egungo herritar gehienek zerbitzuetan eta industrian egiten dute lan. Baina bi
sektore hauek ez direnez ugariak herrian, herritarrak kanpora jotzen dute lan bila:
Igorrera, Lemoara, Bilbora…. bertako industria-guneetan edo zerbitzu desberdinetan lan
egiteko.
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IBILBIDE TURISTIKO BAT
Bertako leku garrantzitsu edo esanguratsuenak ezagutzeko hainbat ibilbide
proposa daitezke, baina gure ustez egokiena dena aurkeztuko dugu lan honetan. Herriko
plazatik (Zelaia) hasita, Errekoetxeko bidea hartu eta Bekoetxe pasatuta Zalbide ikusi
eta Argiñaora arte helduko gara. Hemendik gorantz jarraituz, Apala Bekoa , Aspuru eta
Apala Goikoa baserriez gain, San Adrian ermita ere ikus daiteke. Azken hauek,
udaletxez Zebereiokoak badira ere, elizaz Arantzazukoak dira, nahiz eta San Adrianekin
eztabaida dagoen, bai parrokiaz eta bai udaletxez Zeberio dela diotelako. Baina, hala
ere, Zeberiotar askok
ermita hau ahaztuta duten
bitartean Arantzazukoak
arduratzen dira bertako
jaia ospatzeaz eta bertan
“tabernatxo” bat jartzeaz
ere bai. Ondoren, Apala
Bekoaren ondoan dagoen
bide batetik jarraituz
Bizkerrera
heldu
eta
bertatik
berriz
ere,
Zelaiara.
Azkenik,
Arantzazuko
errekaren
beste aldea ere ezagutzeko
Arantzazugoiti auzora igo
eta bertako baserriak
ikusteaz gain, alde batetik
Olarra aldea eta bestetik
Artabe, Goiri, troka....
ikusteko aukera izango
dugu.

EGILEAK:
Amaia Saez Zuazo.
Lucia Uriarte Bilbao.
Garazi Yurrebaso Atutxa.
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HISTORIA
1388an sortu zuen Juan Nuñez de Larak, Bizkaiko jaunak, eta bere emazte
Maria Diaz de Haroren omenez ipini zion izena herriari: Villa de Haro (Villaro).
Hiribildu (villa) guztien moduan “Carta Puebla” baten bidez sortu zuen. Horretan,
idatzita zegoen pribilegio batzuk eduki behar zituela, adibidez: Gasteiztik Bilbora
joateko Areatzatik pasatu behar zela, Beheko kalean egin behar zela trukea, Arratia
osoan Areatzan bakarrik egin ahal zela merkatua astero...
Hasieran kale bi bakarrik zeuden: gaur egungo Beheko kalea eta Goiko kalea. Kale
nagusi horiek lotzeko kantoi bi (kale estuak) zeuden, Zubizaharra eta Ilargi.
Gaur egun, herrian zehar jauregi interesgarriak daude eta Gudarien plazan, oraindik,
garai ezberdinetako eraikin batzuk biltzen dira.
ERREKAK
Areatzan hiru erreka inportante dagoz: Arratia, Uparan eta Iturrigorritxo.
Areatzatik pasatzen den ibairik garrantzitsuena Arratia da, eskualde honetako izena
hartuz. Zeanuriko presa batetik dator, gero Zubizaharrara doa eta azkenik
Sakramentinoetatik irteten da Artearantz joateko.
Uparan erreka Gorbeiatik dator eta azkenean Arratiarekin bat egiten du.
Iturrigorritxo erreka Zeanuritik dator eta Arratia ibaian isurtzen da.
Hiru erreka hauen artean Arratia luzeena da, beste biak bere isurkideak izanik. Baina
badaude hauek baino txikiagoak diren beste batzuk ere.

Arratia ibaia Zubizaharratik ikusita
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MENDIAK
Areatza itsasotik nahiko altu dago (170 m.). Bere azalera oso handia ez denez,
barruan ez dira mendi asko geratzen eta hauek ez dira oso altuak.
Mendirik inportanteenak zortzi dira: Urkidi (499’91m), Astetxe (504’17m), Kurutze
(281’01m), Burgun (448’28m), Upo (606’50m), Sustrigi (737’1m), Gorostola (825’7m)
eta Ilunpe (366’6m).

BIZTANLERIA
Areatza nahiko txikia denez jende gehiena plaza edo parketik hurbil bizi da.
Orain hemengo biztanleria 1023koa da.
Areatzan ia beti emakumeak gizonak baino gehiago izaten dira, normalean 100 bat.
Gizonak % 46a eta emakumeak % 54a.
Areatzako biztanleria-dentsitatea 113,6 b/km2.

LAN-SEKTOREAK
Gure herrian itsasorik ez dagoenez, lehenengo sektorea bakarrik dago
abeltzaintza, nekazaritza, basogintza... Lan sektore honetan jende gutxik egiten du lan
(% 7,2).
Herrian bigarren sektoreko enpresa batzuk daude: “Piroteknia Astondoa”, “Derribos y
Desesconbros Tali”, “Ekin S.L.”... Gehienek hemen egiten dute lan (% 53,7).
Gure herrian, hirugarren sektorean % 39,1ak bakarrik egiten du lan.

ZERBITZUAK
Areatzan dauden zerbitzuen artean aipagarrienak hauexek izan ahal dira:
Igerilekuak (ekainetik irailera arte zabalik), Parketxea (Gorbeia Parke Naturalari buruz
informazioa ematen dute), Erresidentzia (agure ezindu asko daude), Bankuak (bi banku
dagoz: BBK eta BBVA), notarioa... Hauetaz aparte beste batzuk ere badaude: arrandegi
bat, harategi bat, okindegi bi, estanko bat, liburu-denda bat, hiru ile-apaindegi, arropadenda bi, janaria erosteko beste bi eta jatetxe batzuk.

GARRAIOAK
Herri honetatik Bilbora eta Gasteizera joateko pasatzen diren autobusak
“BizkaiBus” eta “La Union” enpresetakoak dira.
Lehenengoa Zeanuritik Bilbora doa eta bigarrena Gasteiztik.

JAIAK
Herriko jai nagusiak abuztuaren 24an ospatzen dira, San Bartolome.
Maiatzaren 3an Santa Gurutz ospatzen da.
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IBILBIDE BAT HERRITIK ZEHAR
1 BOLIBAR EGOITZA

Askatasun kalearen amaieran dago. 1924. urtean eraiki zen eta 1972.urtean
BBK-k erosi zuen.
2 ERRUKIÑE BASELIZA

Baseliza hau Errukiñe kalean dago eta XVII. mendean eraiki zuten.
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3 MUDEJAR ESTILOKO ETXEA

Errukiñe kaleko bigarren zenbakian dago. XVI. mendean eginda oraindik ez da
berriztatu eta horregatik ditu mudejar formen arrasto batzuk.
4 ASKA ITURRIA
Iturri publikoa da. Gudarien plazan dago. Martin de Saracibalek egin zuen 1851.
urtean.
Ganaduarentzat eraikia izan zen
“aska”
batekin
inguratuta.
Alkatxofa iturria deitzen diote.
Bere itxura beti elkartzen da
hiriaren irudiarekin.
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5 GORTAZAR JAUREGIA

XVII. mendekoa da. Orain dela gutxi hotel bat egin nahi izan dute, baina ez diete
utzi. Horretarako berriztatu zuten eta orain politago dago.
6 UDALETXEA

Udaletxea Gudarien plazan kokatuta dago. XIX. mendean Pedro Luis de
Bengoetxeak egin zuen. Neoklasiko estilokoa da. Lehen, guardia zibilen kuartela izan
zen eta gero eskola izatera pasatu.
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7 PARKETXEA

1763an eraiki zen udaletxea izateko. Badira urte batzuk Gorbeiako Parke
Naturaleko Informazio eta Interpretazio zentro moduan erabiltzen dela.
8 ZUBIZAHARRA
Harrizko zubiaren azpitik Arratia ibaia doa. Errekatik gora ur-jauzi bat dago eta
apur bat gorago harri handi bat, ibaiaren erdian. Lehen harri horrek egurrezko zubia
zuen gainean. Egurra erre edo urak eraman zuenez, oraingo zubia 1730ean egin zuten.
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9 SANTA ISABEL MONASTERIOA
Errekaren beste aldean dago eta 1620. urtean eraiki zen. Klausurako klaratar
mojak bizi dira barruan.

10 SAN BARTOLOME
ELIZA
San Bartolome eliza
hiribilduaren lehenengo
garaian eraiki zen, XV.
mendean.
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11 ANIBARRO PARKEA
Parkea elizaren aurrean dago. 1748. urtean P.A. Añibarroren omenez egin zen.

12 GUARDAMINO ETXEA
Etxe hau Errukiñe kalean dago. XVII. mendekoa da eta egoera txarrean
kontserbatzen da.
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AREATZAKO LANEAN PARTAIDE IZAN DIRENAK
Agirremota Vivar, Eider
Agirremota Vivar, Olatz
Aguilera Lejarreta, Julen
Aldekoa Díez, Israel
Aldekoa Díez, Raquel
Aldekoa Ortega, Eukeni
Arana Bizkarguenaga, Irene
Atutxa Sánchez, Estibaliz
Atxa Gómez, Eneritz
Avilés Zamakona, Esther
Beobide Torres, Iraide
Beobide Torres, Julen
Boian Casian, Andrea
Borrajo Prieto, Sofía
Buda, Madalina
Cuadra Díez, Camila
Etxebarria Artabe, Itziar
Ipiña Zuluaga, Julen
Iturriaga Elexpuru, Antxon
Iturriaga Elexpuru, Txomin
Pérez de Anuzita Atutxa, Peli
Petralanda Perea, Markel
Petuya Ingunza, Izar
Ramos Díez, Dunia
Yurrebaso Martínez, Iskander
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Kokapena
Artea, Arratia haranean dago eta Arratia haranaren barruan Bedia, Lemoa,
Igorre, Arantzazu, Artea, Areatza, Zeanuri, Dima eta Ubidea herriek osotzen dute.
Arratia, Bizkaiko hegoaldean dago. Bizkaia, Euskal Herriko probintzia bat da eta
Europako hego-mendebaldean dago Espainia herrialdearen iparraldean. Bizkaiak
kostaldea dauka eta Kantauri itsasora ematen du, gainera Bizkaiko golkoaren zati bat da.
Arratia ez dago kostaldean Bizkaiko barnealdean dago.
ARTEAKO PLANOA
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ARTEAKO
Guztira
Aktiboak
644

Guztira
Nekazaritza
291

BIZTANLERIA ETA
Ez-aktiboak

310

22
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LANA

Langileak Langabeak
334
291
19

Industria+Eraikuntza Zerbitzuak
91
178

Lehen sektorea
Nekazal zereginetan jendea ez aritzeak, ez du esan nahi ez denik existitzen.
Oraindik baserri franko dago Artean ganaduarekin, oilo, txerri, esne behi, zaldi, asto eta
abarrekin. Aitita amamek horretan jarduten dute nahiz eta gazteagoak eta gure gurasoak
kanpoko fabrika eta lanetara joan.
Lorezaintza eta ortuariei lotutako entrepresak ere ezagutzen ditugu: basogintzarako,
lorazaintzakoak, nekazal produktuen ekoizpenekoak…
Basoak ere ugari daude batez ere pinudiak eta aspaldidanik dago Arteako Zerrategia.
Orain industrialde berri bat egiten ari dira.

Herririk herri, gure lurra umeen begietatik – Gorbeialdeko 11 ikastetxe eta B06
Berritzegunea

33

ELEXABEITIA ETA GAZTELU ARTEAN DAGO ARTEA(GA):
IZENARI BURUZ
Hitz jokoa eman arren gauza serioa da Arratiko Artea(ga) herriaren izena, askotan
jendearengan nahas-mahas handia sortu duena. Arazo bi argitu behar ditugu, zein den
izen egokiena, eta nola idatzi behar den. Horretarako bere historia ezagutu behar dugu.
Elizate bik osatzen zuten udal hau: Gazteluk eta Elexabeitiak, eta handik datorkio,
gaztelaniaz noski, oraintsu arte izan duen izen ofiziala, Castillo-Elejabeitia. Elizate
horiek parrokia bana zuten, Done Mikel zen Elexabeitikoa, egun Bizkaiko Foru
Aldundiak txukunduta, eta ezaguna da egurrezko dorrea izateagatik eta Gaztelukoa egun
hilerria dagoen lekuan zegoena, joan den mendean erre baitzuten.
Baina udal bakar batean eliza bi eta gainera oso hurbil egoteak arazoak baino ez zituen
ematen eta joan zen mendean eliza berri bat, aurrerantzean parrokia bakarra izango zena
eraikitzea erabaki zuten eta Arteaga izeneko lekuan egin zen. Iturrizar historialariak
berak esaten digu udal hau Arteaga izeneko lekuan zegoela kokatuta. Aurrerantzean
aldaketa honek hiru izen ekarriko zuen, herriko eta inguruko euskaldunek Artea(ga),
euskaldun batzuek Gaztelu-Elexabeitia eta gaztelaniaz Castillo-Elejabitia.
Arratia merindadeko eliza-atea,
parrokia bik osatutakoa da eta
Gernikako batzar nagusietan 61
zenbakia
duen
jesarlekua
okupatzen zuen. Gazteluk berrogei
etxe zituen eta gainera burdinola
bi, ura hartzeko iturri bat eta Andra
Maria izeneko baseliza bat.
Gainerako hogei-hogeita hamar
etxeak Elexabeitia parrokiarenak
ziren. Arratia ibaiak errota eta
burdinola bana mugitzen zituen
(XIV. mendea).
ARRATIAKO TRANBIA
Orain dela urte batzuk, Arteatik Bilbora, Arratiako tranbia pasatzen zen, Bilbora
joaten zena. Batzuetan, jendeak okerkeri asko egiten zituen. Herriko agure zahar batek
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kontatzen duen bezala, baziren herrian bi gazte hainbat gaiztakeri burutu zituztenak.
Horietako bat aipa dezakegu: soka batekin balde bat lotu eta hau apurtu arte gainean
esertzen ziren. Apurtzean “Viva el tranbia de Bilbao”.
Gaur egun Arteatik norabait joateko garraio publikoa erabili behar dugu, Bizkaibus
konpainiakoa Bilborantz eta Zeanurirantz. Zeberioara joateko badago banakaren bat, baina
jendeak kotxea erabiltzen du batez ere.
Arratia ibaia Gorbeia eta
Lekanda
haitzaren
magalean
sortzen
da.
Bertara hainbat errekek
isurtzen dute ura; horien
artean Arteako Lauretak.
Arratia erreka Lemoara
iristen denean Ibaizabalen
isurtzen
du ura eta
Nerbioirekin
batuta
Kantauri itsasora heltzen
da.

ARRATIA IBAIA
GAZTELU
Gaztelu Arteako ipar-mendebaldean dagoen auzune txiki bat da. Erdigunetik
200 metrotara, Artea- Igorre errepiderantz joanda.
Bertan hilerri bat dago, nahiko handia herri txiki batentzat, eta han ermita bat dago.
Antzina herriko nagusi batek, patroiak, lursail hori eman zuen hilerria egiteko. Ordutik
hona bera eta bere familia ermitan honetan lurperatzen dira.
Hilerri ostean Gazteluko dorretxea dago.XV. mende bukaeran eraikia; etxe hau oso
polita eta berezia da eta “Moro etxe” ere deitzen zaio dituen leiho ojibalak direla eta.
Antzina auzune hau udalerri bat zen. Gaur egun Castillo edo Gaztelu izenez ezagutzen
da. Hemen zegoen erre zuten eliza nagusitariko bat.
Bere alboan kotxeak ibili ezin diren bide txiki bat dago. Bertan zuhaitz hauek aurkituko
ditugu: urki gazte batzuk, haritz zaharrak eta arteak…
Goraxeago landa handi bat dago: Santa Mañeko atseden lekua.
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SAN MARTIN AUZUNEA ETA BASELIZA
Eskola ostean hasten da gure paseo zoragarria.Aldapa txikitxo bat dago eta
ezkerretara lauzpabost txalet ikusiko ditugu, paisaia benetan polita da. Gehien ikusten
dena zelai berde berdeak dira eta bertan: behiak, zaldiak, ahuntzak, ardiak… eta zelan
ez klase askotako txoriak aurkituko ditugu. Aurrera jarraituz gaztainondo handi bat
dago. Ezkerretara Esparta auzoa ikusten da eta eskumatara egin berri dagoen txalet bat.
Bideari jarraituz, estugune batean,
bost baserri aurkituko ditugu eta
hauek Garai auzunea osatzen
dute. Auzo honetan antzinako
ohiturak gordetzen dira oraindik,
ortu lanak, txerri lanak San
Martin jaien inguruan... Gehienak
lehengo baserriak dira, oso ondo
zainduak, jendeak baserri bizitza
jarraitzen du eta.

Auzune erdian labe zahar bat dago, nahiz eta orain ez erabili antzina aste osorako labasua eta laba-igerra egiteko erabiltzen zen.
Garai behean utzita bideak aldapa handi bat erakusten digu.
Aldapa erdian atsedena hartuz inguruko paisaia begiratzeari ekingo diogu: eskumatara
Eleixabeti auzo osoa ikusteko aukera ezin hobea izango dugu: San Migel eliza,
Santiagoko baseliza inguratzen duten zuhaitzak eta bertako dorretxe eta baserriak.
Ezkerretara begiratzen badugu berriz ere Esparta eta Garantze auzoak ikusteko aukera
dugu, hauek ere aldapa gora. Atzean Urrekoatxa, Ilunbe, Kubulu… harrizko mendiak.
Pinudi erraldoi batzuetan sartzen ari garela gorantz begiratuz tontor baten gainean San
Martin baselizaren atzealdea ikusten da.
Bere inguruan zelai berde
berdeak daude eta bi belar meta
eder. Halako belar metak orain ez
dira errazak ikusten, gaur egun
baserritarrek,
belar
sikuaz
fardoak egiten dituztelako eta
gero ganbaran gorde.
´
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SAN MARTIN
Oso baseliza bitxia da. Estilo gotikokoa da eta XV. mende inguruan eraikia.
Muino txiki batean dago, harri gainean alegia. Bertako portiko-atari gotikoa zarratuta
dago, bizimodurako aprobetxatuz. Baseliza honek auzune guztiari ematen dio bere
izena. Atarirako ateak antzinako burdinazko sarraila gotikoa dauka. Barruko planoa
errektangeluarra da, zurezkoa.
Argia leihotik sartzen zen.
Aldareko bi arkaden azpian,
Tourseko San Martin eta San
Antolin martiriaren irudiak
kokatzen dira. Badu baita Ama
Birjina Sortzez Garbia. San
Martin baselizan orain ez da inor
bizi eta sano zahartuta dago, ez
badute berriztatzen jausteko
arriskuan dago.

San Martin auzo honetan aipagarriena orain konpondu berri dagoen Etxezaharra Goikoa
Baserria dugu, Arteako Historia Arkitekturako Ondarearen parte dena. Etxe honen
ondoan Garain dagoen bezalako labe bat dago.
Bide amaieran eta punturik eta altuenean azkeneko baserria dugu, Goiko izenez
ezagutzen dena. Inguruak arakatuko ditugu berriro: eguzkia irteten den lekurantz
begiratuz, Dimako haitzak, Ilunbe, Urrekoatza... Elezkaozein Artaun auzuneak, San
Migel txiki baseliza eta abar.
Iparraldera begiratuz Soiube, Bizkargi, Lemoatxa, Mandoia… mendiak; Argina eta
Arantzazuko hainbat auzune; Arteako Mendieta auzunea… ikusiko ditugu.
Mendebalderantz begiratuz, Murga, Albitzea, Baltzola… mendi eta basoak; Sarasola,
Madaria, Iturria, Gaiau… Arteako auzuneak.
Hainbeste mendi eta basorekin San Martin, ia-ia mendiz inguratuta dago. Paraje hau
benetan ikusgarria da.
SANTIAGO BASELIZA
Elexabetin dagoen baseliza txikitxo bat da Santiago.
Laukizuzen itxura du, elizpe handi bat du errekarrizko zoruarekin. Santiago harrizko
hiru ormak babesten dute, laugarrena elizpea da eta egurrezko teilatuak estaltzen du.
Baselizak hiru uretako teilatua du eta gainean kanpandorre bat dago
Baseliza barruan aulkiak daude meza dagoenean entzuteko; aldarean Santiago dago
zaldi zuri baten gainean, lehen mairu bat zegoen zaldiaren hankapean baina ostu egin
zuten. Baseliza hau 1851.urtean eraiki zen.
Santiago baselizaren aurrez aurre landa eder bat dago. Bertan parrillak daude janaria
prestatzeko; jateko eta atseden hartzeko harrizko mahai bi erraldoirekin.
Ehunka urteko haritzak daude eta haien ondoan urkiak, haltzak, alboak… Zuhaitz
batzuen azpian, harri handi batzuk daude sakabanatuta, antzina jendea berba egiteko
elkartzen zenaren seinale.
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Atseden lekuaren aurretik pasatzen den
errepidea orain dela hogei urte inguru
egin zuten, errepide hori Orozkora doa
Bikotzgane mendatetik pasatu eta gero.
Sarasola portutik Zeberiora doan bidea
ere Santiago albotik pasatzen da.
Artea osoan baserri paisaia nagusi da,
ganadu eta zaldiak ikus daitezkeelarik.
Orain dela urteak Arratia guztitik
etortzen zen jendea Santiago jaietako
erromeriara, orain marmitako txapelketa
egiten da.
Atseden leku honetara kanpoko jendea
ere etortzen da eguna pasatzera,
txirrindulariak ere egoten dira indar
berritzen.
ELEXABETI
Arteatik Zeberiora doan
bidea hartuta, batzokia igaro eta
gutxira, beherantz doan aldapa
txiki bat hatzen badugu
Elexabeti auzoan egongo gara.
Elexabeti historia askodun
auzoa da, bertan San Migel
eliza dago (XVI. mendean
eraikia), Santiago ermita (1850.
urtean eraikia), Arteak dituen
lau ermitetako bi daude,
Galiano dorretxea eta atseden
leku eder bat.
Bidean pixka-bat aurrera jarraituz ezkerretara begiratzen badugu San Migel eliza ikusiko
dugu. San Migel eliza benetan handia eta zaharra izan arren polit polita da. Gaur egun baseliza da.
XVI. mendeko eraikinak guztiz harrizkoak ziren eta San Migel elizak aurrealde guztia
(kanpandorrea barne) egurrezkoa du; teilatua buztin gorrizkoa da (arabiar estilokoa) eta zortzi ur
ditu; kanpandorreak hiru kanpai ditu eta esaten da aspaldian urrezko kanpai bat zuela;
aurrealdean, eskuma eta ezkerraldean portiko bat du
eta zelaian errekarriak daude (borobil borobilak) eta
zirkulu forma egiten du bere barruan irudi bat utziz.
Barrualdean hamar aulki luze daude mezarako. Guk
abestu eta dantzatu egiten dugu San Migel egunean
baseliza aurrean. Auzo erdian gaude eta bideak gero
gorantz egiten du, aldapa erdian eskumatara
eskailerak (trenbideetako trabesak) daude, hauetatik
igotzen badugu Santiagoko ermita dugu, bere landa
eder, arboladi eta guzti.
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Kallejatik ibilbide ikusgarria egingo dugu. Zuhaitz mota asko dago batez ere
fruitu arbolak inguruko baserrietakoak; badaude landak ere belar berde eta leunarekin.
Kallejatik, altuera askorik ez dagoenez, ez dago bista handiegirik, errepide ondoan
dagoen auzoa da eta. Mota ezberdineko baserri ugari daude altuak, baxuak,
harrizkoak,... baserritarrak bertan bizi dira eta dituzten zuhaitzetatik sagar oso gozoak
ematen dizkigute.
Lehen, Kallejan ogitegia zegoen, orain ez dago, itxi egin zuten eta, bertan
baserriko ogia egiten zuten eta eskolatik ogia egitera joaten ginen urtean behin, ogia,
pamitxak edo morrokotak egiten genituen. Etxea egurrez eta harriz eginda dago, eta oso
handia da. Etxe inguruan zuhaitzak daude eta landa ederra daukate.
Ogitegitik gora aldapa luze bat dago,
han etxe eder bat dago. Beherantz
bagoaz iturri bat zegoen lekua
topatuko dugu: Kallejako iturria;
muna baten kontra, eskailerak
beherantz eginez aurkituko dugu;
zoritxarrez oraintxe ez da urik iristen,
sikatu egin delako. Iturriko ura metal
ura zen gozoa zen eta freskoa.

Aurrerago bagoaz, pare bat etxe gehiago ikusiko ditugu, bata baserria eta bestea
ez, hor amaitzen da Kalleja auzoa. Hortik aurrera beste auzo bat da: Ugarte.
SARASOLA
Sarasola Arteako auzunea da; Plazatik Sarasolako tontorrera distantzia asko
dago (bi kilometro) eta bertara joateko Zeberioko errepidea hartu behar da.
Antzina Sarasolako baserrietan jende asko bizi zen. Jendea soroak lantzen eta ganadua
hazten aritzen zen. Orain pinudiak dauden lekuetan lehen garia ereiten zen, baina
baserriko gazteak fabriketan lan egiten hasi zirenean, landetan pinua landatzen hasi zen
eta horregatik gaur egun pinudiak daude. Orain pinudiak dauden lekuetan lehen pagoak
eta haritzak zeuden.
Orain ganadu gutxi dago, bi baserritan bakarrik eta baserri bakoitzean haragizko
hiruzpalau behi eta dozena erdi ardi. Antzina ordea, ganadu asko zegoen, baserri
bakoitzean ardiak, idiak, untxi, oilo, oilar eta txitak eta haragizko eta esnezko behi
ugari.
Sarasolako baserriak, sakabanatuta daude. Denek dute izena: Ugaldeta, Igertza, GaraiUrkiola... Baserriak berriztatuta daude, bat izan ezik bere egitura mantentzen duena,
lehenago egindako baserria da: bi pisu ditu, beheko solairua harriz eginda dago eta
goikoa egurrez, Sarasola tontorrean dago.
Sarasolako ikuspegia zabala da: Artea herria, Lamindao, Arteako auzune batzuk
Dimako haitzak... Paisaia, berde berdea da udan zein neguan, pinuz beteta dagoelako.
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Neguan eguzkia arin ezkutatzen da zuhaitzen artetik, horregatik paraje itzaltsua
da; neguan leitzen duenean, leku batzuetan egunez be ez da leia kentzen.
Sarasolan ezkerretara Murga mendia dago, Murga auzuneko parte da eta Arteako
mendirik garaiena. Erreka bat ere badago, Zeberiotik datorrena, Sarasolako erreka
esaten zaio.
EKOMUSEOA
Ekomuseoa udaletxe atzean dago eta harriz eta haritz egurrez eginda dago. XVI.
Mendeko baserri baten egitura du. Barruan antzina erabiltzen ziren gauzak daude, adibidez
etxeko altzari, plater, koilara eta abarrak. Badaude baita lanbide desberdinetan erabiltzen ziren
lanabesak eta egiten zituzten gauzak: lihozko telak eta tresnak, artilearen lanketarako;
errementariaren gauzak; lehenagoko arropak; baserriko lanerako lanabesak eta abar.
Kanpoan ere txabola eta kobazulo bat ere badago eta hor azaltzen dute nola bizi ziren
historiaurreko pertsonak. Umeentzako parketxo bat dago eta gimnasia egiteko lekua ere bai.
Handientzako taberna eta jatetxea ere baditu.
Sarrera bi ditu Ekomuseoak: bata errepide nazionaletik, Bilbotik Gasteizera doana eta
bigarrena Arteatik Zeanurira doan errepidetik, udaletxe ondotik.

MENDIETA
Mendieta Arteako auzune txiki, lasai eta aldapatsu bat da. Arteako iparraldean dago
erdigunetik 1km-tara, Zeberioko errepiderantz joan eta eskumatarantz hartuta. Aldapa igotzen
hasi eta lasterrera landa bat aurkituko dugu, Gaztelu auzunekoa da. Bertan parrilla bat dago sua
egiteko, ziboak ere baditu, mahai karratu batzuk ere bai, bina banku eta Santa Mañeko ermita
(1981ean eraikitakoa) baita haritz handi eta eder bat ere, beste zuhaitz batzuk inguruan
dituelarik. Santa Mañeko jolas lekua da.
Guk aurrerantz jarraituko dugu, oraindik ez garelako Mendieta auzunera heldu. Landa
horren alboan hiru bide daude, bat Gaztelu auzunera doa, beste bat “Bistalegre” baserrira, eta
bestea gorantz, guk bide hau hartuko dugu Mendietara joateko. Aldapa luzetxoa da, eta honen
ostean Mendieta dago.
Auzune txikitxo honetako etxe batzuk: Agarre, Bistalegre, Etxe handi, Mendieta barri, Mendieta
goikoa (orain Etxebarri )… Harrizkoak dira eta teilatua bi-lau uretara egina daukate, portale
handiak, inguruan soloak eta ortuak.
Beste batzuk txalet modukoak dira: etxe aurrean belarditxoa, aurrealdean landarea balkoitik
lurreraino, portale txiki edo portxea, lorategi handia…
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Zuhaitz eta basoak ere baditu auzune honek: haritz zahar bat, pinudi handi bat, beste
pinudi gazte batzuk ( 27 urte ingurukoak), arkaziak eta urritxak dituen beste baso bat eta
sagarrondo asko dago, bestako sagarrekin sagardoa egiteko erabiltzen dira.
Arkaziak eta Urritxak dauden basoan iturri bat dago eta bertatik metal ura irteten da. Pixka bat
beherago erreka bat dago “Beheko erreka” izenekoa. Antzina auzo honetako emakumeak bertara
joaten ziren arropa garbitzera. Ganadua ere bada auzune honetan: behiak, ahuntz batzuk
ekartzen dituzte noizean behin, txerri ugari…
Auzune honetatik ikuspegi ederra daukagu ekialde eta hegoalderantz: Urrekoatxa, Upo,
Lekanda, Murga, Kukutze, Baltzola, San Martin, Elezkao, Artaun, Esparta, Larrrazabal,
Lamindao, Artea, Areatza ikusten dira; mendebalderantz Sarasola eta Zeberio eta Arantzazu
iparrera.

ARTEAKO ISTORIO ZAHARRAK
Albarka
Orain dela 50 urte inguru eskean etorri zen gizon bat Arteara.
Auzo eta baserri guztietatik limosna eskatzen ibiltzen zen . Gizon honek Rafael zuen
izena , baina beti abarkekin ibiltzen zenez “Albarka” deitzen zioten.
Oso pertsona ona zen , eta harrera ona zuenez herrian , Matxorrin labean jarri zuen bere
etxea. Bere arropa zaharrak errekatxoan garbitu eta kordel batetik eskegita edukitzen
zituen laban.
Nire amamak kontatzen du etxerik etxe ibiltzen zela umeei bere ogi gogorra
banatzen eta limosna eskatzen.Urte berria hasten zenean baserrietan Albarka ere
gonbidatuta egoten zen, nahiz eta berak inoiz mahaian jarri nahi ez. Bazkaria eraman
edo bazter baten jaten zuen; adibidez: jaunartzeetan eta… Antza denez, familia
aberatsekoa zen. Senitartekoak noizbehinka bila etortzen ziren, baina berak joaterik nahi
ez.
Luzaroan bizi izan zen Artean eta bere laban hilik aurkitu zuten. Bere heriotza
asko sentitu omen zen.
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Gizon zaharra
Orain dela 40 urte gutxi gora behera nire amamaren etxera gizon zahar bat joan
zen eta inoiz aterik zarratzen ez zutenez barrura sartu zen.
Sutean bakailao kazuela bat hartu zuen eta jaten hazi zen, amamak zarata entzunda bera
jaitsi eta jaten harrapatu zuen. Hala ere, errieta egin beharrean ardo botila bat eskaini
zion.
Afe
Arteako baserri batean “Afe” izenez ezagutzen zen gizon bat bizi zen. Afe esaten
zioten ez zuelako berba ondo egiten. Hala ere, herriko jende guztiak ulertzen zuen
berak esandakoa. Domeka guztietan erromeria egoten zen eta gizon hau ez zen inoiz
falta eta beti dantzatzen zuen neska polit batekin. Eskuan inoiz ez zitzaion falta palu
luze bat, bera bere erara defenditzeko. Afe herrian pasatzen zen guztiarekin enteratzen
zen eta bere erara kontatzen zuen, baina denek ulertzen zuten.
Migelito gezurtia
Orain dela 40 urte gure eskola ostean zerra bat zegoen eta bere jabea Migelito
Imfantekoa zen. Migelitori bromak egitea asko gustatzen zitzaion, baina batez ere
umeei. Adibidez hau esaten zien: Zeberioko bidean txibizkeriez betetako kamioi bat
jausi da, eta denak joaten ziren hara korrika … eta gezurra zen.
Egun batean ume batzuei anisa eman eta mozkorra hartu zuten, gero aldapa beherantz
txiribueltaka jaisteko esaten zien, etxean gero, errieta galanta izaten zuten denek.
Arteako gizon handia
Bi gizon gauez bata bestean gainean jarri eta izara batekin estali ziren lagunak
beldurtzeko. Hau apustu baten ondorioz egin zuten.
–Ni ez naiz beldurtuko- esan zuen batek.
- Baietz beldurtu.- esan zuten besteek.Gizon haiek besteak baino lehenago irten ziren
tabernatik, eta beldurtuko ez zirela esan zutenak ere beldurtu ziren.
ARTEAKO PERTSONAIAK
MAURIZIA ETA LEON
Maurizia, Leonek eta Fasiok osatzen zuten Arratiako trikitixa taldea. Trikitixa
muduan hauek izan dira hirukote berezienak.Mauriziak panderoa jotzen zuen Fasiok
trikitia eta Leonek alboka. Leonek alboka jotzeaz gain, hauek egiten zituen, eta oso
ongi gainera. Bere aitak erakutsi zion bai alboka jotzen eta baita albokak egiten ere.
Taldeak herri txikietako, erromerietan jotzen zuen eta oso ezagunak ziren Arratia
guztian.
Leon 1916ko abenduaren 10ean jaio zen eta 1990eko azaroaren 18an hil zen.
Leon alboka jotzen hasi zenean ez zegoen honetara dedikatzen zen jende askorik,
Leonek eta Txilibrinek bakarrik jotzen zuten baina normalean Leonek Maurizia eta
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Fasiorekin jotzen zuen, Maurizia eta Fasio hil zirenean Basilio izeneko gizon
batekin jotzen hasi zen. Basilio hil zenean Zornotzako batekin elkartu zen Leon.
JOTEA “Hamar hamaiketako”
Hamar hamaiketako eguzki beroa

ARRATIA

1aldea

Hamar hamaiketako eguzki beroa.
Ama buruen min dot ta etxera banoa
Ai, ai, ai ta etxera banoa
II.- Eguzkie joan da bere amagana
Eguzkie joan da bere amagana
Bihar etorriko da denpora ona bada
Ai, ai, ai, denpora ona bada
Eguzkie joan da bere amagana.
III.- Atsoa ta agurea biek egurretan
Atsoa ta agurea biek egurretan.
Aizkorea galdu te biek murmurretan
Ai, ai, ai biek murmurretan
Atsoa ta agurea biek egurretan

OIHARTZUNAK
1969an Francoren diktadura pil-pilean dagoela, Arratiako talde bat batu zen,
euskaraz kantatzeko asmoarekin. Juan Jose abadearekin hitz egin zuten talde berriaren
zuzendari izateko: ”Oihartzunak”. Hasieran taldeko partaideak zortzi ziren, gero sei
izateko: Patxo, Itziar, Belen, Juan Ramon, Begoña, Arbe, Loli eta Jose Ramon.
Euskal Herri guztian zehar kantatzen ibili ziren (Iparralde eta Hegoalde) eta euskal
jaialdietan ere parte hartu zuten 1980ko hamarkadan.
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IGOR ESTANKONA
Artean jaio zen 1977. urteko apirilaren 9an . Gazte gazterik irabazi zuen
“Urruzuno” lehiaketa, 15 urte zituela. Euskadi irratian ere hainbat kolaborazio egiten
ditu. “Gara” eta “Deia” egunkarietan, literatur kritikari lanetan ibili ohi da. 2004an
Arratiako Zertu Kultur Elkartea eta Begitu aldizkariaren eragilea dugu. “Irun herria”
saria irabazi du. Argitarapenak ondoko hauek dira: 1998. urtean “ Anemometroa” Susa.
2002. urtean “Tundra” Susa 2004. urtean eta “Ehiza eta nekea”. Kutxa fundazioa.

IMANOL AGIRRE
Imanol Agirre Arteako eskupelotaria da eta lehenengo mailan jokatzen du. Berak
munduko txapelketa irabazi zuen. Txikitatik jokatzen du esku pilotara Areatza eta
Zeanuri taldeekin eta Euskadiko txapelketan lehiatu zen. Gure ikastolan ikasi zuen.
Imanol Agirrek orain semetxo bat dauka eta berak zaintzen du.

ALEX GOIKOETXEA
1982ko ekainaren 8an jaio zen. Kadete mailan Athletic-ekin txapelketa nahikoa
irabazi zituen. 18 urterekin Espainiako selekzioarekin jolastu eta gero selekzioarekin
munduko sup-kopa irabazi zuen. Hamar hamaika urterekin hasi zen futbolean jolasten.
Kultural Leonesan dago orain; profesionala izango da zorterik badu. Defentsa zentral
postuan jolasten dut.
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ARTEATIK ZEHAR IBILBIDEA

1.- IKASTOLA – TELEZENTROA: Datak, historia, erabilerak.
Bidea: Infante, Labaderoa, Sta. Mañepetik, Torreara.
2.- TORREA: etxearen itxura, historia.
3.- STA. MAÑE: Arboladia, jolas gunea.
Bidea: Zeberioko bidea, Eleixabeti.
4.- ELEIXABETI – SAN MIGEL: historia eta kanta/dantza;
GALIANO TORRETXEA: eraikuntza eta historia;
SANTIAGO: jolas gunea eta baseliza.
Bidea: Mauriziaren etxe ondotik, bainuetxe zaharra, bide gorritik, zubiraino;
5.- LAURETA ibaia: ipuin bat antzeztu edo erdi antzeztu.
Hamaiketakoa (12:00etan?)
Bidea: Infantetik Garaira.
6.- SAN MARTIN baseliza: ingurutik eta barrutik; historia, istorioa eta koplak
abestu. Hantxe eskaileretan herriko pasadizo edo ipuinen bat kontatu. Baten
batek gogorik izanez gero Goiko baserriraino jarraitu, bidea amaitu arte eta
inguruko baso eta mendiak aipatu. Herrira itzuli.
7.- Ikastolako jantokian bazkaria , bokatak. (13:40an; bazkal ostean atsedena
plazan 14:00tik 14:30era bitartean).
8.- Plazatik FRONTOIRA eta EKOMUSEOA.
8.- (2. aukera Frontoitik nekazal ustiapeneko zentroa den lorategira bisita).
9.- Amaitzeko UDALETXEA eta bere atzean dagoen MAURIZIA ETA LEONEN
monumentua. Historia eta abestia.
EGILEEN IZEN ABIZENAK

Bernaola Iturbe, Ainhoa.
Madariaga Intxaurraga, Maialen.
Argüelles Larraondo, Santi.
Bermúdez Yarza, Elena.
Mendez Vaca, Carla Vanessa.
Aldape Esparta, Jone.
Arana Arana, Gorka.
Arenaza Manrique, Gorka.
Fernández Bernaola, Bingen.
Uillén Amundarain, Jagoba.
Méndez Hoyos, Mariela
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DIMA KOKATUZ




























Udalerri hau Indusi haranean dago, Urkiolako Parke Naturalean. Hirialdetik
kanpo paisaia eder asko aurki dezakegu, Zumeltza, Artaun edo Oba auzuneetan, baso,
haran eta mendien artean.
Lemoa
Dimako herri mugakideak hauek dira:
Zornotz
Iparraldean Igorre eta Zornotza, ekialdean
Igorre
Durango,
Mañaria
eta
Abadiño,
Durango
hegoaldean Otxandio, Ubidea eta Zeanuri Arantzazu
eta mendebaldean Zeanuri, Areatza, Artea
Mañaria
eta Arantzazu. Indusi ibaiaren ertzean
Artea
dago, mendiz inguratuta.
Areatza

Arratiako eskualdean dago eta
Abadiño
62,22 km2-ko hedapena duen bizkaitar
udalerria da. Arratia ibaiaren ibaiadarra
Zeanuri
den Indusi ibaiko ibarraren alde bietan
hedatzen da, hegoalderantz Goikogane
mendiraino luzatzen da, Ubidea eta
Otxandi
Otxandio mugakide dituelarik.
Ubide
Diman, alde bi bereizten dira. Alde batetik
Indusi ibarraren ondoan, landatzeko lur zatiak barru-hartzen dituena. Hemen bizi da
biztanleriaren zatirik handiena. Bestetik, udalerriaren mugak inguratzen dituen gailurren
multzo bat, Durangaldeko karezko mendilerroaren jarraipena dena, iparraldean altuera
handiagoak dituena. Beste batzuen artean, hurrengo mendiak daude: Urtemondo (789
m.) Aramotz (514 m.), Mugarra (1.001 m.), Iturriotz (778 m.), Altun (762 m.), Urri (582
m.), Ilunbe (446 m.).
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Udalerriko azaleraren zatirik handienak Indusi ibaira botatzen ditu bere urak, eta
berezko ibaiadar eta iturbegi ugaritatik joaten dira; Montevideo izenekoak, Zadorraren
ibaiadarra dan Urkiola ibaiara botatzen ditu bere urak.
Eskualdeko beste gune batzuetan gertatzen den legez, industriarik ezak eta, geroago,
industri-guneetatik aldenduta egoteak, biztanlegoaren etenik gabeko aldegitea suposatu
izan du. Dimako udalerriaren barruan, nekazaritzaren sektoreak bere garrantzia
mantentzen du. Oraindik ere inguru malkartsua denez, nekazal-azaleraren ehuneko txiki
bat baino ezin daiteke landatu. Industriako ezarki garrantzirik ez dago.

BIZTANLERIA
Dimako biztanleriaren bilakaera (1704-2005).

3000
2500
2000
1500

Biztanleak

1000
500
0
1704 1768 1800 1838 1877 1920 1970 2001 2005

DIMAKO HISTORIA ETA ONDAREA
Historiaurrean gizakia haitzuloetan bizi zen. Garai honetako aztarnak aurkitu
ziran gure herriko Axlor kobazuloan. Hemen, luzaroan bizi izan zen Musteriar aldiko
gizakia, eta honen lekuko dira aurkitutako tresnak eta gizakien hezur eta haginak. (K.a
75.000 eta 35.000 inguruan).Garai honetako gizakiak ehiztariak ziren eta ez zuten leku
finkorik bizitzeko, nomadak ziren.
Urteak joan urteak etorri, gizakia
abeltzain eta nekazari bihurtzen hasi
zen. Animaliak hazi eta hezi; haziak
erein, landareak landatu... Hau dela
eta bizitzeko leku bat aukeratu behar
izan zuten eta etxeak eraiki.
Dimako herriaren sorrera 1300. urte
inguruan kokatzen da. Herri hau oso
zabala denez, 60 km2 baino gehiago,
bertako
jendearen
komuneko
beharrizanei erantzuna emateko,
multzo txikietan biltzen zen. Auzune
txiki hauek “kofradia” deitzen ziren .
“Kofradiak” urtero batzartzen ziren
agintariak aukeratzeko eta egin beharrak ikusteko (kofradietako basoak
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garbitzeko,bideak konpontzeko...). Dima zortzi kofradiak osatzen zuten: Arostegieta,
Bargondia, Bikarregi, Indusi, Intxaurbizkar, Lamindao, Oba eta Olazabal. Aurreko
mendean kofradien lurrak pribatizatu egin ziren eta erakundea indarra galduz joan zen.
Baso ederrak egon dira eta daude gure herrian, pagoak, haritzak, pinuak... pagadien
inguruetan ikazkinek haien txondorrak eraiki eta ikatza egiten zuten.
Herri honetan abeltzaintzak eta nekazaritzak garrantzi handia izan dute beti. Hemen
artzain asko egon dira eta oraindik ere badaude; ardiak zaindu, bildotsak hazi, gaztak
eta artilea egin, artoa, garia...erein , hazi eta ebaki ostean errotetara eroaten zen irina
egiteko. Diman, garai batean zortzi errota zeuden.
Gaur egun nekazaritzak eta abeltzaintzak bere garrantzia mantentzen dute,industriako
ezarki garrantzitsurik ez dago eta hirugarren sektoreak (zerbitzuak) gorakada izan du.
Diman hainbat eraikuntza interesgarri daude, hiru taldetan banatuko ditugu:
a) Etxe, dorretxe eta jauregiak.
b) Eliza eta baselizak.
c) Errotak.
a) Etxe, dorretxe eta jauregiak.
Dauden guztien artean honako hauek aipatuko ditugu:
Ziarrusta dorretxea
Ziarrusta dorretxea Dimako, Ziarrusta auzoan kokatuta dago. XVI. mendean
eraiki zen. Bolumen kubikoko eraikina da, guztia harlanduz eraikitakoa eta laualdeetara
doan teilatuaz.
Urizarreko jauregi etxea
Arratia-Nerbioi eskualdean, XVII. mende inguruko eraikin zibil
bakarrenetarikoa da. Dorretxe baten gainean eraikita dago, bolumen kubikoko eraikin
bat da, neurri berdinekoa.
Ibarra jauregia
1799. urtean eraiki zen. Arkitektura errenazentistaren eredu da. Hiru altuerako
bolumena dauka, azkenekoak ganbara itxura daukalarik. Azpimarratzekoa da puntu
erdiko sarrera zoragarri dobelatua, eta hau aurrealdeko beheko solairu erdian aurkitzen
da. Eredu honen adibideak gutxi dira munduan.
Etxe handi baserria
Biteriñon kokatuta dago. Bizileku jatorra, gotiko errenazentista eredukoa. Diman
ezagutu den etxeen arteko egitura erakusgarririk zaharrena.
Bernaola bekoa baserria
Dimoztarren etxebizitza jatorren eredua. Abereen eta etxeko bizi lagunen arteko
mugaketa agiria. Aipatzekoa bere armarria , bertan bale bat kainoi artean agertzen
delarik
b) Eliza eta baselizak
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S.Pedro
Herriko eliza nagusia da. San Pedro eliza eraikin barroko bat da. Dorrea bakarrik
geratzen da jatorrizko eraikin barrokotik. Alejo Mirandak proiektatu zuen 1793an, eta
1942an berreraiki zuten sute batek suntsitu ostean.
S.Balendin
1799. urtean eraiki zen. Palazioaren aurrean egindako ermita da. Etxe honetako
jabeak, Don Simon Bernardo de Zamakolak, egin zuen ermita hau bere familiarentzat.
Gaur egun ere ermita hau ez da elizarena, pribatua da.
Pidadea

1716. urtean eraiki zen ama errukitsuaren gurutz tokia. Dimako monumentuzko
ondareen elementu bikainenetarikoa da. Denen gainetik hargintza eta burdin-lantzeko
lana azpimarratzekoa da.
Ugaranako auzunean dago, San Pedro parrokiara daraman bidearen eskuma aldean.
Hilerria
Dimako hilerria San Pedro elizatik metro gutxitara aurkitzen da. Tokiko
orografia malkartsua dela eta, bost terrazetan mailakatu behar izan zuten.
Cristobal Bernaolak gustu grekoko kapera bat jarri zuen alderik goienean. Hilerria txiki
geratu zen berehala, eta birritan handitu zuten 1885ean eta 1931an.

