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1.

AURREKARIAK

Idiazabalen, beste herrietan gertatzen den bezala, bideen titulartasunari,
eskubideei,

baliagarritasunari,

ohiturei

eta

jurisprudentziari

buruzko

eztabaidak, arazoak eta auziak gertatzen dira, iritzi eta interpretazio
desberdinen ondorioz.

Era

berean,

Erakundeen

ekainaren

13ko

1372/1986ko

Errege

Dekretuak,

Toki

Ondasunen Araudiak onesten duenak, toki erakundeen

ondasun eta eskubideen inbentario lanak egitera behartuta daudela
adierazten du, hauen izaera edo eskuratze modua edozein izanda ere.

Era berean, jabegoari dagokionez, herri-bideak arautzea titulartasuna
duen administrazioari dagokio, eta beraz, bide partikularren gainean
eskuduntzarik ez duela ulertzen da.

Honi guztiari irtenbidea eman nahian, Idiazabalgo Udalak bere udalerriko
22 landa lurreko bide zein hauen adarren ikerketa egin eta udal
eskumenekoak direnen inbentarioa osatzea erabaki zuen, horretarako,
Eguzki Ihintza Ingurumen Zerbitzuak SL erakundea kontratatuz.

2.

HELBURUA

Bildutako testigantzetan, hau da, antzinako kartografian, artxiboetako
dokumentuetan,

aztarna

fisikoetan

eta

herritarren

oroitzapenetan

oinarrituz, bide bakoitzaren ezagutzan sakondu da. Historian zehar eman
diren gertaerak eta bideek izan dituzten erabilpenak, oso garrantzitsuak
dira egungo egoera finkatzeko eta etorkizuneko proiekzioa egiteko.

Ikerketa honi esker,

arazoak dauden Udal teknikari desberdinentzat,

politikarientzat zein herritar ororentzat baliagarria izango den tresna
teknikoa eta objektiboa lortuko da. Bide batez, komunikazio eta hornidura
obra, lurralde antolamendu plangintza, turismo aktiboaren sustapen
(xendazaletasuna,
antzinako

korrika

komunikazio

lasterketak,

bideen

BTT,

berreskurapen,

hipika
baso

e.a.),

antzina-

kudeaketa

eta

antzerako bestelako proiektuen tramiteak erraztuko dira.

Bestalde, herritarrekin izandako komunikazioa, taldekako bilerak eta
elkarrizketa pertsonalizatuak, proiektuaren ardatz izan dira. Proiektuaren
eraginpearen dauden jabe gehienek lehen pertsonan izan dute honen berri
eta herritar guztiek izan dute proiektuaren berri izateko aukera momentu
oro. Honen bitartez, gardentasunez aritzeaz gain, bideen titulartasuna
finkatzeko adostasuna sustatu da.

Herri-bideen inbentario honetan, egun erabilera publiko nabarmena duten
landa-lurreko

bide

nagusiak

aztertzeaz

gain,

historikoki

garrantzia

handiena izan dutenak ere aztertuko dira. Orokorrean, baserri eta
auzoguneak lotzen dituzten zolatutako bideak ikuskatuko badira ere,
baso-bide batzuk eta galtzadak ere aztertu dira.
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3.

IDIAZABALGO BIDEEN OINARRIA ETA HISTORIA

3.1 BIDEEN HISTORIA
Gipuzkoako bideen historia aztertuz, gaian adituak direnek Erromatarren
presentzia txikia izan zela diote, komunikaziorako bideak urriak zirelako.
Hala ere, hainbat bide Hispania eta Akitania lotzen zituen Erromatarren
ITER XXXIV biderekin lotura zuten.

XI. eta XII. mendeetan, erdi-aroko lehen mendeetan ere, aipamen oso
gutxi

egiten

zaizkie

Gipuzkoako

bideei,

hala

ere,

artzain

edo

transhumantzia bideek garrantzia handia zuten. Gipuzkoa eskualde
txikietan

banatuta

egoteak,

haranetara

eta

kostaldera

egindako

okupazioak, hegoaldeko lur eremuak Jauntxoek eskuratzeak eta Gipuzkoa
menperatzeko Nafarroako eta Gaztelako erreinuen arteko gatazkak
bertako bide sarea egituratu zuten. Ondorioz, transhumantzia bideei, herri
eta

eskualde

desberdinak

lotzeko

bideak

gehituko

zaizkio.

Laburbiltzearren, 1180 eta 1383 urteen artean, Gipuzkoan 25 herri berri
sortu ziren eta komunikazio sarea erabat aldatuko da.

XVI. mendean, herri, hiri eta bideen garapenarekiko interesa emendatzen
da eta segurtasun falta populazioaren arazo nagusienetakoa bilakatzen
da. Ondorioz, “Hermandad General de Guipuzcoa” erakundea kudeatzen
hasten da azpiegitura hauek eta, honen ondorioz, komunikazio bideak
herri

zein

hiri

bakoitzaren

ardurapean

izatetik,

Batzar

Nagusien

ardurapean izatera pasako dira. Udalerrien beharrei Probintziarenak
gainjartzen zaizkio eta, honekin loturik, 1568. urtean bide publikoaren
kontzeptua sortzen da.
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Idiazabalgo

udalerriaren

egungo

bide

sarearen

egoera

ulertzeko

mugarrietako bat, Donejakue bidea dugu. Erdi Aro goiztiarreko bide
sareak garapen txikia bazuen ere, erromesentzako bide garrantzitsu hau
Idiazabaldik igarotzen zen San Adrianera, handik Arabara, Gaztelara eta
Santiago de Compostelara joateko.

XVII. eta XVIII. mendeetan, hiribilduak elkarlotzeko errege galtzadak
eraiki ziren, gurdibideak eta karrozak ibiltzeko egokiagoak zirenak. Garai
hartan, penintsula Oriaren bailararekin lotu eta Irunera joateko bide
nagusiak Leintz-Gatzagatik Beasainera, San Adriandik Beasainera eta
Berastegitik Tolosara zihoazen errege galtzadak ziren. San Adriandik
zetorrena, Oria haranetik zihoan Idiazabal zeharkatuz. Hala ere, XVIII.
mendeak aurrera egin ahala, karrozak ibiltzeko Errege Bide nagusi bat
egin behar zutela eta, Leintz-Gatzagatik egitea erabaki zuten eta San
Adriango galtzada Posta Bide mailara gutxitu zen.

Garai honetakoa da egun mantentzen den Urtsuaran eta Segura lotzen
dituen galtzada. Ikerketa honetan topatu den lehen aipamena 1792-1797.
urteko dokumentu batean topatu da eta Urtsuarandik Etzegaratera doan
galtzadaren aipamena 1801ekoa da. Bi kasuetan konponketen inguruko
deskribapenak egiten dira.

Azkenik, 1851. urtean Madrid-Irun errepidea eraiki zen, Etzegaratetik
Idiazabalera zihoana, eta aipatu beste bideak bigarren maila batean
geratu ziren. Bide honek berebiziko garrantzia hartu zuen eta 2003.
urtean amaitu ziren zabalkuntza lanak. N-1 (errepidea) izendapena zuen
bideak, A-1 (autopista) izendapena hartu zuen eta Europako errepide
garrantzitsuenetakoa bilakatu da.
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3.2 OINARRI JURIDIKO ETA BIDEAREN DEFINIZIOA

3.2.1 Gaur egungo araudia

1985eko apirilaren 2ko, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen
1985/7 Legearen 79. artikuluaren arabera:

1. Toki erakundeen ondarea bereak diren ondasun, eskubide eta akzio
guztiek osatzen dute.
2. Toki erakundeen ondasunak herri-jabarikoak edo ondarekoak dira.
3. Herri-jabariko ondasunak dira erabilera edo zerbitzu publikoa dutenak.
Herri-ondasunak, aldiz, beren aprobetxamendua auzotar guztiena denean.

Kode Zibilaren 334 eta 339 artikuluetan azaltzen denaren arabera, herribideak herri-jabarikoak direnez, besterenezinak, preskribaezinak eta
bahiezinak dira, desafekzio prozedura erabili ezean, horrela, ondare
ondasuna bihurtuko bailira.
Hau guztia, 1986ko ekainaren 13ko Toki erakundeen Ondasunen Arauaren
3. eta 8. artikuluetan jasotzen da.

Eskuduntzari

dagokionez,

Azaroaren

25eko

17/1994

Foru

Arauak,

Gipuzkoako errepide eta bideena, bere 4. artikuluan dioenez, Gipuzkoako
errepideen

eta

bideen

plangintza,

eraikuntza,

aldaketa,

artapena,

ustiaketa eta defentsa haien jabe diren administrazioei dagokie. Nolanahi
ere, Batzar Nagusiek haien gainetik ahalmena dute denek bete beharreko
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arauak emateko eta Foru Arau honek berak ere, eskumen espezifiko
batzuk Batzar Nagusien esku uzten ditu.

3.2.2 Definizioak

Ezagumendu orokorra izateko hainbat definizio azaltzen dira jarraian:

3.2.2.1 Bide definizioa

17/1994 Foru Arauaren arabera, bideak dira jendeak erabiltzeko dauden
herri jabetzako lehorreko komunikabideak, baldin eta errepidetzat hartu
ezin badira, zolatu gabe daudelako edo ez dituztelako betetzen ibilgailu
automobilen zirkulaziorako egindako, atondutako edo proiektatutakoetan
ohikoak diren ezaugarri eta betebehar teknikoak.

Arau juridikoetan agertzen diren definizioek dituzten mugak kontuan
izanda, bideak jarraian azaltzen diren klase desberdinetan bereiz daitezke:



Auzo-bideak, udalerri baten gune desberdinak elkarlotzen edo
inguruko

herriak

errepide

sarearekin

lotzen

dituzten

Udal

titulartasuna duten bideak dira.



Landabideak, etxe eta ustiategiak elkarren artean, udalerriko gune
desberdinekin,

auzo-bideekin

eta

errepideekin

lotzen

dituzten

nekazaritza eta abeltzaintzara bideratutako erabilera duten bideak
dira.
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Basobideak, baso eta belazeak ustiatzeko eraiki diren pistak;



Abeltzaintzabideak,

tradizionalki

ganaduaren

mugimendua

izan

duten ibilbideei deritze eta martxoaren 23ko 3/1995 Legearen bidez
arautzen dira. Bideen artean berariazko legea duen kasu berezia da.

3.2.2.2 Bide zahar edo tradizionalen definizioa

Industrializazio aurretikoak diren motorrik gabeko garraiora bideratutako
bideei bide tradizional deritze eta ez du inongo lege oinarririk. Era berean,
motordun garraiora moldatu ez diren bide guztiei bide-sare tradizional
deritze.

Izango duten funtzioaren arabera hurrengo maila desberdinetan sailka
daitezke:



Gurdibideak orokorrean, gurdi, karro edo gurditxoen garraiorako
eraiki diren bideak dira, bere garaian, errepide ere deituak.
Garrantzia gehien zutenei estrada, altzestrada edo galtzada izena
ere

ematen

zitzaien.

Kasu

gehienetan

garraio

motordunera

moldatuak izan dira eta, egun landa bide eta auzo bideen osagai
dira.



Mandabideak,

oinezkoen

eta

kargarako

animalien

garraiorako

erabilerarako

pentsatuak

bideak.



Xenda

edo

xendabideak,

oinezkoen

(kargarako animalien garraiorako estuegiak).
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Abeltzantzabideak, batez ere, ganaduaren garraiorako pentsatu
direnak. Bide bat baino gehiago, zabalera esangarria eta ibiltzeko
aukera ematen duen herri-jabariko zerrenda bat da, zeinaren
barnean, bestelako bide eta ganadua larratzeko tokiak egon
daitezkeen.



Trenbide

zaharrak:

Jatorri

industriala

izanagatik

bide

sare

tradizionalaren barnean sar daitezke beraien funtzioa erabat aldatu
baita eta kasu askotan natura-bide ere bihurtu baitira.

3.2.2.3 Andabideak

Andabideak,

aztertutako

bibliografiaren

arabera,

hildakoen

gorpuak

garraiatzeko erabiltzen ziren bideak dira, zeinetan, pasabidea ixtea
ezinezkoa den. Bide

hauen erabilera publikoa onartua dago

kasu

guztietan.

3.2.2.3 Zorbideak

Zorbideak direla frogatu egin behar da, kasu honetan presuntzioa
ez da nahikoa, hau da, zorbidea erabiltzeko eskubide erreala dagoela
frogatu behar da.

Frogatzeko

modu

desberdinak,

eskubide

bat

erregistratzeko

edo

inbentariatzeko erroldak izango dira. Beraz, udalerri bateko bide edo
lursail batean eskubide erreal bat dutela diotenek, udalerri horretako
ondasunen inbentarioa aztertu beharko dute eskubide hori jasota dagoela
ziurtatzeko. Toki erakundeen ondare ondasunak Jabego-erregistroan
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inskriba daitezkeenez, hauen gaineko ustezko eskubideak erregistrora
joanda eta eskubide hori jasota dagoela ziurtatuta frogatuko dira.

Eskubidea hauek frogatzeko ohiko bideak hauek badira ere, bestelako
frogak ere onar daitezke, batez ere, aipatzen den zorbidea oso zaharra
baldin bada eta inolako froga dokumentalik ez badago. Kasu honetan,
zorbidea aspalditik dagoela ziurtatzen duten pertsonen adierazpenetan
oinarritzen den adituaren froga bat baliagarria litzateke.
Era guztietara, zorbide eskubidea Udal jabetzakoa bada, soilik, ondare
ondasunen kasuan eman edo onar daiteke eta inoiz ez herri-jabarikoetan.

Gerta daitezkeen egoera desberdinak hurrengoak dira:
Ustezko zorbidea duen eremuak herri-titulartasuna badu eta herrijabarikoa bada, argi kontuan izan behar da ezin egon daitekeela inongo
zorbiderik.

Ustezko zorbidea jasaten duen eremuak pribatuak edo herri-ondare
badira, Ondasunen Arauaren 6.2 artikuluan azaltzen den moduan, toki
erakundeen ondare ondasunaren legedi bereziaren arabera arautuko
dira eta, honen ezean, eskubide pribatuaren arauen bidez.

Zorbide (edo zor) publikoak edo administratiboak. Hauen ondorioz,
ondasun pribatu bati erabilera kolektibo bat ezartzen zaio, onura
publikoaren izenean. Ezarpen hauek, zorra finkatzeko legezko edo
araubidezko oinarriak izan behar ditu edo berezko arauak, eta kasuren
batean, ekintza administratibo baten ondorio izan daitezke. Hau da,
presuntzio

ezaren

printzipioa

jarraitzen

du

eta

honen

zorraren

konstituzioa frogatu behar da, beste inongo kasuetan baino gehiago.

9

3.2.3 Titulartasun publikoaren presuntzioa

Erabilera publikora irekita dauden lehorreko komunikaziorako bide guztiak
titulartasun publikoa izatearen presuntzioa dago. Hala ere, bi taldetan
banatu behar dira, Foru Aldundi edo Udal titulartasuna dutenak. 17/1994
Foru Arauaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarearen
Katalogoan agertzen diren errepideak erakunde honen jabego direla
ulertzen da eta gainerako errepide eta bideak Udal jabegokoak direla.

Presuntzioak ez du esan nahi titulartasun publikoa dutenik, ezta kontrakoa
ere,

baina

frogatzeko

pisuaren

ardura

aldatzen

da:

partikularrek,

Notarioek, Erregistratzaileek, Tribunalek eta Administrazioek publikotzat
hartu behar dituzte. Ondorioz, partikularrak izango dira ustez jabe diren
bidearen titulartasuna frogatu beharko dutenak.

3.2.4 Herri-jabariko ondasunak
Lehen aipatu den bezala, toki erakundeen ondasunak ondare edo jabaripublikokoak dira, eta azken hauek, erabilera edo zerbitzu publikora
bideratuak daude.
Kode Zibilaren 334 eta 339 artikuluetan oinarrituz, herri-bideak jabari
publikoko ondasunak dira, ondorioz, ondasun demanial gisa hartu behar
dira,

hots,

besterenezin,

preskribaezin

eta

bahiezinak

dira.

Honek

garrantzia handia du, bideak erabiltzeari edo mantentzeari utzi bazaio ere,
titulartasun publikoa izaten jarraitzen dutelako.
Era berean, erabilera orokorrekoak eta toki erakundeen eskumenekoak
diren plazak, kaleak, parkeak, iturrietako ur eta urmaelak, zubi eta
gainerako obra publikoak ere herri-jabarikoak direla aipatu behar da.
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Era berean, herritarrei zuzenki bideratuta dauden toki erakundeen
ardurapeko

zerbitzuak

herri-ondasunak

dira:

Udaletxeak,

Jauregi

Probintzialak eta, orokorrean, euren eraikinak, hau da, hiltegi, azoka,
ospitale, museo, mendi katalogatuak, eskolak, hilerriak, garraiorako
azpiegiturak, igerilekuak, futbol zelaiak, eta orokorrean, zuzenki zerbitzu
publiko edo administratiboak eskaintzera bideratutako edozein ondasun.

Proposamen honetan, herri-jabariko bideen inbentarioa egingo da, kasu
bakoitzean eman daitezkeen egoera desberdinak aztertuz.

11

4.

IKERKETAREN METODOLOGIA

Erabilera publikoa izan zezaketelakoan, Idiazabalgo Udalak azterketa gai
izango ziren bideak aukeratu zituen. Azterketaren oinarria ezarri ondoren,
jarraian zehazten diren lanak bete ziren ikerketa burutzeko:

-

Kartografiaren azterketa

-

Antzinako testuen eta eskrituren aipamenak

-

Testigantzen bilketa

-

Erabilera publikoa egiaztatua eta frogatua

Zerrendatu diren lan hauek ez dute orden finkorik izan, izan ere, teknika
honen pauso batek bestea berrelikatzen duelako. Behin eta berriro aritu
gara ortoargazkiak eta lidarreko datuak konparatzen, dokumentu eta
plano zaharrak aztertzen eta inguruko pertsonen testigantzak frogatzen.
Hala ere, gutxi gorabehera jarraitutako pausoak hurrengoak dira.

4.1 KARTOGRAFIAREN AZTERKETA
Pauso

honetan,

kartografia

historikoa

eta

egungoa

alderatzen

da,

erabilera publikoaren zantzuak identifikatzeko asmoz. Erabilera publikoa
izan duten bide asko, estalita daude, erabilera edo trazatu desberdina
dute edo norbaitek bereganatu ditu.
Kartografiaren azterketa abiapuntutzat hartuz, egungo bideak ezagutzeaz
gain, ezkutuan daudenak, erabilera publikoa izateari utzi diotenak, eta
jaberen batek bereganatu dituenak identifikatzeko oso baliagarria izan da.

12

Horretarako, Kartografia hau guztia, zaharrenetik berrienera aztertu dugu
bide bakoitzaren garapena nolakoa izan den ezagutzeko.
Dokumentu zaharrenak, Gipuzkoako Artxibo Orokorrean, Koldo Mitxelenan
eta

Ejertzitoaren

artxiboan

(Archivo

Cartográfico

y

de

Estudios

Geográficos) daude. Hauek aztertu ditugu baina lortu den informazioa,
garai bateko bide nagusienei dagokiena izan da eta hauekin publikotasuna
azaltzeko arazo gutxi dago.
Era berean, Idiazabalgo mapa toponimikoa oso baliagarria izan zaigu,
herriko

toponimoez

gain

bideei

buruzko

informazio

historiko

ugari

agertzen baita. Mapa hau Antonio Berasategi historialari idiazabaldarrak
egin zuen 2014. urtean eta informazio oso fidagarria duela frogatu da.
Plano hau paperean izateaz gain, Informazio Geografikoko Sistemetan
erabilgarria den bertsioa zuenez, hau ere erabili da.
Informazio Geografikoko Sistemen (GIS) bitartez plano toponimikoakin
gertatu

bezala,

Gipuzkoako

Foru

Aldundiak

eta

Eusko

Jaurlaritzak

eskuragarri duen kartografia ere aztertu da. Bereziki aipagarriak dira
1946, 1954, 1956-57, 1983 zein 2015urteko ortoargazkiak, 2008. Urteko
lidar datuekin sortutako Lurrazalaren Eredu Digitala (MDT) eta landalurreko katastroaren poligono bereizketa. MDTak lurrazalaren erliebea
zehaztasun handiz islatzen du, eta

ondorioz, garai bateko bideak

antzeman daitezke. Aldiz, landa-lurreko katastroaren bitartez, garai
batean

garrantzia

handia

zuten

bideen

informazioa

lortu

daiteke,

berrogeita hamargarren hamarkadan sortu zenez, bide hauek katastroko
poligono desberdinak bereizteko erabili baitziren.
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4.2 ANTZINAKO TESTUEN ETA ESKRITUREN AIPAMENAK
Herriko bideei buruzko informazioa lortzeko, artxibo desberdinak aztertu
dira. Lehenik eta behin, Gipuzkoako Artxibo Orokorrera jo genuen,
orokorrean Udal artxibo historikoek gordetako agiriak urriak baitira eta
agertzen den informazioa mugatua delako. Bertan eskuratu da informazio
gehien eta Euskadiko Artxibo Historikoak sustatutako Dokuklik aplikazioa
erabiliz,

beste

artxibategietako

informazioa

eskuratu

da.

Artxibo

guztietatik honakoetan topatu da Idiazabalgo bideei buruzko informazioa:
Segurako Udal Artxibo Historikoa, Partzuergo Txikiaren Artxiboa, Koldo
Mitxelena, Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid. Honetaz gain,
Idiazabalgo Udal Artxibo Historikoa arakatu da eta han ere dokumentu
interesgarriak topatu dira.
Jabetza Erregistroa erreferentzia iturri garrantzitsua izan beharko litzateke
baina dauzkagun datuak jatorrizko etxaldeei eta berauetan egondako
banaketen

ondorioz

sortutako

etxaldeei

dagozkie.

Erregistratutako

etxaldeak oinarrizkoen kopiak dira. Gainera, jabe batzuen izen edo eta
grafien transkripzioek akatsak izan dituzte behin baino gehiagotan eta ez
datoz bat katastroan daudenekin, are gutxiago, gaur egun erabiltzen
direnekin. Arazo honi, etxalde guztiak Jabetza Erregistroan sartzen ez
direla gehitu behar diogu. Ondorioz, ez gara gai honetan gehiegi murgildu.

4.3 TESTIGANTZEN BILKETA
Kartografiaren lehen ikerketa egin eta erabilera publikoa izan dezaketen
bide multzoa identifikatu ondoren, udalerria ezagutzen duten pertsonen
testigantzak biltzen hasi gara. Horretarako, gaian adituak diren pertsonak,
udal-teknikariak eta udalerriko bizilagunak elkarrizketatu ditugu.
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Elkarrizketatzeko aukeratzen den pertsona ondo aukeratzeak garrantzi
handia duela esan beharra dago. Pertsona adinduek informazio gehien eta
eraginkorrena ematen dutenak izaten dira. Aitzitik, adin ertaina duten
pertsonak zehaztasun gutxiagoko informazioa ematen dute. Gazteek eta
lurjabe berriek ez dute udalerriko historia ondo ezagutzen, eta beraz,
orokorrean ez dute informazio hain baliagarria ematen.
Bizilagunak

elkarrizketatzen

hasi

aurretik,

ezinbestekoa

izan

da

bizilagunek haien artean eta Udalarekin alor honetan izandako liskar eta
auziak ezagutzea, bizilagun batek era interesatuan informazio faltsua
eman

dezakeelako.

Ondorioz,

testigantzak

bildu

dituen

teknikariak

bildutakoaren kontrastea eta egiaztatze lanak egin ditu.
Lehen elkarrizketak, herria orokorrean ezagutzen duten pertsonei egin
dizkiegu, bideen egoera orokorra eta hainbat xehetasun ezagutzeko
asmoz. Ondoren, udalerria eremu desberdinetan banatu da, eta eremuka
bildu dira testigantzak informazio kontrajarriak alderatzeko aukera hobea
eskaintzen duelako.
Behin testigantzak jasota, pertsona bakoitzak eskainitako informazioa jaso
da akta batean, non, izen abizenak eta NAN zenbakia jaso den. Akta hau
testigu bakoitzari azaldu edo irakurtzera eman zaio eta jasotakoarekin
ados zegoenean sinatu du.

4.4 ERABILERA PUBLIKO EGIAZTATUA ETA FROGATUA
Bide batek izaera publikoa izan duela egiaztatzeko eta frogatzeko beste
modu bat, historian zehar izandako erabilera publikoaren zantzuak
mantentzen diren topatzean datza, bai arrasto fisikoak zein kulturalak.
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4.4.1 Eraikinen arrastoak edo aztarnak

Bide baten garrantzia argi igartzen da arrasto eta aztarnen bidez.
Nolabaiteko garrantzia izan badu, bere egituraren arrastoak mantendu
daitezke eta hauek topatu ezkero, bidea hau
bazegoela

frogatu

daiteke.

Gainera,

harri

arrastoak topatzen badira, gurdibide, estrada,
altzestrada edo galtzada batenak izango dira eta,
hauek ez ziren partikular batek eraikiak izaten.
Bide

hauek,

izaera

kolektiboa

izaten

zuten,

herritar eta auzotar guztiek zaintzen zituzten eta
ez zuten itxiturik edo oztoporik izaten. Arrasto
hauek

desberdinak

izan

daitezke:

galtzada,

hormatxoak, trintxerak, bidegurutzeak …

4.4.2 Baseliza edo erabilpen komuneko lekuetara joateko beharrezko
bideak

Eliza, baseliza edo hilerrien inguruetan burutzen ziren letaniak, errogatiba,
prozesio eta jaietara joateko bide jakin batzuk erabiltzen ziren. Ondorioz,
ospakizun hauetan erabiltzen ziren bideak, herri erabilera zabaldua izan
zutela ulertzen da. Era berean, leku herrikoiak eta hauei lotutako
ospakizun

jaiak,

errotak,

burdinolak,

mendi

tontorretarako

bideak,

ganadu-bideak, baso eta zelai publikoetarako bideak kontutan hartuko
ditugu.

4.4.3 Bidearen antzinako deitura
Erabilera komuna duten bide hauez gain, dokumentu eta kartografia
historikoan topatzen diren deiturak, izan duen erabileraren egiazta
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dezake. Adibidez, bi leku garrantzitsu aipatzen direnean, erabilera publiko
orokortua izan duela ulertzen da, izan bi herri, bi auzo edo herri bat eta
auzo bat. Ondorioz, ez da partikular batek eraikia eta mantendua izan,
guztiz kontrakoa, izaera kolektiboa frogatzen du eta ezin zen inondik inora
itxi.
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5.

IKERKETAREN EMAITZAK

Behin kanpo-lana eta azterketa bukatu ondoren, herri-bideen inbentarioa
osatzeko dokumentuak prestatu dira. Hauetan, inbentarioan sartzeko
bideak identifikatzen, ezaugarriak deskribatzen eta hauen izaera publikoa
frogatzen duten elementuak jaso dira. Dokumentazio hau Udal teknikarien
eskura jarri da, haien ekarpenak jasotzeko eta dokumentuari behar de
prozedura emateko.

Kontuan izan behar dugu, azterketa egiteko garaian identifikaziorako
zenbaki eta izen bat egokitu zaiela baina azken txostenean jasotzeko
aldatu egin direla. Honen arrazoia, bide batzuk pribatu gisa hartu direla,
beste batzuk elkartu edo zatitu egin direla eta, azkenik, batzuk beste
batzuen adar gisa hartu direla.

5.1 BIDEEN FITXA TEKNIKOAK
Aipatu metodologia jarraituz, bide bakoitzaren fitxak bete da. Fitxa
bakoitzean bidea identifikatu eta deskribatzeaz gain, bideen izaera
publikoa arrazoitzen duten testigantza eta frogak jaso dira modu
eskematikoan.

Informazio

hau

guztia,

BIDEEN

FITXA

TEKNIKOAK

eranskinean jasota dago, modu argi eta garbian, etorkizunean ahalik eta
zalantza gutxien egon daitezen.

5.2 KARTOGRAFIA
Aurreko atalean azaldutako bideen izaera publikoa frogatzen duten fitxen
informazio nagusia, Informazio Sistema Geografikoekin (GIS) lotzen da
SHP

dokumentuen

bitartez.

Honela,

ordenagailuko

pantailan

bide
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publikoen inbentario digitala ikus daiteke eta bide bakoitza aukeratuz
gero, honi lotutako informazioa azaltzen da.
Esan bezala, aipatu informazio kartografikoa SHP formatuan sortuko da
baina

Autocad

programarekin

erabiltzeko

dxf

eta

dwg

formatuan

gordetzeaz gain, pdf formatuko plano desberdinak gordeko dira. Modu
digitalean

jasotzeaz

gain,

bideen

planoak

dokumentu

honen

KARTOGRAFIA eranskinean jasoko dira paperean.

5.3 TESTIGANTZA ETA FROGAK
Bideak izaera publikoa dutela arrazoitzeko erabili diren testigantzak, plano
eta txosten historikoak, eta arrazoitzeko bestelako frogak zerrendatuta
eta antolatuta egongo dira TESTIGANTZA ETA FROGAK eranskinean.
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6.

JUSTIFIKAZIOA

Egindako

azterketaren

arabera,

jarraian

deskribatzen

diren

bideek

erabilera publiko frogatua dute eta Idiazabalgo Udalaren esku dauden
herri-bideak izan beharko lukete. Jarraian, bide bakoitzaren izaera
publikoa zehazten da bidez-bide:

1. BIDEA: KATEA-ZELANDIETAAUNDIA
Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) AR M-T4-C17251 (2) 1867. urteko eta AR M-T3-C17-251 (2) 1867. urteko planoetan, Katea
eraikina, Urbizu, Zelandieta eta Ormaiztegiko mugarekin lotzen zuen bidea
agertzen da baina egungoarekin alderatuz, beste ibilbide bat zuen.
Bide honek, 13-14 poligonoak bereizten ditu Kateatik Berdari eremura arte eta
Urbizuko baserri multzotik eta Zelandietaaundira iritsi arte. Garai batean, ibaiak,
tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide nagusiak erabili ziren
poligonoak bereizteko.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bidea bazegoen baina Berdaritik Urbizuko baserri multzora
mendebalderago zioan. 1983. urteko ortoargazkian egungo ibilbidea ikusten da
ia oso osorik. Zelandietara iritsi aurretik, ibilbide egin berria duen tartea dago
Zelandietaaundiako lursailetan barrena.

Arrastoak
Urbizu eta Zelandieta lotzen zituen gurdibidearen zoru eta hormak mantentzen
dira, sasiek jan badute ere. Puntu batean, gasbidea dago, eta bertan, galduta
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dago erabat. Aztarna hauek garai bateko auzolanaren adierazle dira eta erabilera
publikoaren froga gisa erabiltzen dira.

Testigantzak
Peio Unanue, Antonio Berasategi, Jose Galparsoro, Prudentzio Urkia eta Nieves
Legorburu testiguen iritziz, Urbizutik Ormaiztegirako mugara doan bidea antzinaantzinakoa da.

Iñaki Agirrek, Jose Galparsoro eta Prudentzio Urkiak diote, eurek parte hartu
zutela Kateatik Urbizura doan bide

tartea eraiki eta mantentze-lanetan,

Idiazabalgo Udalarekin batera eta egun ere erabilera publikoa duela. Hauez gain,
Ekaitz Lekue eta Joseba Arrietak Ehun Milak bertatik igarotzen direla adierazi
dute eta Peio Unanuek bidearen mantentze-lanak Udalak egiten dituela adierazi
du.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da eta
Idiazabalgo Udalak bertan parte-hartu izan du. Gainera, auzunea herrigunearekin
eta GI-2637 errepidearekin lotzen ditu. Auzotarrei eta jabe batzuei zerbitzua
eskaintzen die baina euren egoera kaltetzen ari da. Ondorioz, Idiazabalgo
Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke. Gainera, gainaldean
dauden bi auzune lotuko lituzke eta Udalaren zerbitzuak modu egokiagoan eman
ahal izango ziren.
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2. BIDEA: ARIMASAGASTI-ORMAIZTEGIKO MUGA
Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) AR M-T3-C17251 (2) 1867 planoan dagoeneko, Lusagastiko zubia Zelandietarekin lotzen zuen
bidea agertzen da baina egungoaren ipar ekialdera kokatzen da.

Bide honek, 16-17 poligonoak bereizten ditu Arimasagastitik Ormaiztegiko
mugara iritsi arte. Garai batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala,
lurraldean zeuden bide nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.

Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bidea bazegoen baina Gaztainadizabal inguruan mendebaldera
egiten zuen bideak Zelandietara iritsi arte, nahiz eta, historian zehar ibilbidearen
moldaketa txiki batzuk egon. Hala ere, 1983. urteko ortoargazkian egungo
ibilbidea ikusten da oso osorik. Ibilbide berriak aurrekoa ordezkatzen du eta
garai batekoaren funtzio bera betetzen du.

Testigantzak
Antonio Berasategi, Jose Galparsoro, Prudentzio Urkia eta Nieves Legorburu
testiguen iritziz, Zelandietaaundiatik Ormaiztegirako mugara doan bidea antzinaantzinakoa da. Nieves Legorguruk, garai batean Gaztañadizabal eremuan
mendebaldera jotzen zuela aipatu du eta aspaldi-aspaldian, Idiazabal eta
Zelandieta lotzeko bidea Gure Txoko, Etxezuri eta Ganbos baserrietatik barrena
zioan.
Peio Unanuek, Jose Galparsoro eta Prudentzio Urkiak diote, Zelandietatik aurrera
egindako konponketa eta mantentze lanak Idiazabalgo Udalak egin dituela eta
egun ere erabilera publikoa duela.
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Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da eta
Idiazabalgo Udalak bertan parte-hartu izan du. Gainera, auzunea herrigunearekin
eta GI-2637 errepidearekin lotzen ditu. Herri lurrei eta jabe batzuei zerbitzua
eskaintzen die baina azken aldian auzolana desagertzen ari da eta bidearen
egoera geroz eta okerragoa da. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko
herri-bidea izan beharko luke.
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2-1. BIDEA: ZELANDIETAAUNDIA-ZELANDIETATXIKIA
Kartografia
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. eta 1983.
urteen

artean,

bidea

Zelandietatxikiara

iristeko

beste

bide

bat

zegoen,

Zelandietaaundia baserriaren iparraldetik. 1983. urteko ortoargazkian egungo
ibilbidea ikusten da oso osorik. 2008. urteko lidar datuek eta 2015. urteko
ortoargazkiak egungo ibilbidea azaltzen dute.

Testigantzak
Nieves Legorburu eta Jose Galparsoro testiguen iritziz, Zelandietaaundiatik
Zelandietatxikiara

zihoan

antzina-antzinako

bidea,

Zelandietaaundiaren

iparraldetik zioan. Jose Galparsororen testigantzak Zelandietatxikira iristeko
bidearen ibilbidea hegoaldera pasa zen, bi baserrietako jabeen adostasunarekin.

Nieves Legorburuk dio, bide hau baserrira iristeko bidea dela eta bere jarraipena
euren lursailetara doala.

Ondorioak
Bide honek Zelandietatxikia baserrira iristeko erabiltzeaz gain, inguruko lursailei
irisgarritasuna eskaintzen die. Era berean, bide hau Idiazabalgo baserri sarean
dagoenez eta Udalak baserri guztietara irisgarritasuna bermatzeko asmoa
duenez, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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3. BIDEA: ZELAA – GOARDIA INDUSTRIAGUNEA
Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko
AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan dagoeneko
ibilbide honen tarte bat ageri da.

Bide honek, 15-16 poligonoak bereizten ditu Done Eztebe eta Urrutikoetxea
artean. Garai batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden
bide nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.

Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, aipatu herrigunea eta Urrutikoetxea arteko bidea tartea bazegoen.
1954. urteko ortoargazkian, Otamendira iristen da bidea. Azkenik, egungo
ibilbidea 1983.urtean agertzen da lehen aldiz.

Testigantzak
Bide honen atal batzuk Idiazabal eta Segura lotzeko bidearen atal batzuk
mantentzen ditu, hala ere, baserri desberdinak lotzeko ibilbide desberdinen
tarteak erabili dira. Orokorrean nahiko berria da eta beraz ez dago antzinaantzinakotasun testigantzarik. Bittoriano Urrestarazuk bidearen zati desberdinen
berritasuna adierazi du.

Hala ere, Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti, Antonio Berasategi eta Bittoriano
Urrestarazu testiguen iritziz, bideak egun erabilera publikoa du. Era berean, Peio
Unanuek, Jesus Maria Intxaustik, Antonio Berasategik eta Bittoriano Urrestarazuk
bide honen mantentze lanak Idiazabalgo Udalak egiten dituela adierazi dute. Bide
hau oinezko ugarik, auto desberdinek, bizikletek eta bestelakoek erabiltzen dute.
Gainera, Donejakue bidea eta GR-283 ibilbidea bertatik doaz.

Ondorioak
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Tarte batean, aspaldi-aspalditik erabilera publikoa izan zuen baina egungo
ibilbideak baserri desberdinak herrigunearekin GI-2637 errepidearekin lotzeko
funtzioa betetzen du, garai bateko bideak ordezkatuz. Azken mantentze-lanak
Idiazabalgo Udalak egin ditu, ur-biltegia inguruan duelako eta aspalditik auzolana
ez da egiten. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan
beharko litzateke.
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4. BIDEA: BI KABI – URRUTIKOETXEA
Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko
AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan dagoeneko
ibilbide honen hasierako tartea ageri da.

Bide honek, 15-16 poligonoak bereizten ditu bidearen hasiera hasierako
metroetan, baina ondoren, garai bateko bideak ezkerrera egiten zuen behatoki
aldera. Garai batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden
bide nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.

Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, lehen tarte hau ageri bada ere, A-1 autobidea egin zenera arte ez
zen bide hau eraiki eta aurrekoaren ordezko gisa egin zen. Bidea egiteko
lursailetara iristeko beste bideak baliatu ziren.

Testigantzak
Hasierako tartea kenduta, bide hau erabat berria da eta ez zen A-1 autobidea
egin arte eraiki. Peio Unanueren iritziz, bide hau pribatua zen (bide eta lursail
pribatuetatik eraiki baitzen). Era berean, 1970. urte inguruan egin zen eta
inguruko baserrikoek auzolanean egin zuten eskoria boteaz.

Era berean, Peio Unanuek, Jesus Maria Intxaustik eta Bittoriano Urrestarazuk
egun erabilera publikoa duela diote, eta Peio Unanuek bide honen mantentze
lanak Idiazabalgo Udalak egiten dituela adierazi dute.

Ondorioak
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Tarte batean, aspaldi-aspalditik erabilera publikoa izan zuen baina egungo
ibilbideak baserri desberdinak herrigunearekin lotzeko funtzioa betetzen du, garai
bateko bidea ordezkatuz. Azken mantentze-lanak Idiazabalgo Udalak egin ditu
eta aspalditik auzolana ez da egiten. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko
herri-bidea izan beharko litzateke.
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5. BIDEA: DONE EZTEBE ERMITA – SEGURAKO MUGA
Kartografia
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bidegurutzetik hasi eta Iruingoenara iritsi arteko bide tartea
bazegoen, baina, 1983. urteko ortoargazkira arte ez da Segurako mugara doan
tartea ageri. Ordura arte, Iruingoenatik aurrera Galtzadearekin lotzen zuen
bideak.

Testigantzak
Bittoriano Urrestarazu testiguaren iritziz, Done Eztebe ermitatik Iruingoenara
doan tartea antzina-antzinako bidea da eta Galtzadearekin lotzen zuen.

Aurrekoez gain, Peio Unanuek eta Antonio Berasategik bide honek erabilera
publikoa duela adierazi dute. Peio Unanuek eta Antonio Berasategik bidearen
azken zoladura eta mantentze-lanak Idiazabalgo Udalak egin dituela adierazi
dute. Peio Unanuek gehitu du, ubideen garbiketa auzotarrek egiten dutela.

Ondorioak
Tarte handi batean, aspaldi-aspalditik erabilera publikoa izan duen bidea da
Iruingoenara iritsi arte. Bidearen azken mantentze-lanak Idiazabalgo Udalak egin
ditu eta aspalditik auzolana ez da egiten. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren
ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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5-1. BIDEA: IRUINGOENA – GALTZADEA
Kartografia
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bide hau oso-osorik agertzen da.

Testigantzak
Bittoriano Urrestarazu eta Ramon Zabala testiguen iritziz, ibilbidea doan tartea
antzina-antzinako gurdibidea da.
Testigu berdinek diotenez, bide honek egun erabilera publikoa du.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Egoera
kaskarrean badago ere, herri-lurrei eta jabe askori zerbitzua eskaini ahal izango
die baina azken aldian jabe desberdinak adostasunera iristeko arazoak daude eta
bidearen egoera geroz eta okerragoa da. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren
ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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6. BIDEA: GAZTELU – IRUINBENGOA
Kartografia
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bide hau ia osorik agertzen da, nahiz eta, Lardizabalaundiatik
Gaztelura eta Irunbengoatik Segurako mugara doazen tarteak beste ibilbide bat
izan. Iruinbengoatik Segurako mugara doan tartea, 1956/57. urtean ageri da eta
Lardizabalaundiatik Gaztelura doan, 1983. urtean agertzen da lehen aldiz.

Testigantzak
Antzina-antzinako erabilera publikoaren aipamenik ez da izan, garai batean
izaera pribatua zuten bideak baitziren. Hala ere, Jesus Mari Intxausti, Antonio
Berasategi eta Bittoriano Urrestarazu testiguen iritziz, egun erabilera publikoa du
eta Idiazabalgo Udalak zorua botatzen eta bidea mantentzen parte hartzen du.

Ondorioak
Izaera pribatua izan badu ere, egun erabilera publikoa du Segurarekin lotzeko.
Bidearen azken mantentze-lanetan Idiazabalgo Udalak parte hartu du eta
aspalditik auzolana galtzen ari denez, herri-bide izateak lagunduko luke
ordezkatzen.

Ondorioz,

Idiazabalgo

Udalaren

ardurapeko

herri-bidea

izan

beharko litzateke.
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7. BIDEA: ZABARAIN – OLEA
Antzinako dokumentuak
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostenean
Segurak eta Idiazabalek amankomunean duten Urtsuaranera joateko bidearen
egoera txarrari aipamena egiten dio. Era berean, Partzuergo Txikiaren Artxiboko
1867. urteko C-5-1-12 txostenean Olea parean Mote eremutik garoak Segurara
ekartzeko erabilera publikodun bidea aipatzen da. Bi kasuetan Galtzadea
izendapena duen bideari deritzela ulertzen da.

Kartografia
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan eta Ejertzitoaren
Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko AR M-T4-C20
eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan ibilbide hau agertzen da,
Oleatik Olaberrietara.
Bide honek, 16-17 poligonoak bereizten ditu Oleatik Olaberrietara eta . Garai
batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide
nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.

Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, Oleatik Olaberrietara eta Azpikolatxikiatik Goiburura doazen bide
tarteak bazeuden, nahiz eta, historian zehar ibilbidearen moldaketa txiki batzuk
egon. Olaberrietatik Goiburura, 1946. urtean egungo itxurarekin ez bazegoen
ere, lursailetara iristeko bide gisa bazegoen, hala ere, egungo ibilbidea azken
urteetan

egin

enpresaren

da.

Azkenik,

eraikuntzak

N-1

egin

errepidearen

zirenera

arte,

ez

zabalkundearekin
zegoen

egungo

eta

Jaso

ibilbidea

Zabaraindik Azpikolatxikira arte.
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Arrastoak
Olaberrietan, garai bateko N-1 errepidearen loturak eta 7. bideak topo egiten
duten tokian aspaldi-aspaldiko zubi bat ikus daiteke. Aztarna hauek garai bateko
auzolanaren adierazle dira eta erabilera publikoaren froga gisa erabiltzen dira.

Testigantzak
Jesus Maria Intxausti, Antonio Berasategi, Ramon Zabala, Jose Krutz Aranburu,
Mari Karmen Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe,
Teresa Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan
Mujika testiguen iritziz, Oleatik Olaberrietara doan ibilbidea doan tartea antzinaantzinako galtzada da da.
Ramon Zabalak, Zabaraindik Turbinara eta Goiburura doan bidea auzolanean
eraikitako bidea dela aipatu dute. Antonio Berasategik aldiz, bidearen zoladura
Udalak jarri duela dio.
Era berean, Peio Unanue, Ramon Zabala, Jose Krutz Aranburu, Antonio
Berasategi, Mari Karmen Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin,
Aranzazu Aierbe, Teresa Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro
Berasategi eta Juan Mujika testiguek, bide hau desjabetze prozesu baten
ondorioz egin zela eta ondorioz publikoa dela diote.
Azkenik, guztiek aipatu dute, egun, aisialdirako, basogintzarako, baserrietara
iristeko eta bestelakoetarako erabilera publikoa duela.

Ondorioak
Izaera publiko zein pribatua izan badu ere, egun erabilera publikoa du
Segurarekin lotzeko. Bidearen azken mantentze-lanetan Idiazabalgo Udalak
parte hartu du eta aspalditik auzolana galtzen ari denez, herri-bide izateak
lagunduko luke ordezkatzen. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herribidea izan beharko litzateke.
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7-1. BIDEA: GOIBURU-GALTZADEA
Kartografia
Bide honek, poligonoak bereizten ez baditu ere,

bidean zehar partzela ugari

bereizten ditu, eta aspalditik zegoela susma daiteke.

Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. urtean
dagoeneko bide hau bazegoen, nahiz eta, egungo lehen bihurgunetik aurrera
zuzenean zioan Galtzadearekin topo egin arte. 1983. urtean, bihurgunetik
aurrera doan zatia ez da agertzen luizi baten ondorioz, eta bide alternatiboa
eraiki zen Goikoetxea baserriaren lursailetatik, jabearen onarpenarekin. Hala ere,
aurreko bidearen funtzio berbera agertzen da.

Testigantzak
Peio

Unanue,

Antonio

Berasategi

eta

Ramon

Zabala

testiguen

iritziz,

Galtzadearekin lotzeko antzina-antzinako bidea da hau. Peio Unanuek, garai
batean Urtsuaran auzoarekin eta N-1 errepidearekin lotura egiteko erabiltzen
zela aipatu du.

Testigu hauez gain, Peio Unanuek, Antonio Berasategik eta Ramon Zabalak egun
ere erabilera publikoa duela diote.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da eta
Idiazabalgo Udalak bertan parte-hartu izan du. Herri lurrei eta jabe batzuei
zerbitzua eskaintzen die baina azken aldian auzolana desagertzen ari da eta
bidearen egoera geroz eta okerragoa da. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren
ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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7-2. BIDEA: OLABERRIETA – UGARKAZABALETA (A-1)
Kartografia
Ortoargazkiak aztertu ondoren, Urtsuaran N-1 errepidearekin lotzen zuen
bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. Urtean agertzen ez bazen ere, zerbitzu
bera eskaintzen zuen beste bat agertzen da. 1954. urteko ortoargazkian egungo
ibilbide berbera duen bidea agertzen da.

Testigantzak
Mari Karmen Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe,
Teresa Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan
Mujika testiguen iritziz, bide honek Urtsuaran N-1 errepidea lotzen zituen.

Testigu berdinek diotenez, bide honek egun erabilera publikoa du, batez ere,
inguruan dauden lursailei irisgarritasuna eskaintzeko.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapean egon den errepidea izan da N-1
errepidearen zabalkundea egin zen arte. Egun, ez du betetzen zuen funtzioa
betetzen eta mantentze-lanak ere ez dira modu egokian egiten. Ondorioz,
auzotarrei eskaintzen dien zerbitzua egokia izan dadin, Idiazabalgo Udalaren
ardurapeko herri-bidea izan beharko luke.
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8. BIDEA: OLABERRIETA – LANDERREGI
Antzinako dokumentuak
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostenean
Segurak eta Idiazabalek amankomunean duten Urtsuaranera joateko bidearen
egoera txarrari aipamena egiten dio. Era berean, Partzuergo Txikiaren Artxiboko
1867. urteko C-5-1-12 txostenean Olea parean Mote eremutik garoak Segurara
ekartzeko erabilera publikodun bidea aipatzen da. Bi kasuetan Galtzadea
izendapena duen bideari deritzela ulertzen da.

Kartografia
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan eta Ejertzitoaren
Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko AR M-T4-C20
eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan dagoeneko ibilbide hau osoosorik agertzen da.
Bide honek, 16-17 poligonoak bereizten ditu Landerregi inguruan. Garai batean,
ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide nagusiak erabili
ziren poligonoak bereizteko.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean bidea oso-osorik agertzen da.

Arrastoak
17-73 lursailetik aurrera doan tartean, garai bateko galtzadaren arrastoak agertu
dira, zoladura, horma eta zubi bat. Aztarna hauek garai bateko auzolanaren
adierazle dira eta erabilera publikoaren froga gisa erabiltzen dira.
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Testigantzak
Jesus Maria Intxausti, Antonio Berasategi, Jose Krutz Aranburu, Ramon Zabala,
Mari Karmen Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe,
Teresa Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan
Mujika testiguen iritziz, ibilbidea doan tartea antzina-antzinako gurdibidea da.

Testigu berdinek diotenez, bide honek egun erabilera publikoa du eta 17-76
lursailera eta handik gora, basogintzarako erabili da.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Herri lurrei
eta jabe askori zerbitzua eskaintzen die baina azken aldian jabe desberdinak
adostasunera iristeko arazoak daude eta bidearen egoera geroz eta okerragoa
da.

Ondorioz,

Idiazabalgo

Udalaren

ardurapeko

herri-bidea

izan

beharko

litzateke.
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9. BIDEA: OLEA – PAGOETA
Antzinako dokumentuak
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostenean
Segurak eta Idiazabalek amankomunean duten Urtsuaranera joateko bidearen
egoera txarrari aipamena egiten dio. Era berean, Partzuergo Txikiaren Artxiboko
1867. urteko C-5-1-12 txostenean Olea parean Mote eremutik garoak Segurara
ekartzeko erabilera publikodun bidea aipatzen da. Bi kasuetan Galtzadea
izendapena duen bideari deritzela ulertzen da eta Olea eta Elizalde arteko
eremuari dagokio.

Kartografia
Partzuergo

Txikiaren

Artxiboko

1840.

urteko

C-3-1-2

planoan

oso-osorik

agertzen da. Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito)
1861. urteko AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan ere
agertzen da, baina kasu honetan Oleatik Elizaldera soilik.

Bide honek, 3-5 poligonoak bereizten ditu Oleatik Elizaldera doan tartean. Garai
batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide
nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.

Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean bazegoen, nahiz eta, historian zehar ibilbidearen moldaketa txiki
batzuk egon.

Testigantzak
Mari Karmen Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe,
Teresa Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan
Mujika testiguen iritziz, ibilbidea doan tartea antzina-antzinako gurdibidea da.
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Testigu berdinek diotenez, bide honek egun erabilera publikoa du auzoko
baserriak eta A-1 autobidea lotzeko. Hala ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
mantentze-lanak ez dira egokienak, batez ere, izotza zein elurra egiten duenean
gatz gehiegi botatzen duelako, ubideak maiz garbitzen ez dituelako eta
konponketak behar direnean mantsoegi erantzuten dutelako.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapean dagoen errepidea izan da A-1
errepidearen zabalkundea egin zenetik. Egun, mantentze lanak ez dira

modu

egokian egiten. Ondorioz, auzotarrei eskaintzen dien zerbitzua egokia izan dadin,
Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko luke.
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10. BIDEA: ELIZALDE – NAGIRIZPE
Antzinako dokumentuak
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostenean
Segurak eta Idiazabalek amankomunean duten Urtsuaranera joateko bidearen
egoera txarrari aipamena egiten dio. Era berean, Partzuergo Txikiaren Artxiboko
1867. urteko C-5-1-12 txostenean Olea parean Mote eremutik garoak Segurara
ekartzeko erabilera publikodun bidea aipatzen da. Bi kasuetan Galtzadea
izendapena duen bideari deritzela ulertzen da eta Elizaldetik Etxettikia arteko
eremuari dagokio.

Kartografia
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan agertzen da,
Elizaldetik Lizardira eta handik aurrera. Ejertzitoaren Kartografia Zentroko
(Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR
M-T3-C17-251 (2) planoetan ere agertzen da, baina kasu honetan Etxettikiaraino
soilik.
Bide honek, 1-3, 2-3, 3-4 eta 3-5 poligonoak bereizten ditu bere ibilbide osoan
zehar. Garai batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden
bide nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bidea Elizaldetik Nagirizpera doan bidea bazegoen, nahiz eta,
historian zehar ibilbidearen moldaketa txiki batzuk egon. Moldaketa nagusia
Atxorrotxagatik Nagirizpera doan tartean dago eta luizi baten ondorioz eman da.

Testigantzak
Mari Karmen Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu
Aierbe, Teresa Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro
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Berasategi eta Juan Mujika testiguen iritziz, ibilbidea doan tartea antzinaantzinako gurdibidea da.
Testigu berdinek diotenez, bide honek egun erabilera publikoa du.
Gainera, Peio Unanue, Jesus Maria Intxaustik eta Antonio Berasategik
bertako mantentze-lanak Idiazabalgo Udalak egiten dituela adierazi dute.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da,
erakunde publikoen diru-laguntza izan dute. Herri lurrei eta jabe askori
zerbitzua

eskaintzen

die

baina

azken

aldian

jabe

desberdinak

adostasunera iristeko arazoak geroz eta handiagoak dira eta bidearen
egoerak okerrera egin dezake. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko
herri-bidea izan beharko litzateke.
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10-1. BIDEA: ETXETTIKIA – KANPOSANTUA
Antzinako dokumentuak
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1867. urteko C-5-1-12 txostenean Olea parean
Mote eremutik garoak Segurara ekartzeko erabilera publikodun bidea aipatzen
da. Galtzadea izendapena duen bideari deritzela ulertzen da Etxettikiatik lehen
errebueltara iritsi arte.

Kartografia
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan agertzen da,
Elizaldetik Lizardira eta handik aurrera. Ejertzitoaren Kartografia Zentroko
(Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR
M-T3-C17-251 (2) planoetan ere agertzen da hasierako zatia.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bidearen hasiera ikus daiteke, baina jarraipena beste eremu
batetik zen, 3-19 eta 3-18 lursailetatik hain zuzen. Egungo ibilbidea nahiko
berria da baina aurrekoaren funtzio berbera betetzen du.

Arrastoak
17-73 lursailetik aurrera doan tartean, garai bateko galtzadaren arrastoak agertu
dira, zoladura, horma eta zubi bat. Aztarna hauek garai bateko auzolanaren
adierazle dira eta erabilera publikoaren froga gisa erabiltzen dira.

Testigantzak
Mari Karmen Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe,
Teresa Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan
Mujika testiguen iritziz, kanposantura igotzeko ibilbidea doan tartea antzinaantzinako gurdibidea da.
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Testigu berdinek diotenez, bide honek egun erabilera publikoa du, batez ere,
hilerrira joateko, baserriei eta hainbat lursailei irisgarritasuna emateko.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Hilerrira
igotzeko zerbitzua eta hainbat baserri eta lursailei irisgarritasuna ematen die.
Azken

aldian

handiagoak

jabe

dira

desberdinak

eta

bidearen

adostasunera
egoerak

iristeko

okerrera

egin

arazoak
dezake.

geroz

eta

Ondorioz,

Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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11. BIDEA: BENTATXIKI – ETZEGARATE
Kartografia
Bide honek, 8/11 poligonoak bereizten ditu Saletseberritik Gaztañaditxulora.
Garai batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide
nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. urtean,
bideak tarte batean egun duen ibilbide berbera zuen, Oruetik Aranaundira. Hala
ere, Garakoleatik Urdangurutzetara doan tartea ez zen agertzen N-1 errepideak
lotzen baitzituen bi puntu hauek. 2003. urtean amaitu zen zabalkunderen
ondorioz, egun ezagutzen dugun bidea eraiki zen lursailei irisgarritasuna eman
ahal izateko.

Testigantzak
Jesus Maria Intxausti eta Antonio Berasategi testiguen iritziz, Lopategitik
Garakoleara doan tartea antzina-antzinako gurdibidea da.
Peio Unanuek Garakoleatik Etzegaratera doan bidea Gipuzkoako Foru Aldundiak
eraiki zuela dio.
Jesus Maria Intxaustik eta Antonio Berasategik diotenez, bide honek erabilera
publikoa du.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da,
Gipuzkoako Foru Aldundiak eraberritu eta eraikitakoa da. Lursail desberdinetako
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jabe askori zerbitzua eskaintzen die. Arrazoi hauen ondorioz eta Idiazabalgo
herriari eta herritarrei zerbitzua eskaintzen dielako, Idiazabalgo Udalaren
ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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11-1. BIDEA: ETXALAR – ESTENSORO
Kartografia
Bide hau, dagoeneko 1946. urteko orgoargazkian agertzen da Estensororaino eta
handik ekialdera hartzen zuen herrigunera. Soilik 1983. Urteean agertzen da
egungo ibilbidea duen azken tartea, errepidetik Estensoro baserrira iristeko.

Arrastoak
Bidearen zati handi batean, garai bateko gurdibidearen arrastoak agertu dira,
bidearen gainaldeko horma hain zuzen. Aztarna hauek garai bateko auzolanaren
adierazle dira eta erabilera publikoaren froga gisa erabiltzen dira.

Testigantzak
Jesus Maria Intxausti eta Antonio Berasategi testiguen iritziz, Lopategitik
Garakoleara doan tartea antzina-antzinako gurdibidea da.
Jesus Maria Intxaustik eta Antonio Berasategik diotenez, bide honek erabilera
publikoa du.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Arrazoi
hauen ondorioz eta Idiazabalgo herriari eta herritarrei zerbitzua eskaintzen
dielako, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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12. BIDEA: GOATSE-ORMAOLATZA
Kartografia
Bide honek, 8/9 poligonoak bereizten ditu ia alderik-alde. Garai batean, ibaiak,
tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide nagusiak erabili ziren
poligonoak bereizteko. Nahiz eta garai bateko bidearen ibilbide berbera ez
jarraitu, asko gainjartzen da eta horrela gertatzen ez den kasuetan, paraleloki
doa, betebehar edo funtzio bera betez.

Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. urtean,
bideak hein handi batean egun duen ibilbide berbera zuela, eta beste kasuetan,
egungo ibilbidearen paraleloki doala beha daiteke. Hala ere, 1956-57. urteko
ortoargazkian egungo ibilbidearekin gehiago gainjartzen da eta 1983koan erabat.
Ibilbide berria paraleloki doa eta garai batekoaren funtzio bera betetzen du.

Testigantzak
Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz,
Patricio Lasa, Pedro Katarain, Aitzol Mendizabal eta Alberto Aldasoro testiguen
iritziz, herri-lurretara eta larreetara joateko

Atxurbidera

joateko

antzina-

antzinako bidea da hau. Bertatik, ganaduaren joan-etorriez gain, garoa, belarra
eta egurra ekartzen ziren.

Testigu

hauez

gain,

Peio

Unanuek,

Jesus

Maria

Intxaustik

eta

Antonio

Berasategik egun ere erabilera publikoa duela diote eta erabilera zein erabiltzaile
nagusiak

hurrengoak

dira:

herri-lurretara

ganaduaren

joan-etorriak,

ganaduzaleen ibilgailuak, basoen kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko
kamioiak, ehiztarien ibilgailuak, motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta
oinezkoak.
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Hala ere, bide hau lursailetako jabeen artean auzolanean eraiki eta mantendu
izan bada ere, azken mantentze lanak erakunde publikoek (Udalak edo GFA) egin
dituztela diote Jesus Mari Intxaustik, Jose Antonio Galarragak, Patrizio Lasak,
Pedro Katarainek eta Alberto Aldasoro.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da, erakunde
publikoen diru-laguntza izan dute. Herri lurrei eta jabe askori zerbitzua
eskaintzen die baina azken aldian jabe desberdinak adostasunera iristeko
arazoak geroz eta handiagoak dira eta bidearen egoerak okerrera egin dezake.
Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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13. BIDEA: BIKUÑA-EGILEOR
Kartografia
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. urteko
ortoargazkian egungo ibilbidearekin bat ez datorren bidea agertzen da, nahiz eta,
egungoaren paralelo joan alde batera zein bestera. 1983. urteko ortoargazkian
azaltzen da bidea ia osorik. Hala ere, 1983an bihurgune handi bat zegoen
Egileorrera igotzeko azken malda gogorra saihesteko baina zati horren egungo
ibilbidea orain dela gutxi eraiki da.

Testigantzak
Jesus Mari Intxausti, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Patricio Lasa,
Pedro Katarain eta Alberto Aldasoro testiguen iritziz, herri-lurretara eta larreetara
joateko antzina-antzinako bidea da hau. Bertatik, ganaduaren joan-etorriez gain,
garoa, belarra eta egurra ekartzen ziren.
Gainera, Patricio Lasa, Pedro Katarain eta Alberto Aldasorok egun ere erabilera
publikoa duela diote, batez ere, inguruan dauden baserriei eta lursail askori
irisgarritasuna eskaintzen dielako.
Era berean, Peio Unanuek, Jesus Maria Intxaustik eta Alberto Aldasorok diote,
Idiazabalgo Udalak bota duela zoladura eta mantentze-lanak ere berak egiten
dituela.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da eta
erakunde publikoen laguntza izan dute. Baserriei eta lurjabe askori zerbitzua
eskaintzen die baina azken aldian jabe desberdinak adostasunera iristeko
arazoak geroz eta handiagoak dira eta bidearen egoerak okerrera egin dezake.
Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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14. BIDEA: BIKUÑA-TOKIEDER
Antzinako dokumentuak
1801.

urteko

Idiazabalgo

artxiboko

12-23

dokumentuan,

Otazabaletik

Gurutzetako Andra Mari ermitara doan bidearen (Donejakue bidea) konponketari
egiten zaio aipamena. Gipuzkoako Foru Aldundiko 1968. urteko JDS 73,2 eta
1971. urteko JDS 245,3 txostenetan Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako
hilerrira joateko proiektua zehazten da.

Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1867. urteko
AR M-T3-C17-251 (2) planoan herrigunetik Oiarbidera doan bidea agertzen da.

Bide honek, 11 eta 12 poligonoak bereizten ditu Bikuñatik Otazabalera. Garai
batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide
nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.

Dagoeneko 1946. urteko ortoargazkian Bikuñatik Otazabalera eta Gorrotxategitik
Oskarbira doazen tarteak ageri dira. 1954. Urteko ortoargazkian, bide honen ia
ibilbide osoa ikus daiteke, soilik, Otazabaletik Gorrotxategira igotzen den tartea
ez dator bat gaur egungoarekin. 1983. urtean agertzen da ibilbidea osorik.
Egungo ibilbideek, garai bateko Altzestrada eta Donejakue bidearen ibilbideak
ordezkatzen dituzte.

Testigantzak
Antonio Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose
Antonio Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio
Ureaga, Luis Urteaga eta Irantzu Telleria testiguen iritziz, bere osotasunean
antzina-antzinako Donejakue bidearen zati bat da bide hau. Altzestradaren
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zatiari dagokionez, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose
Antonio Urteaga, Inazio Urteaga eta Irantzu Telleria testiguek diote, Oskarbitik
Gorrotxategira doan tartea garai bateko Altzestradari dagokiola eta, beraz,
antzina antzinakoa dela.
Antonio Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose
Antonio Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio
Ureaga, Luis Urteaga, Inazio Urteaga eta Irantzu Telleria testiguek diote egun
ibilbide honek erabilera publikoa duela.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Duen
garrantzia historikoaz gain, bide honek auzotarrei, erromesei eta aisialdiari
lotutako beste erabiltzaileei ere zerbitzua eskaintzen die. Ondorioz, Idiazabalgo
Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.

51

14-1. BIDEA: 14. BIDEA-AMETSEDER
Antzinako dokumentuak
Idiazabalgo Udalaren Artxiboko 1801. Urteko 12-23 txostenean, Otazabaletik
Gurutzetako Andra Mari ermitara doan bidearen konponketa lanei erreferentzia
egiten die.

Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko
AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan ere agertzen da
herrigunea eta Oiarbide lotzen.
Bide honek, 11 eta 12 poligonoak bereizten ditu bere ibilbide osoan zehar. Garai
batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide
nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bidea osorik agertzen da.

Testigantzak
Antonio Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose
Antonio Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio
Ureaga, Luis Urteaga eta Irantzu Telleria testiguen iritziz, bere osotasunean
antzina-antzinako Donejakue bidearen zati bat da bide hau.
Peio Unanuek, Jesus Maria Intxaustik eta Antonio Berasategik hilerrira joateko
egungo erabilera publikoa onartu dute.
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Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Garrantzia
historikoaz gain, bide honek erromesei eta bestelako oinezkoei zerbitzua
eskaintzen die. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan
beharko litzateke.
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14-2. BIDEA: OTAZABALGARAIKOA-KANPOSANTUA
Antzinako dokumentuak
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1968. urteko JDS 73,2 eta 1971. urteko JDS 245,3
txostenetan Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako hilerrira joateko proiektua
zehazten da. Honen nondik norakoak eta planoak agertzen dira.

Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1867. urteko
AR M-T3-C17-251 (2) planoan herrigunetik Kanposantura doan beste bide bat
ageri da. Hala ere, Done Jakue bidetik nolabaiteko lotura egon behar zen,
Oiarbide arteko baserriekin lotura egiteko.
1946. urteko ortoargazkian ere garai bateko bidearen arrastoak nabari dira eta
egungo bidearen antzerakoa dagoela ere susma daiteke. Era guztietara, ez da
1983. urtera arte egungo bidea azaltzen.

Testigantzak
Antonio Berasategi eta Jose Antonio Imaz testiguen iritziz, antzina-antzina,
bazegoen

herrigunea

Oiarbiderekin

lotzen

zuen

Donejakue

bidearen

eta

hilerriaren arteko bidea.
Testigu hauez gain, Irantzu Telleria eta Luis Gorrotxategik hilerrira joateko
egungo erabilera publikoa onartu dute. Azken bi hauek, Idiazabalgo Udalak
bidearen zoladura jarri eta mantentze-lanak egiten dituela adierazi dute.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da eta
erakunde publikoen parte hartzea izan dute. Herritarrei hilerrira joateko
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zerbitzua eskaintzen die. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea
izan beharko litzateke.
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14-3. BIDEA: ALTAMIRA (SEROTEGI)-OSKARBI
Antzinako dokumentuak
1801.

urteko

Idiazabalgo

artxiboko

12-23

dokumentuan,

Otazabaletik

Gurutzetako Andra Mari ermitara doan bidearen (Donejakue bidea) konponketari
egiten zaio aipamena. Ondorioz, ermitarako bidea izango zen eta handik
Altzestradara joateko Altamiratik.

Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1867. urteko
AR M-T3-C17-251 (2) planoan herrigunetik Oiarbidera doan bidea agertzen da.
Bide honek, 11 eta 12 poligonoak bereizten ditu Oskarbitik Antiaraino. Garai
batean, ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide
nagusiak erabili ziren poligonoak bereizteko.
Dagoeneko 1946. urteko ortoargazkian bidea oso osorik agertzen da.

Testigantzak
Antonio Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose
Antonio Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio
Ureaga, Luis Urteaga eta Irantzu Telleria testiguen iritziz, bere osotasunean
antzina-antzinako Donejakue bidearen zati bat da bide hau.
Antonio Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose
Antonio Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio
Ureaga, Luis Urteaga, Inazio Urteaga eta Irantzu Telleria testiguek diote egun
ibilbide honek erabilera publikoa duela.
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Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Duen
garrantzia historikoaz gain, bide honek auzotarrei, erromesei eta aisialdiari
lotutako beste erabiltzaileei ere zerbitzua eskaintzen die. Gainera, egun auzolana
galzorian dago eta Udalak talde-lan hori ordezkatu dezake. Ondorioz, Idiazabalgo
Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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15. BIDEA: GORROTXATEGI-ATXURBIDE
Kartografia
Bide honek, 9/11 poligonoak bereizten ditu tarte txiki batean baina ez da
esanguratsua.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. urtean,
bideak hein handi batean egun duen ibilbide berbera zuela, eta beste kasuetan,
egungo ibilbidearen paraleloki doala beha daiteke. Hala ere, 1983. urteko
ortoargazkian egungo ibilbidea ikusten da. Ibilbide berria paraleloki doa eta garai
batekoaren funtzio bera betetzen du.

Arrastoak
Toki askotan galduta badago ere, Gorrotxategitik Atxurbidera galtzada bat
zihoala ulertzen da, Urdandegitik aurrera egungo ibilbidea galtzada zahar batekin
gurutzatzen baita eta honek lotura izan behar zuen Gorrotxategirekin. Ibilbide
berbera ez bada erre, zerbitzu bera eskaintzeko berreraikitako baso-bidea da
gaur egungoa. Aztarna hauek garai bateko auzolanaren adierazle dira eta
erabilera publikoaren froga gisa erabiltzen dira.

Testigantzak
Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz,
Patricio Lasa, Pedro Katarain eta Aitzol Mendizabal testiguen iritziz, herrilurretara eta larreetara joateko Arantzazumendirako antzina-antzinako bidea da
hau. Bertatik, ganaduaren joan-etorriez gain, garoa, belarra eta egurra ekartzen
ziren.
Testigu hauez gain, Peio Unanuek, Jesus Maria Intxaustik, Antonio Berasategik,
Irantzu Telleriak, Luis Gorrotxategik eta Alberto Aldasorok egun ere erabilera
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publikoa duela diote eta erabilera zein erabiltzaile nagusiak hurrengoak dira:
herri-lurretara

ganaduaren

joan-etorriak,

ganaduzaleen

ibilgailuak,

basoen

kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko kamioiak, ehiztarien ibilgailuak,
motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta oinezkoak.
Hala ere, bide hau lursailetako jabeen artean auzolanean eraiki eta mantendu
izan bada ere, azken mantentze lanak erakunde publikoek (Udalak edo GFA) egin
dituztela diote Jesus Mari Intxaustik, Patrizio Lasak, Pedro Katarainek, Irantzu
Telleria eta Aitzol Mendizabalek.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da, erakunde
publikoen diru-laguntza izan dute. Herri lurrei eta jabe askori zerbitzua
eskaintzen die baina azken aldian jabe desberdinak adostasunera iristeko
arazoak daude eta bidearen egoera geroz eta okerragoa da. Ondorioz,
Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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16. BIDEA: TORRE-ITURRALDE
Kartografia
Dagoeneko 1946. urteko ibilbidea oso osorik agertzen da. Hala ere, ez zuen
egungo erabilera handia Altzestrada eta bestelako bideek garrantzia handiagoa
baitzuten.

Testigantzak
Jose Antonio Galarraga, Benito Irizar, Jose Maria Imaz, Emilio, Jose Antonio
Imaz, Luis Urteaga, Jesus Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Maria
Aranburu eta Juan Antonio Urteaga

testiguen iritziz, bide hau garai bateko

gurdibidea da eta erabilera publikoa izan du. Hauen iritziz, Olariaga baserrikoek
bidea aurretik zegoen gurdibide baten gainean eraiki zuten erosi zuten kamioia
iritsi ahal izateko.
Aurreko testiguez gain, Peio Unanuek eta Jesus Mari Intxaustik diote, egun
ibilbide honek erabilera publikoa duela.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Historikoki
garrantzia handirik izan ez badu ere, bide honek auzotarrei, oinezkoei, bizikletei,
autoei eta aisialdiari lotutako beste erabiltzaileei ere zerbitzua eskaintzen die.
Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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16-1. BIDEA: ARATZ-ARIZKORRETA
Kartografia
Dagoeneko 1946. urteko ibilbidea oso osorik agertzen da eta garrantzia handikoa
zela dirudi.

Arrastoak
Eremu honetan, oso ondo mantentzen da, nahiz eta, hondatzear dagoen.
Mantentze-lanak beharko lituzke. Aztarna hauek garai bateko auzolanaren
adierazle dira eta erabilera publikoaren froga gisa erabiltzen dira.

Testigantzak
Antonio Berasategi, Joxe Krutz Aranburu, Iñaki Agirre, Jose Antonio Galarraga,
Benito Irizar, Jose Maria Imaz, Emilio, Jose Antonio Imaz, Luis Urteaga, Jesus
Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Maria Aranburu eta Juan Antonio
Urteaga

testiguen iritziz, bide hau garai bateko gurdibidea da eta erabilera

publikoa izan du. Bertatik, garo, belar, egur, ganadua eta bestelakoak ekartzen
ziren.
Testigu hauek ere, egun erabilera publikorik ez duela edo oso mugatua dela esan
dute.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen bidea da eta garrantzia historiko handikoa gainera.
Egun ia erabilera publikorik ez badu ere, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herribidea izan beharko litzateke.
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16-2. BIDEA: ARATZ-OSKARBI
Kartografia
Dagoeneko 1946. urteko ibilbidea oso osorik agertzen da eta garrantzia handikoa
zela dirudi.

Arrastoak
Eremu honetan, oso ondo mantentzen ez bada ere, bidearen ibilgua antzematen
da, zuhaitzei eta hormei esker. Altzestradak izango zituen aztarna hauek garai
bateko auzolanaren adierazle dira eta erabilera publikoaren froga gisa erabiltzen
dira.

Testigantzak
Antonio Berasategi, Joxe Krutz Aranburu, Iñaki Agirre, Jose Antonio Galarraga,
Benito Irizar, Jose Maria Imaz, Emilio, Jose Antonio Imaz, Luis Urteaga, Jesus
Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Maria Aranburu eta Juan Antonio
Urteaga

testiguen iritziz, bide hau garai bateko gurdibidea da eta erabilera

publikoa izan du. Bertatik, garo, belar, egur, ganadua eta bestelakoak ekartzen
ziren.
Testigu hauek ere, egun komunikaziorako erabilera galdurik dagoela eta betetze
lanen ondorioz, nekazaritzarako erabiltzen dela adierazi dute.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen bidea da eta garrantzia historikoa duena. Egun
komunikaziorako

erabilera

publikorik

ez

badu

ere,

Idiazabalgo

Udalaren

ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke etorkizuneko beharrei erantzuna
eman ahal izateko.
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17. BIDEA: ZIGOR-KATEA
Antzinako dokumentuak
Idiazabalgo artxiboko 12-23 dokumentuan, Lusagastiko zubiari erreferentzia
egiten

zaio.

Bestetik,

Gipuzkoako

Artxibo

Orokorreko

XX.

mendeko

70.

hamarkadako JDS 1080,14 eta 1979. urteko JDS 215,2 txostenen izenburuan
garai bateko errege bideari buruzko erreferentzia egiten zaio: Proy. de mejora y
afirmado del antiguo Camino Real “Zigor Katea”.

Kartografia
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko
AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan dagoeneko
ibilbide hau oso-osorik agertzen da.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. Dagoeneko
1946. urtean, bidea oso osorik agertzen da.

Testigantzak
Peio Unanue eta Jesus Mari Intxausti testiguen iritziz, bide honek antzinatik egun
arte erabilera publikoa izan du. Gainera, Jesus Mari Intxaustik dioenez, zoladura
Idiazabalgo Udalak bota du.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da, zoladura
ere Idiazabalgo Udalak bota du. Herritar askori zerbitzua eskaintzen die autoz
zein

oinez

edo

bestelako

ibilgailuz

herrigunetik

GI-2637ra

joateko

eta

alderantziz. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko
litzateke.
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18. BIDEA: GURE AMETSA-OIARBIDE
Kartografia
Dagoeneko 1946. urteko ibilbidea ia osorik agertzen da. Oiarbidera iritsi aurretik,
hego-ekialdetik herri-mugara jotzen zuen bideak baina 1954. urtean dagoeneko,
egungo ibilbidea nabarmentzen da. Hala ere, egungo ibilbideak aurrekoa
ordezkatzen du.

Testigantzak
Benito Irizar, Eugenio Elorza, Juan Antonio Urteaga, Pedro Katarain, Patricio
Lasa, Javier Aranburu, Inazio Urteaga, Aitzol Mendizabal eta Jose Urrestarazu
testiguen iritziz, bide hau garai bateko gurdibidea da eta erabilera publikoa izan
du. Komunikazio

bide

garrantzitsua

izan zen eta bertatik garraio

mota

desberdinak ibili ziren: belarrak, garoak, ganadua, elikagaiak eta eguneroko
beharretarako bestelako izangaiak. Tarte handi batean, Donejakue bidearekin
bat egiten du.
Aurreko testiguez gain, Peio Unanuek eta Jesus Mari Intxaustik diote, egun
ibilbide honek erabilera publikoa duela diote. Jende asko ibiltzen da bertatik:
autoak ilarak edo oztopoak daudenean, erromesak, oinezkoak, bizikletariak eta
aisialdiarekin lotutako beste pertsona ugari. Jose Urrestarazu, Pedro Katarain,
Javier Aranburu, Peio Unanue eta Jesus Mari Intxaustik diote, bide honen azken
zoladura prozesuan Idiazabalgo Udalak parte hartu zuela.

Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da. Historikoki
garrantzia handia izan du eta bide honek auzotarrei, oinezkoei, bizikletei, autoei
eta aisialdiari lotutako beste erabiltzaileei ere zerbitzua eskaintzen die. Ondorioz,
Idiazabalgo Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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19. BIDEA: GOENEKOA-ARANTZAZUMENDI
Kartografia
Bide honek, 9/10, 10/11 eta 11/12 poligonoak bereizten ditu. Garai batean,
ibaiak, tontorrak eta bestelakoak bezala, lurraldean zeuden bide nagusiak erabili
ziren poligonoak bereizteko. Nahiz eta garai bateko bidearen ibilbide bera ez
jarraitu, asko gainjartzen da eta horrela gertatzen ez den kasuetan, paraleloki
doa, betebehar edo funtzio bera betez.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. urtean
aipatu bezala, bideak egun duen ibilbide berbera ez zuela beha daiteke eta
poligonoen bereizketarekin bat datorrela. Hala ere, 1983. urteko ortoargazkian
egungo ibilbidea ikusten da. Ibilbide berria paraleloki doa eta garai batekoaren
funtzio bera betetzen du.

Testigantzak
Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz,
Patricio Lasa, Pedro Katarain eta Aitzol Mendizabal testiguen iritziz, herrilurretara eta larreetara joateko Arantzazumendirako antzina-antzinako bidea da
hau. Bertatik, ganaduaren joan-etorriez gain, garoa, belarra eta egurra ekartzen
ziren.
Testigu hauez gain, Peio Unanuek, Jesus Maria Intxaustik, Antonio Berasategik
eta Alberto Aldasorok egun ere erabilera publikoa duela diote eta erabilera zein
erabiltzaile nagusiak hurrengoak dira: herri-lurretara ganaduaren joan-etorriak,
ganaduzaleen ibilgailuak, basoen kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko
kamioiak, ehiztarien ibilgailuak, motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta
oinezkoak.
Hala ere, bide hau lursailetako jabeen artean auzolanean eraiki eta mantendu
izan bada ere, azken mantentze-lanak Idiazabalgo Udalak egin dituela diote
Jesus Mari Intxaustik, Patrizio Lasak eta Pedro Katarainek.
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Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da,
Idiazabalgo Udalak bertan parte-hartu izan du eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
ere diruz lagundu du. Herri lurrei eta jabe askori zerbitzua eskaintzen die baina
azken aldian jabe desberdinak adostasunera iristeko arazoak daude eta bidearen
egoera geroz eta okerragoa da. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko
herri-bidea izan beharko litzateke.
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20. BIDEA: OIARBIDESALETSEA-IRUMUGAETA
Kartografia
Bide honek, 10/12 poligonoak bereizten ditu hasiera, tarte oso txikia bada ere.
Hala ere, bide honek tarte handi batean partzelak bereizten ditu eta Goenekotik
Arantzazumendira doan bidea bezain garrantzitsua izango ez bazen ere,
aspalditik zegoela susma daiteke.
Ortoargazkiak aztertu ondoren, bidearen eboluzioa ikus daiteke. 1946. urtean
dagoeneko bide hau bazegoen, nahiz eta, tarte batzuetan ibilbidea pixka bat
desberdina izan. 31.1 bide tartean gehiena mantendu da baina 31.2 tartea 2015.
urteko ortoargazkia egin zenera arte ez da bere horretan agertzen. Hala ere,
aurreko bidearen funtzio berbera betetzen du.

Testigantzak
Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Patricio Lasa, Pedro
Katarain, Javier Aranburu, Inazio Urteaga, Aitzol Mendizabal eta Jose Urresarazu
testiguen iritziz, herri-lurretara eta larreetara joateko Irumugaetara joateko
antzina-antzinako bidea da hau. Bertatik, ganaduaren joan-etorriez gain, garoa,
belarra eta egurra ekartzen ziren.
Testigu hauez gain, Peio Unanuek, Jesus Maria Intxaustik, Antonio Berasategik
eta Alberto Aldasorok egun ere erabilera publikoa duela diote eta erabilera zein
erabiltzaile nagusiak hurrengoak dira: herri-lurretara ganaduaren joan-etorriak,
ganaduzaleen ibilgailuak, basoen kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko
kamioiak, ehiztarien ibilgailuak, motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta
oinezkoak.
Hala ere, bide hau lursailetako jabeen artean auzolanean eraiki eta mantendu
izan bada ere, azken mantentze lanak Idiazabalgo Udalak egin dituela diote
Jesus Mari Intxaustik, Patrizio Lasak eta Pedro Katarainek.
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Ondorioak
Erabilera publikoa izan duen eta egun ere mantentzen duen bidea da,
Idiazabalgo Udalak bertan parte-hartu izan du eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
ere diruz lagundu du. Herri lurrei eta jabe askori zerbitzua eskaintzen die baina
azken aldian jabe desberdinak adostasunera iristeko arazoak daude eta bidearen
egoera geroz eta okerragoa da. Ondorioz, Idiazabalgo Udalaren ardurapeko
herri-bidea izan beharko litzateke.
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21. BIDEA: LARRETAKO BIDEA
Kartografia
2008. urteko Lidar datuetan agertzen da eta egin berria denaren zantzuak nabari
dira. Berria izanda ere, herri-lurretatik doa oso-osorik eta honek larre hauen
erabilerarako eraikia izan dela adierazten digu.

Ondorioak
Erabilera publikoa duen bidea da, Idiazabalgo Udalak Ondorioz, Idiazabalgo
Udalaren ardurapeko herri-bidea izan beharko litzateke.
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I. ERANSKINA:
HERRI-BIDEEN FITXAK

1. BIDEA: KATEA-ZELANDIETA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Katea

Zelandietaaundia
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Katea

Bukaera: Zelandietaaundia

Luzera: 1.909 m.

Bide mota: Landa- eta mendi-bidea

Egoera:
GI-2637 errepidearekin lotzen den puntuan, asfaltoa botata dago metro gutxi
batzuetan. Ondoren, hormigoizko bidea hasten da baina Urbizuko bidegurutzera
iristen den landa-bideak, hormigoizko zoladura du nagusiki.
Hormigoia pitzatuta dago zenbait tokitan eta ubideak nahiko garbi daude.
Zoladura berritu beharrean dago.
Bidegurutzetik Urbizuerdikoara, hormigoiak jarraitzen du eta pitzatuta egoteaz
gain, ubideak zikin daude.
Hemendik aurrera, hormigoi pixka batez eta obra-hondakinez osatutako zoladura
dago. Egoera onean dago baina ez du ur-drenairik.
Ondoren, garai bateko gurdibidetik doa eta ibilbidea landarez estalia dago baina
bere ibilbidea mantentzen da. Zati batean, gas-hodiak zeharkatzen du eta bertan
erabat galduta dago.
Nahiko helduta dagoen pinudia amaitzerakoan, obra-hondakinez zolatutako
tartea dago. Egoera onean bai zoladura eta bai ur-drenaiaren aldetik.
Galdutako ibilbide-tartea kenduta, 4x4 ibilgailuz ibili daiteke eta orokorrean auto
arruntez ere.
Bide tartea

1.1 Katea – Urbizuko

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

1.166

bidegurutzea

Zoladura

Egoera

3,5 (2,5-

Hormigoia/

Zoladura mantendu

5)

asfalto pixka bat

beharrean dago eta urdrenaia nahiko ona da.

1.2 Urbizuko bidegurutzea –

156

3,5

hormigoia

Urbizuerdikoa
1.3 Urbizuerdikoa – Gurdibide

drenaia zikin.
206

hasiera
1.4 Gurdibide hasiera – 13-47

Zoladura pitzatuta eta ur-

267

3 (2,5-

Zagorra eta

Zoladura egoera onean eta

3,5)

obra-hondakinak

ur-drenairik gabe.

2 (1,5-

Galdutako

Landarez estalia dago.
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lursaila
1.5 13-47 lursaila –

113

2,5)

gurdibidea

3

Obra-hondakinak

Zoladura eta ur-drenaia ona.

Zelandietaaundia

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Idiazabaldik Urbizu, Zelandietara eta Ormaiztegira
joateko

bidea

zen,

ganadua,

garoa,

belarrak

eta

nekazaritza

zein

abeltzaintzarekin lotutako beste jarduerekin lotutako bidea. Garai batean,
ganadua Seguratik Beasainera eramateko ere erabiltzen zen.
Egungo erabilerak: Auzoko baserriak GI-2637 errepidearekin eta Idiazabalgo
herrigunearekin lotzen ditu. Bestetik, aisialdirako erabilia den eremua da;
oinezkoak, bizikletak, motorrak, ehiztariak e.a. Era berean, Ehun Milak lasterketa
igarotzen da Ormaiztegiko mugatik Urbizu aldera. Aipatu behar da, galdutako
gurdibidea itxita dagoenez, beste ibilbide alternatiboak erabiltzen direla.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Katea, Mandiolatza, Gure Txoko, Urbizualdasoro, Urbizuerdikoa, Urbizugerrikoa
eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

13. poligonoko 64, 63, 58, 57, 60, 61 lursailak.
14. poligonoko 72, 65, 73, 61, 38, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19,
17 lursailak.

Eskuinera:

13. poligonoko 67,87, 66, 110, 63, 56, 55, 52, 51, 34, 108, 49,
50, 48, 47 lursailak.
14. poligonoko 10 lursaila.
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Justifikazioa:
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) AR M-T4-

C17-251 (2) 1867. urteko eta AR M-T3-C17-251 (2) 1867. urteko
planoetan agertzen da.
13-14 poligonoak bereiztea.
1946. urtean bidea agertzen da baina garai batean, Berdari eremutik aurrera
beste ibilbide bat zuen. 1983. urtean egungo ibilbidea azaltzen da tarte horretan
baina, dagoeneko 1-4 tartea desagertzen hasia dago. Azkenik, bigarren
bidearekin lotzeko ibilbidea berria da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Peio Unanue,
Antonio Berasategi, Jose Galparsoro, Prudentzio Urkia eta Nieves Legorburu.
Egungo

erabilera

publikoaren

testigantza:

Iñaki

Agirre,

Jose

Galparsoro,

Prudentzio Urkia, Ekaitz Lekue eta Joseba Arrieta.
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2. BIDEA: ARIMASAGASTI-ORMAIZTEGIKO MUGA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Arimasagasti

Ormaiztegiko muga
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Bidearen ezaugarriak
·Hasiera: Arimasagasti

·Bukaera: Ormaiztegiko muga

·Luzera: 1.705 m.

·Bide mota: Landa- eta mendi-bidea

·Egoera:
GI-2637 errepidearekin lotzen den puntuan, asfaltoa botata dago metro gutxi
batzuetan. Ondoren, Zelandietaaundiara iristen den landa-bideak, hormigoizko
zoladura du eta nahiko egoera onean mantentzen da. Hala ere, hormigoia
pitzatuta dago zenbait tokitan eta ubideak ere estalita agertzen dira. Zoladura
berritu beharrean dago eta ur-drenaian mantentze lanak egin behar dira.
Zelandietaaundiatik Ormaiztegiko mugara doan bide tartea aspaldi hormigoitua
izan zen eta egun ia lurbide bezala dago. Hala ere, zenbait zatitan, zagorra edo
todouno bota zen, bereziki, egon zen luizi baten kalteak konpontzeko.
Zelandietaraino dagoen landa-bidea egoera onean dago eta auto arruntez egin
daiteke. Handik aurrera dagoen mendi-bidea 4x4 ibilgailuak arazorik gabe
ibiltzeko dago.
Bide tartea

2.1 Arimasagasti -

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

1.252

3,5 (3-4)

Zoladura

Hormigoia

Zelandietaaundia

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia ona
baina mantentze-lan
beharrean.

2.2 Zelandietaaundia –
Ormaiztegiko muga

453

3 (2,5-

Lurbidea,

Zoladura eta ur-drenaia ona

3,5)

galdutako

baina mantentze-lan

homigoia

beharrean.

Erabilerak:
Garai

bateko

erabilerak:

Ormaiztegitik

Zelandietarako

tartea

ganadua

garraiatzeko, garia jotzen zutenak ibiltzeko eta bestelako usadiozko jarduerak
egiteko komunikazio bidea zen. Beste tartea, herrigunearekin eta beste herriekin
lotzeko erabiltzen zen.
Egungo erabilerak: Auzoko baserriak GI-2637 errepidearekin eta Idiazabalgo
herrigunearekin lotzen ditu. Bestetik, aisialdirako erabilia den eremua da;
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oinezkoak, bizikletak, motorrak ehiztariak e.a. Era berean, Ehun Milak lasterketa
igarotzen da Ormaiztegiko mugatik Urbizu aldera.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Arimasagastiberria,

Arimasagastierrotea,

Arimasagastiaundia

eta

Zelandietaaundia eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

14. poligonoko 164, 116, 117, 110, 102, 163, 103, 105, 59, 52,
54, 10, 146, 148, 147, 37, 11, 154, 14 lursailak.

Eskuinera:

13. poligonoko 47, 46, 44, 43 lursailak.
14. poligonoko 76, 101, 165, 161, 162, 92, 93, 94, 59, 58, 57,
56, 55, 54, 37, 147 lursailak.

Justifikazioa:
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) AR M-T3-

C17-251 (2) 1867. urteko planoan agertzen da.
13-14 poligonoak bereiztea .
1946. urtean bidea osorik agertzen da baina garai batean, Gaztañadizabal
eremutik aurrera egungo ibilbidearen mendebaldetik zioan. 1983. urtean egungo
ibilbidea azaltzen da osorik .
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Antonio
Berasategi, Jose Galparsoro, Prudentzio Urkia eta Nieves Legorburu.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jose Galparsoro eta
Prudentzio Urkia.
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2-1. BIDEA: ZELANDIETAAUNDIA-ZELANDIETATXIKIA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Zelandietaaundia

Zelandietatxikia

79

Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Zelandietaaundia

Bukaera: Zelandietatxikia

Luzera: 187 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera: Zelandietatxikia baserrira doan bidea hormigoizkoa da eta ur-drenai
egokiak ditu, nahiko berria baita. Aspaldi-aspaldian Zelandietaaundia iparraldetik
zihoan

baserrirako

bidea,

jabeen

arteko

akordio

bidez,

Zelandietaaundia

baserriko jabearen lursailetatik beste bidea eraiki zen funtzio berbera betetzeko.
Bide hau auto arruntez egin daiteke.
Bide tartea

2-1.1 Zelandietaaundia -

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

187

Zelandietatxikia

3 (2,5-

Zoladura

Hormigoia

3,5)

Egoera

Zoladura pitzatuta eta urdrenaia ona.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Baserrira eta inguruko lursailetara iristeko.
Egungo erabilerak: Baserrira eta inguruko lursailetara iristeko.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Zelandietaaundia eta Zelandietatxikia eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

14. poligonoko 10, 151, 153 lursailak.

Eskuinera:

14. poligonoko 10, 155 lursailak.

Justifikazioa:
1946. urtean Zelandietaaundia baserriaren iparraldeko bidea agertzen da, baita
1983ko ortoargazkian ere. Egun dagoen bidea ondoren sortutakoa da, 2008.
urteko lidar datuek dagoeneko bidearen profila azaltzen dute.
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Antzina-antzinakotasunaren

eta

erabilera

publikoaren

testigantzak:

Nieves

Legorburu eta Jose Galparsoro.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Nieves Legorburu eta Jose Galparsoro.
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3. BIDEA: ZELAA-GOARDIA INDUSTRIAGUNEA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Zelaa

Goardia industriagunea
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Zelaa

Bukaera: Goardia Industiragunea

Luzera: 1.536 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera: Bide honetan, bi zati nagusi bereizten dira. Lehen zatia, Zelaa ingurutik
begiralekua dagoen puntura doa eta asfaltozko zoladura du. Tarte honetan,
zoladura ona eta nahiko berria da. Ur-drenaia ere berria izateaz gain, nahiko
garbi mantentzen da. Ibilbide honen malda oso gogorra da.
Behin behatokira iritsita, zoladura aldatu egiten da eta hormigoia nagusitzen da.
zabalera eta beste ezaugarri desberdinak dituen tarte desberdinak nabari dira
baina orokorrean hormigoia nahiko zaharkitua dago eta ubideak zikin eta
mantentze-lan beharrean daude. GI-2637 errepidera iritsi aurretik, egoera onean
dagoen metro gutxiko asfaltozko tartea dago.
Hala ere, bide honetan autoak erraz ibil daitezke eta ez dago 4x4 ibilgailuen
beharrik.
Bide tartea

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

Zoladura

Egoera

3.1 Zelaa - Begiralekua

363

4,5 (4-5)

Asfaltoa

Zoladura eta ur-drenaia ona.

3.2 Begiralekua – Goardia

1173

3,5 (3-

Hormigoia/asfalto

Zoladura zaharkitua eta ur-

4,5)

pixka bat

drenaia zikin.

industriagunea

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Idiazabal eta Segura herriak lotzen zituen, Bi Kabi
eraikinetik

gora

begiralekura

zuzenean

zioan

gurdibidetik

eta

Goardiako

industriagunea dagoen lekutik. Era berean, baserri desberdinak lotzen zituen,
nahiz eta egungo ibilbidea ez izan.
Egungo erabilerak: Auzoko baserriak GI-2637 errepidearekin eta Idiazabalgo
herrigunearekin lotzen ditu. Bestetik, aisialdirako erabilia den eremua da;
oinezkoak, bizikletak, motorrak eta antzerakoak. Era berean, Iturriberriko urbiltegira joateko zerbitzua eskaintzen du. Azkenik, GR-283 eta Donejakue bidea
bertatik doaz.
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Zeharkatzen dituen eraikinak:
Urrutikoetxea, Otamendiberrigoikoa eta Otamendi eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

15. poligonoko 101, 5, 37, 6, 18, 33, 142 lursailak.
16. poligonoko 155, 183, 107, 109, 108, 106, 119 lursailak.

Eskuinera:

15. poligonoko 139, 43, 35, 36, 41, 38, 37, 127, 27, 33, 142, 17
lursailak.
16. poligonoko 153, 24 lursailak.

Justifikazioa:
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) AR M-T4-

C17-251 (2) 1867. urteko eta AR M-T3-C17-251 (2) 1867. urteko
planoetan agertzen da, Idiazabal eta Segura lotzeko.
15-16 poligonoak bereiztea.
1946. urtean Begiralekutik Potxuetarako bide tartea azaltzen da. 1954 urteetan,
herrigunetik Urrutikoetxeara doan bidea azaltzen da. 1983. urtean egungo
ibilbidea azaltzen da ia osorik eta azken tartea egin berria da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: ez dago.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti,
Antonio Berasategi eta Bittoriano Urrestarazu.
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4. BIDEA: BI KABI-URRUTIKOETXEA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Bi Kabi

Urrutikoetxea
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Bi Kabi

Bukaera: Urrutikoetxea

Luzera: 857 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera: Bide honetan, hiru zati nagusi bereizten dira. Lehen zatia, Bi Kabi
ingurutik A-1 autobidearen azpitik doan tunelera iritsi arte doa eta egoera onean
mantentzen da, bai zoladura aldetik eta bai ur-drenaiaren aldetik.
Hemendik aurrera, malda handiko bide tartea dago. Bertan, hormigoizko
zoladura dago, egoera onean eta ur-drenaia nahiko ondo mantendua. Hala ere,
kontuan izan behar da, ezker horma erortzear dagoela eta bidea zein ur-drenaia
kaltetzeaz gain, arrisku handiko eremua da.
Azken zatian, Urrutikoetxeara iritsi arte, asfaltozko zoladura dago berriz ere,
baina kasu honetan, zaharkiturik dago eta pitzadura gutxi batzuk agertu dira. Urdrenaia ere nahiko garbi dago.
Hala ere, bide honetan autoak erraz ibil daitezke eta ez da 4x4 ibilgailuen
beharrik.
Bide tartea

4.1 Bi Kabi – Autobidearen tunela

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

379

4

Zoladura

Asfaltoa

Egoera

Zoladura zaharkitua eta urdrenaia ondo.

4.2 Autobidearen tunela –

321

4

Hormigoia

Maldaren amaiera
4.3 Maldaren amaiera –
Urrutikoetxea

Zoladura zaharkitua eta urdrenaia ondo.

157

4 (4-4,5)

Asfaltoa

Zoladura ona eta ur-drenaia
mantendu beharrean

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Idiazabal eta Segura herriak lotzen zituen egun Bi Kabi
eraikinetik gora begiralekura zioan gurdibidetik eta Goardiako industriagunea
dagoen lekutik. Era berean, baserri desberdinak lotzen zituen, nahiz eta egungo
ibilbidea ez izan.
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Egungo erabilerak: Auzoko baserriak Idiazabalgo herrigunearekin lotzen ditu.
Bestetik, aisialdirako erabilia den eremua da; oinezkoak, bizikletak, motorrak eta
antzerakoak.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Maugigoena eta Urrutikoetxea eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

15. poligonoko 88, 43, 132, 133, 35, 36, 37 lursailak.
16. poligonoko 147, 176, 143 lursailak.

Eskuinera:

15. poligonoko

89, 126, 118, 148, 88, 44, 132, 133, 41, 38

lursailak.

Justifikazioa:
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) AR M-T4-

C17-251 (2) 1867. urteko eta AR M-T3-C17-251 (2) 1867. urteko
planoetan agertzen da, Idiazabal eta Segura lotzeko.
15-16 poligonoak bereiztea.
1946. urtean hasierako tartea azaltzen da. A-1 autobidea egin zenera arte ez da
osorik agertzen.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: ez dago.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti eta
Bittoriano Urrestarazu.
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5. BIDEA: DONE EZTEBE ERMITA-SEGURAKO MUGA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Behatokia

Segurako muga
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Behatokia

Bukaera: Segurako muga

Luzera: 2.540 m.

Bide mota: Landa-bidea/mendi-bidea

Egoera: Bide honetan, bi zati nagusi bereizten dira. Lehen zatia, Done Eztebe
ermitaren aurreko bidegurutzetik Iruingoenara doa eta zoladura egoera onean
badago ere, ur-drenaia mantendu beharrean dago.
Hurrengo zatiak zagorrezko edo todounozko zoladura du tarte gehienean, nahiz
eta, mugara iritsi aurreko tarte txikia hormigoizkoa izan. Zoladura nahiko egoera
kaskarrean dago eta ur-drenaia mantentze-lan beharrean.
Iruingoenara iritsi arte, auto arruntez ibil daiteke inongo arazorik gabe. Handik
aurrera, 4x4 ibilgailuak ibili daitezke soilik.
Bide tartea

5.1 Done Eztebe ermita –

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

2.100

3 (2,5-

Iruingoena

Zoladura

Asfaltoa

Egoera

Zoladura egoera onean eta

3,5)

ur-drenaia mantendiu
beharrean.

5.2 Iruingoen – Segurako muga

440

3 (2,5-

Zagorra edo

Zoladura zaharkitua eta ur-

3,5)

todouno

drenaia garbitu eta osatu
beharrean.

Erabilerak:
Garai

bateko

erabilerak:

Idiazabalgo

herrigunea

eta

auzoko

baserriak

Galtzadearekin, herri-lurrekin eta Otzaurterekin lotzen zituen.
Egungo erabilerak: Auzoko baserriak Segurarekin, eta batez ere, Idiazabalgo
herrigunearekin lotzen ditu. Bestetik, aisialdirako erabilia den eremua da;
oinezkoak, bizikletak, motorrak eta antzerakoak. Hala ere, egun Segurako
mugara joateko bide nagusia Lardizabaldik barrena doa.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Gorridi, Gaztelu, Iruinbarrena, Munoa eta Iruingoena.
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Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

16. poligonoko 19, 107, 106, 111, 110, 156, 100, 103, 98, 99,
100, 97, 104, 182, 101, 65, 54, 47, 66, 55, 46, 59, 130, 131,
132, 45, 52, 44, 29, 40, 41, 39, 68, 67 lursailak.

Eskuinera:

16. poligonoko

108, 106, 111, 110, 156, 100, 104, 102, 101,

138, 89, 88, 46, 59, 45, 88, 46, 59, 45, 44, 38, 41, 68, 67
lursailak.
Justifikazioa:
1946. urtean Done Eztebe ermitatik Iruingoenera arteko tartea azaltzen da.
Handik Segurako mugara 1983. Urtera arte ez da azaltzen.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Bittoriano
Urrestarazu.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Antonio Berasategi eta
Bittoriano Urrestarazu.
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5-1. BIDEA: IRUINGOENA-GALTZADEA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Iruingoena

Galtzadea

91

Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Iruingoena

Bukaera: Galtzadea

Luzera: 234 m.

Bide mota: Mendi-bidea

Egoera: Bide honen hasieran obra-hondakinak badaude ere, ondoren bidea
zoladurarik gabe dago eta urak kalte handiak eragin ditu. Orokorrean nahiko
kaskar dago eta zoladura botatzeaz gain, ur-drenaiak eraiki beharko lirateke.
4x4 autoak ere ezin dira bertatik igaro, oinezkoak, bizikletak eta motorrak ibili
daitezke soilik.
Bide tartea

5.1 Iruingoena-Galtzadea

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

234

2,5 (2-3)

Zoladura

Egoera

Obra-hondakinak

Zoladura egoera kaskarrean

/lurbidea

eta ur-drenaia ia
desagerturik

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Aspaldi-aspaldian, larreetara joateko bidea izateaz gain,
garoa, belarra eta egurra ekartzeko erabiltzen zen. Iruingoenatik behera
gainerako baserrietara iristeko baliagarria zen. Era berean, Santa Barbara eta
Otzaurterekin lotzeko erabiltzen zen.
Egungo erabilerak: Erabilera txikia du eta bertatik oinezko, bizikleta eta motorrak
ibiltzen dira.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Ez du eraikin aipagarririk zeharkatzen.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

16. poligonoko 40,35 lursailak.

Eskuinera:

16. poligonoko 41, 37, 36, 35 lursailak.
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Justifikazioa:
1946. dagoeneko agertzen da bidea.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Bittoriano
Urrestarazu eta Ramon Zabala.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Bittoriano Urrestarazu eta Ramon
Zabala.
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6. BIDEA: GAZTELU-IRUINBENGOA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Gaztelu

Iruinbengoa
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Gaztelu

Bukaera: Iruinbengoa

Luzera: 986 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Bide hau osorik dago hormigoiz zolaturik. Orokorrean nahiko ondo badago ere,
pitzadurak eta zonalde kaltetuak ditu. Ur-drenaia zenbait tokitan falta da eta
bestetan garbitu beharrean dago
Auto arruntez ibil daiteke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

5.1 Gaztelu-Iruinbengoa

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

986

3 (2,5-

Zoladura

Hormigoia

3,5)

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
mantendiu beharrean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: inguruko baserrikoek erabiltzen zuten, batez ere,
nekazal lanetarako eta Segurarekin lotzeko.
Egungo

erabilerak:

Auzoko

baserriak

Segurarekin

eta

Idiazabalgo

herrigunearekin lotzen ditu. Bestetik, aisialdirako erabilia den bidea da;
oinezkoak, bizikletak, motorrak eta antzerakoak. Bide hau Iruingoenatik doana
baina gehiago erabiltzen da.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Lardizabalaundia, Lardizabaltxikia eta Iruinbengoa.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

16. poligonoko 104, 100, 92, 93, 137, 88, 86, 82, 80, 75, 73, 68,
67 lursailak.
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Eskuinera:

16. poligonoko 104, 100, 92, 93, 87, 85, 83, 82, 81, 73, 71, 69,
68, 67 lursailak.

Justifikazioa:
1946. urtean Lardizabalaundiatik Iruinbengoara doa tartea bere horretan
agertzen da. 1956/57. Urteko ortoargazkian Iruinbengoa eta Segurako muga
arteko

tartea ageri da eta Lardizabalaundiatik Gaztelurako

tartea 1983.

Urtekoan.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Ez dago.
Egungo

erabilera

publikoaren

testigantza:

Jesus

Mari

Intxausti,

Antonio

Berasategi eta Bittoriano Urrestarazu.
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7. BIDEA: ZABARAIN-OLEA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Zabarain

Olea
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Zabarain

Bukaera: Olea

Luzera: 3.811 m.

Bide mota: Landa- eta mendi-bidea

Egoera:
Zabarain inguruan bidea hartuta, asfaltozko zoladura ikus daiteke Jasoko
eraikinaren pareraino. Oso egoera onean dago eta ubideak egoera onean daude.
Errepidea zabalera handikoa da Jasoko enpresara doan sarreraraino baina handik
aurrera estutu egiten da.
Ondoren, hormigoizko zatia dago Goiburu baserrira iritsi arte eta apur bat
estuagoa da. Mantentze-lan beharrean dago, zoladura pitzaturik baitago eta urdrenaiak nahiko zikin daude.
Goiburutik aurrera, zoladura zagorrezkoa edo todounozkoa da eta egoera oso
onean dago. Hala ere, ur-drenaia hobetu beharko litzateke, ura metatzen baita
hainbat eremutan. Tarte honen amaieran, giltzadun itxitura bat dago.
Azkenik,

garai

batean

Urtsuaran

auzoa

N-1

errepidearekin

lotzen

zuen

errepidearen zatia dago. Asfaltozkoa da eta zahartzen hasi bada ere, nahiko
egoera onean dago. Hala ere, ubideak erabat estalirik daude eta errepidea
betetzen hasi dira.
Auto arruntez ibil daiteke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

Zoladura

Egoera

7.1 Zabarain-Jasoko eraikina

527

9 (8-10)

Asfaltoa

Zoladura eta ur-drenaia ona.

7.2 Jasoko eraikina-Goiburu

1006

3 (3-4)

Hormigoia

Zoladura zaharkitua eta urdrenaia zikin xamar.

7.3 Goiburu-Olaberrieta

7.4 Olaberrieta-Olea

1600

679

2,5 (2,5-

Zagorra edo

Zoladura ona eta ur-drenaia

3)

todouno

hobetu beharrean.

3 (2,5-

Asfaltoa

Zoladura ondo eta ur-

3,5)

drenaia estalita.
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Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Goibururaino doan lehen tartea Inguruko baserrietara
eta larreetara iristeko erabiltzen zen. Bertatik, mendietako garo, belar eta
egurrak ere ekartzen ziren, Galtzadearekin lotura baitzuen.
Olaberrietara

doan

zatia,

egin

berria

da

eta

handik

aurrera,

izan

zen

Galtzadearen parte da Oleara iritsi arte.
Egungo erabilerak: Auzoko baserriak Idiazabalgo herrigunearekin lotzen ditu.
Bestetik, aisialdirako erabilia den bidea da; oinezkoak, bizikletak, motorrak eta
antzerakoak. Era berean, larrialdietarako zerbitzua eskaintzen die Urtsuarango
auzotarrei.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Zabarain, Etxatxo, Azpikolatxikia, Azpikolaaundia, Gaztelu, Olegi eta Goiburu.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

3. poligonoko 25 lursaila.
16. poligonoko 115, 112, 175, 165, 188, 99, 187,98, 174, 100,
174, 97, 89, 87, 90, 91, 83, 81, 78, 86, 77, 54, 171, 172
lursailak.

Eskuinera:

5. poligonoko 14, 83 lursailak.
16. poligonoko 11, 2, 1 lursailak.
17. poligonoko 101, 99, 98, 102, 100, 174, 97, 89, 87, 88, 83,
84, 82, 81, 85, 86, 77, 54, 171, 172 lursailak.

Justifikazioa:
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostena.
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Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan eta Ejertzitoaren
Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko AR M-T4-C20
eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoak.
16-17 poligonoak bereiztea.
Oleatik Olaberrietara
bazeuden.

eta Azpikolatxikiatik

Olaberrietatik

Goiburura,

1946.

Goiburura doazen bide
urtean

egungo

tarteak

itxurarekin

ez

bazegoen ere, lursailetara iristeko bide gisa bazegoen. N-1 zabalkundearekin
amaitu zen bidearen eraberritzea.
Antzina-antzinako zubi baten arrastoa Olaberrietan.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Jesus Maria
Intxausti, Antonio Berasategi, Ramon Zabala, Jose Krutz Aranburu, Mari Karmen
Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa
Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti,
Antonio

Berasategi,

Ramon

Zabala,

Jose

Krutz

Aranburu,

Mari

Karmen

Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa
Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
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7-1. BIDEA: GOIBURU-GALTZADEA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Goiburu

Galtzadea
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Goiburu

Bukaera: Galtzadea

Luzera: 778 m.

Bide mota: Mendi-bidea

Egoera:
Goiburu baserriaren parean hormigoizko zoladura du, baina laster zagorra edo
todouno zoladura hasten da eta nahiko egoera onean dago. Hala ere, mantentzelan gabeziaren ondorioz lurbidea hasten da. Ur-drenaia galduta dagoenez,
zenbait puntutan ura metatzen da eta orokorrean egoera kaskarrean dago.
Ibilbide honetan, 4x4 ibilgailuz ibili daiteke bidea lehor dagoenean baina
orokorrean arazoak egon daitezke, ura metatzen den tokietan.
Bide tartea

7-4.1 Goiburu – Galtzadea

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

778

2,5 (2-3)

Zoladura

Egoera

Lurbidea,

Zoladura eta ur-drenaia

konponketak

egoera mantentze-lan

zagorrarekin

beharrean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Goiburu eta Zabarain artean zeuden baserriei zerbitzua
eskaintzen zien, bidean dauden lursailetara iristeko eta Galtzadearekin lotzeko.
Galtzade mendiko larre eta basoetara joateko erabiltzen zen baita Segurara zein
Urtsuaran edo Etzegaratera joateko ere.
Egungo erabilerak: Basogintzarako erabiltzen da eta honetaz gain, oinezko
bizikleta eta motorrak ibiltzen dira.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Goiburu eraikina.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
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Ezkerrera:

17. poligonoko 97, 92, 87, 88, 83, 84, 85, 146 lursailak.

Eskuinera:

17. poligonoko 97, 174, 87, 184, 85, 146 lursailak.

Justifikazioa:
Bide honek partzela gehienak bereizten ditu ibilbidean zehar.
1946. urtean bidea bere horretan agertzen zen egun dagoen lehen bihurgune
gogorrera iritsi arte, eta handik aurrera, zuzen jarraitzen zuen Galtzadearekin
topo egin arte. 1983. urtean, bide zantzurik ez zegoen bihurgunetik aurrera, luizi
garrantzitsu bat egon baitzen. Ondoren, Goikoetxeako lursailetatik eraiki zen
jabearen adostasunarekin. Garai bateko ibilbidea ordezkatzen du.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Peio Unanue,
Antonio Berasategi eta Ramon Zabala.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Antonio Berasategi eta
Ramon Zabala.

103

7-2. BIDEA: OLABERRIETA-UGARKAZABALETA (A-1)
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Olaberrieta

Ugarkazabaleta
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Olaberrieta

Bukaera: Ugarkazabaleta (A-1)

Luzera: 511 m.

Bide mota: Errepidea

Egoera:
Bide hau, N-1 errepidera iristeko garai bateko lotura zen. Asfaltoz egina dago,
baina errepide honen zabalkundea egin zenean, erabilera hori galdu zuen.
Ondorioz, mantentze-lanak egiteari utzi zion Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
zaharkitzen ari da. Hala ere, arazo nagusia, ubideak garbitu gabe daudela da eta
orbelak errepidearen zati bat hartu du.
Bide hau autoz egin daiteke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

7.4-1 Olaberrieta –

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

511

Ugarkazabaleta

3 (2,5-

Zoladura

Asfaltoa

3,5)

Egoera

Zoladura egoera onean eta
ur-drenaia mantentze-lan
beharrean

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Urtsuaran eta N-1 errepidea lotzen zituen.
Egungo erabilerak: Inguruan dauden lursailetara iristeko erabiltzen da.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Ez du eraikin aipagarririk zeharkatzen.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

17. poligonoko 171, 181, 182 lursailak.

Eskuinera:

17. poligonoko 171, 63, 182 lursailak.
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Justifikazioa:
1946. urtean bidea agertzen ez bazen ere, zerbitzu bera eskaintzen zuen bide
paraleloa

agertzen

da.

1954.

urtean

bidea

agertze

da

egungo

ibilbide

berberarekin.
Garai bateko erabilera publikoaren testigantzak: Mari Karmen Goikoetxea, Belen
Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa Berasategi, Andres
Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Mari Karmen Goikoetxea, Belen
Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa Berasategi, Andres
Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapean egon den errepidea izan da N-1
errepidearen zabalkundea egin zen arte.
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8. BIDEA: OLABERRIETA-LANDERREGI
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Olaberrieta

Landerregi
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Olaberrieta

Bukaera: Landerregi

Luzera: 2.437 m.

Bide mota: Mendi-bidea

Egoera:
Olaberrietatik hasi eta 17-173 lursailera iritsi arte, zagorrezko edo todounozko
zoladura duen mendi-bidea da eta egoera onean daude zoladura eta ur-drenaia.
Bereziki, basogintzarako erabiltzen da eta aipatu lursailean gure bidea alde
batera uzten du gorantz hartzeko.
Hemendik aurrera, galdutako galtzada edo lurbidea da. Aspaldian mantentzelanak ez dira egin eta zoladura zein ur-drenaia egoera kaskarrean daude.
Aipatu lursailera iritsi arte, 4x4 ibilgailuz ibili daiteke baina handik aurrera egoera
kaskarrean dago eta zenbait puntutan ezinezkoa da 4x4 ibilgailuz joatea.
Bide tartea

8.1 Olaberrieta – 17-73 partzela

8.2 17-73 partzela - Landerregi

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

1.032

3 (2,5-

Zagorra edo

Zoladura eta ur-drenaia

3,5)

todouno

egoera onean.

2,5 (2-3)

Lurbidea,

Zoladura eta ur-drenaia

galdutako

egoera oso kaskarrean.

1.405

Zoladura

Egoera

galtzada

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Segura eta Urtsuaran lotzeko bide nagusia izan zen eta
Etzegaratera jarraitzen zuen. Komunikazio orokorrerako bidea izateaz gain,
ganadua, garoa, belarra zein egurra garraiatzeko erabilia izan zen.
Egungo erabilerak: Basogintzarako erabiltzen da eta honetaz gain, oinezko
bizikleta eta motorrak ibiltzen dira.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Landerregi eraikina.

108

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

17. poligonoko 172, 171, 2, 54, 67, 68, 11, 76, 146, 121, 128,
125, 127, 131, 133, 135, 132 lursailak.
Segurako muga.

Eskuinera:

16. poligonoko 32, 40, 34, 35, 39 lursailak.
17. poligonoko 172, 171, 54, 52, 53, 72, 73, 74, 146, 168, 121,
123, 145, 144, lursailak.

Justifikazioa:
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostenean
eta Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1867. urteko C-5-1-12 txostenean aipatzen
da Galtzadea izendapena duen bideari dagokiona.
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan eta Ejertzitoaren
Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko AR M-T4C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan agertzen da oso-osorik.
16-17 poligonoak bereiztea Landerregi inguruan.
1946. urtean bidea osorik agertzen da, nahiz eta, zenbait zatitan ibilbidea
moldatua izan den.
17-73 lursailetik aurrera garai bateko galtzadaren arrastoak daude.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Jesus Maria
Intxausti, Antonio Berasategi, Jose Krutz Aranburu, Ramon Zabala, Mari Karmen
Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa
Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Egungo

erabilera

publikoaren testigantza:

Jesus Maria Intxausti, Antonio

Berasategi, Jose Krutz Aranburu, Ramon Zabala, Mari Karmen Goikoetxea, Belen
Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa Berasategi, Andres
Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
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9. BIDEA: OLEA-PAGOETA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Olea

Pagoeta
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Olea

Bukaera: Pagoeta

Luzera: 857 m.

Bide mota: Errepidea

Egoera:
Bide hau, Urtsuarango auzoa eta A-1 autobidea lotzen ditu. Asfaltozko zoladura
du eta egoera onean mantentzen da. Hala ere, alboetako ubideak mantentzelanen beharrean daude. Izotzari zein elurrari aurre egiteko Gipuzkoako Foru
Aldundiak gatza botatzen duenean asko pilatzen da eta bazterrak izorratzen ditu.
Luiziak egon direnean eta asfaltoa zulatu denean GFA erantzuna mantsoa izan da
eta Idiazabalgo Udalak beregain hartu behar izan du.
Bide hau autoz egin daiteke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

9.1 Olaberrieta – Ugarkazabaleta

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

857

4,5 (4-5)

Zoladura

Asfaltoa

Egoera

Zoladura egoera onean eta
ur-drenaia mantentze-lan
beharrean

Erabilerak:
Garai

bateko

erabilerak:

Oleatik,

Elizaldera

doan

tartea,

garai

bateko

Etzegaratetik Segurara zioan galtzada zatia da eta Urtsuarango baserriak lotzeko
ere erabiltzen zen.
Egungo erabilerak: Urtsuaran eta A-1 autobidea lotzen ditu.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Olea eta Elizalde eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

3. poligonoko 25, 51, 27, 59, 60, 26 lursailak.
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5. poligonoko 18, 26 lursailak.
Eskuinera:

3. poligonoko 25 lursaila.
5. poligonoko 82, 89, 90, 6, 18, 26 lursailak.

Justifikazioa:
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostenean
eta Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1867. urteko C-5-1-12 txostenean aipatzen
da Galtzadea izendapena duen bideari dagokiona.
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan osorik agertzen da
eta Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861.
urteko AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan
agertzen da Oleatik Elizaldera.
3-5 poligonoak bereiztea .
1946. urtean bidea osorik agertzen da, nahiz eta, zenbait zatitan ibilbidea
moldatua izan den.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Mari Karmen
Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa
Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Mari Karmen Goikoetxea, Belen
Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa Berasategi, Andres
Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapean dagoen errepidea (GI-3431) da, eta
Egun, mantentze-lanak ez dira modu egokian egiten eta Idiazabalgo Udalak
zenbait lan beregain hartu behar izan ditu.
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10. BIDEA: ELIZALDE-NAGIRIZPE
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Elizalde

Nagirizpe
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Elizalde

Bukaera: Nagirizpe

Luzera: 3.237 m.

Bide mota: Landa- eta mendi-bidea

Egoera:
Elizaldetik hasi eta Goikoetxealdera iritsi arte, asfaltozko zoladura dago, pixka
bat zaharkitua eta ur-drenaiak pixka bat zikin daude.
Handik Lizardiraino doan landa-bideak, hormigoizko zoladura zaharra du eta
mantentze-lan beharrean dago, baita ur-drenaia ere.
Lizarditik aurrera, Nagirizpera iritsi arte, galdutako gurdibide edo lurbide bat
dago. Mantentze-lan gabezia dela eta, ur-drenaia zein bidea egoera oso
kaskarrean dago. Gainera, Aitxorrotxagatik aurrera doan zatia luizi batek kaltetu
zuen eta bidea nahiko izorratuta dago oinez egiteko ere.
11.2 tartearen hasiera eta bukaera egoera nahiko onean daude, erabilera
handiagoa baitute, behean jabe pribatuen lursailetara iristeko eta goran basobide batekin elkartzen delako. Gainera, beheko zatian

10 metroko zagorrezko

edo todounozko zatia du.
Lizardiraino

dagoen

landa-bidea

egoera

onean

dago

eta

mendi-bidearen

hasierako zein bukaerako metroetan 4x4 ibilgailuak ibili daitezke baina mendibidearen zati gehiena oinez egiteko dago, motorrak ere itzuli beharrean izaten
dira.
Bide tartea

10.1 Elizalde - Goikoetxealde

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

348

3 (2,5-

Zoladura

Asfaltoa

3,5)
10.2 Goikoetxealde - Lizardi

1149

3 (2,5-

1.740

2 (1-3)

Zoladura eta ur-drenaia
mantentze-lan beharrean.

Hormigoia

3,5)
10.3 Lizardi - Nagirizpe

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
mantentze-lan beharrean.

Lurbidea,

Zoladura eta ur-drenaia

galdutako

egoera oso kaskarrean.

gurdibidea
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Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Urtsuaran eta Nagirizpe lotu izan ditu eta ganadua,
garoa, belarra zein egurra garraiatzeko erabilia izan da.
Egungo

erabilerak:

Baserriei

zerbitzua

ganaduzaleek, motorzaleek eta oinezkoak

eskaintzeaz

gain,

mendi-bidea

erabiltzen dute. Hala ere, ez du

erabilera handiegirik.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Santa

Engraziako

ermita,

Etxettikia,

Goikoetxealde,

Lizardibeekoa

eta

Lizardigoikoa eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

1. poligonoko 27, 35, 33, 34 lursailak.
2. poligonoko 2, 48, 1, 42 lursailak.
3. poligonoko 29, 30, 33, 37, 38, 54, 19, 18, 17, 16, 6, 3, 1, 2
lursailak.

Eskuinera:

1. poligonoko 27, 35, 33, 34 lursailak.
2. poligonoko 62, 2, 48, 1, 6, 42 lursailak.
4. poligonoko 33, 9, 7, 29, 36, 4, 3, 30 lursailak.
5. poligonoko 85, 17, 16, 15, 84 lursailak.

Justifikazioa:
Gipuzkoako Foru Aldundiko 1792-97. urteen arteko JD IM 2/7/117 txostenean
eta Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1867. urteko C-5-1-12 txostenean aipatzen
da Galtzadea izendapena duen bideari dagokiona.
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan Elizaldetik Lizardi
baino aurrerago. Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del
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Ejercito) 1861. urteko AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2)
planoetan Elizaldetik Etxettikiaraino.
1-3, 2-3, 3-4 eta 3-5 poligonoak bereiztea .
1946. urtean bidea osorik agertzen da, nahiz eta, zenbait zatitan ibilbidea
moldatua izan den, batez ere, Aitxorrotxaga ingurutik Nagirizpera doan tartea,
luizien ondorioz moldatua izan baita.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Mari Karmen
Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa
Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Mari Karmen Goikoetxea, Belen
Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa Berasategi, Andres
Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
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10-1. BIDEA: ETXETTIKIA-KANPOSANTUA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

ETxettikia

Hilerria
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Etxettikia

Bukaera: Hilerria

Luzera: 162 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Etxettikiatik hilerrira doan bide hau, asfaltozkoa da eta egoera nahiko onean
badago ere, hezetasunagatik goroldioak hasi zaizkio. Era berean, ubideak garbitu
beharrean daude.
Auto arruntez ibil daiteke baina malda oso handia du eta buelta hartzeko nahiko
zaila da. eta bestelakoak agertzen
Bide tartea

10-1.1 Etxettikia - Hilerria

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

162

3 (2,5-

Zoladura

Asfaltoa

3,5)

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
mantentze-lan beharrean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Urtsuaran Etzegaraterekin eta herri-lurrekin lotzen zuen
komunikazio bide oso garrantzitsua zen. Ondorioz, ganadua, garoa, belarra zein
egurra garraiatzeaz gain,

aspaldi-aspaldian burdina, ardoa eta bestelako gai

garrantzitsuak garraiatzen ziren.
Egungo erabilerak: Auzotarrak hilerrira joateko zerbitzua eskaintzeaz gain,
baserriei eta hainbat lursailei ere irisgarritasuna eskaintzen die.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Etxettikia eta Goikoetxealde eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

3. poligonoko 38, 54, 19, 8, 15 lursailak.

Eskuinera:

3. poligonoko 38, 54, 19 lursailak.
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Justifikazioa:
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1867. urteko C-5-1-12 txostenean aipatzen da
Galtzadea izendapena duen bideari dagokiona.
Partzuergo Txikiaren Artxiboko 1840. urteko C-3-1-2 planoan eta ejertzitoaren
Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko AR M-T4C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan oso-osorik.
1946. urtean bidearen hasiera bazegoen baina 3-19 eta 3-18 lursailetatik zioan
hilerriraino. Egungo ibilbidea egin berria da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Mari Karmen
Goikoetxea, Belen Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa
Berasategi, Andres Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Mari Karmen Goikoetxea, Belen
Berasategi, Begoña Erauskin, Aranzazu Aierbe, Teresa Berasategi, Andres
Berasategi, Karlos Aierbe, Pedro Berasategi eta Juan Mujika.
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11. BIDEA: BENTATXIKI- ETZEGARATE
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Bentatxiki

Etzegarate
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Bentatxiki

Bukaera: Etzegarate

Luzera: 9.361 m.

Bide mota: Landa- eta mendi-bidea

Egoera:
Bentatxikitik hasi eta Saletseberriraino, hormigoizko zoladura du eta egoera
onean mantentzen da.
Saletseberriko sarrera alde batera utzita, asfaltozko bidea hasten da Garakolea
baserria pasa arte. Hau ere egoera onean mantentzen da.
Azkenik, 11.3 bide tartea, hots, tarterik luzeena zagor edo todounoz osatua
dago. Luizi batzuk egon dira bidean zehar baina dagoeneko konponduta daude.
Hala ere, ikerketa egin zen egunetako batean zuhaitzak trabeska topatu ziren.
Orokorrean mantentze-lanak behar ditu, batez ere, Etzegaratera iritsi aurreko
azken aldapetan.
Orokorrean, 4x4 ibilgailuak ibili badaitezke ere, bidea bustirik dagoenean
Etzegaratera iritsi aurreko tartean ibiltezina da.
Bide tartea

11.1 Bentatxiki - Saletseberri

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

658

4 (3,5-5)

Zoladura

Hormigoia

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
egoera onean.

11.2 Saletseberri - Garakolea

1.281

4 (3,5-

Asfaltoa

4,5)
11.3 Garakolea - Etzegarate

7.422

3 (2,5-4)

Zoladura eta ur-drenaia
egoera onean.

Zagorra edo

Zoladura eta ur-drenaiak

todouno

kaltetzen hasiak daude.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Garai batean, Oiarbidetik zetorren bideak eta aipatu
baserriek lotura zuten errepidearekin, honen zabalkundea egin zen arte.
Komunikaziorako bide garrantzitsua zen eta era guztietako garraioak ematen
ziren.
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Egungo erabilerak:

Basoen kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko

kamioiak, ehiztarien ibilgailuak, motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta
oinezkoak.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Bentatxiki,

Orue,

Etxalar,

Arizti,

Goiargi,

Artetxe,

Alkain,

Alkainberria,

Saletseberri, Altzaarte, Gaztañaditxulo eta Garakolea baserriak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

6. poligonoko 188, 187, 186, 191, 192, 176, 168, 167, 155, 156,
151, 157, 133, 132, 128, 129, 124, 115, 103, 101, 102, 91, 82,
79, 210, 80, 74, 73, 72, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 58, 57,
56, 55, 54, 49, 50, 39, 208, 30, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20,
19, 15, 13, 12, 11, 6, 5 lursailak.
8. poligonoko 126, 125, 124, 120, 134, 106, 133, 136, 99, 98,
97, 95, 70, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 38,
40, 36, 34, 19, 21, 20, 18, 129, 84 lursailak.
11. poligonoko 151, 202, 154, 170, 155, 156, 172, 191, 168, 236
lursailak.

Eskuinera:

6. poligonoko 188, 187, 186, 191, 192, 176, 168, 167, 155, 156,
151, 157, 133, 132, 130, 129, 124, 115, 103, 101, 102, 91, 82,
79, 210, 80, 72, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 58, 57, 56, 55,
54, 49, 50, 51, 30, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 207, 15, 13,
12, 11, 6, 5 lursailak.
8. poligonoko 132, 105, 96, 128, 95, 70, 53, 52, 51, 50, 49, 48,
47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 38, 40, 36, 34, 19, 21, 20, 18, 129,
84 lursailak.
11. poligonoko 151, 171, 204, 170, 155, 156, 157, 237, 196,
165, 161, 160, 159, 158 lursailak.
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Justifikazioa:
8-11 poligonoak bereiztea .
1946. urteko ortoargazkian Oruetik Aranaundira doan tartea agertzen da, nahiz
eta, Garakoleatik Urdangurutzetara doan tartea ez agertu. Gainerako zatia berria
da eta 2003an amaitu zen N-1 errepidearen zabalkundearekin batera egin zen.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Jesus Maria
Intxausti eta Antonio Berasategi.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti eta
Antonio Berasategi.
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11-1. BIDEA: ETXALAR- ESTENSORO
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Etxalar

Estensoro
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Etxalar

Bukaera: Estensoro

Luzera: 243 m.

Bide mota: Oinezko-bidea

Egoera:
11-1. bidean hasten den puntuan, gorako aldapatxo gogorra du baina zagorrezko
zoladura du eta bota berria dagoenez, oso egoera onean mantentzen da. Hau
gaindituta, zoladurak eta ur-drenaia egoera oso onean mantentzen da eta ia laua
da.
Estensoron hasi eta errepidera iritsi arte, hormigoizko zoladura dago eta bai
zoladura eta bai ur-drenaia egoera onean daude.
Orokorrean, 4x4 ibilgailuak ibili badaitezke ere, oinezko zein bizikletarientzako
bidea da.
Bide tartea

11-1.1 Etxalar - Estensoro

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

147

2 (2-2,5)

Zoladura

Balasto/Zagorra

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
egoera onean.

11-1.2 Estensoro – Herriguneko

96

errepidea

3,5 3-

Hormigoia

Zoladura eta ur-drenaia

4,5)

egoera onean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Garai batean, Estensoro N-1 errepidearekin lotzen zuen
baita auzoko gainerako baserriekin.
Egungo

erabilerak:

Egun

oinezkoentzat

prestaturik

dago

eta

aisialdirako

erabiltzen da batez ere. Estensorotik errepidera aldiz, baserrira iristeko erabilera
du nagusiki.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Estensoro baserria.
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Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

11. poligonoko 151, 206 lursailak.

Eskuinera:

11. 151, 206, 209 lursailak.

Justifikazioa:
1946. urteko ortoargazkian Etxlartik Estensorora doan tartea agertzen da.
Gainerako

zatia 1983. urteko

ortoargazkian agertzen da, lehenago

bide

alternatiboak zeudelarik.
Garai bateko gurdibidearen arrastoak daude tarte handi batean
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Jesus Maria
Intxausti eta Antonio Berasategi.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Jesus Maria Intxausti eta Antonio
Berasategi.
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12. BIDEA: GOATSE-ORMAOLATZA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Goatse

Atxurbide
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Goatse

Bukaera: Atxurbide

Luzera: 4.634 m.

Bide mota: Landa- eta mendi-bidea

Egoera:
Herrigunea amaitu eta Goatsegaraikoberria pasa arte, hormigoizko ubideak
dituen asfaltozko bidea da eta egoera onean mantentzen da.
12.2 zatiak aldiz, zaharkituta dagoen hormigoizko zoladura du eta egindako
azken konponketak zagor edo todounoarekin egin dira. Hormigoizko erretenak
ditu eta orokorrean nahiko egoera onean mantentzen da baina mantentze-lanak
behar ditu.
Iturzabaletik aurrera, hormigoiak jarraitzen du baina egoera dezente hobean.
Hormigoizko erreten handiak eta berriak ditu eta egoera onean daude.
4x4 ibilgailuak ibili badaitezke ere, bide honek ubide eta erretenetan mantentzelanak behar ditu, batez ere, 12.2 bide tartean.
Bide tartea

12.1 Goatseazpikoberria -

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

330

Goatsegaraikoberria
12.2 Goatsegaraikoberria -

Asfaltoa

4,5)
3.525

Iturzabal

12.3 Iturzabal - Ormaolatza

4 (3,5-

Zoladura

779

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
nahiko egoera onean.

4 (3,5-

Hormigoi

Hormigoia kaltetua dago eta

4,5)

zaharra,

zagorrarekin egin dira

zagorrarekin

konponketak. Ur-drenaia

konponketak

nahikoa ona.

Hormigoia

Zoladura pixka bat kaltetua

4

eta ur-drenaiak egoera
onean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Ganaduaren joan-etorriez gain, garoa, belarra eta
egurra ekartzen ziren.
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Egungo erabilerak: Ganaduaren joan-etorriak, ganaduzaleen ibilgailuak, basoen
kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko kamioiak, ehiztarien ibilgailuak,
motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta oinezkoak.
Zeharkatzen dituen eraikinak:
Goatseazpikoberria, Goatseazpikoa, Goatsegaraikoa eta Goatsegaraikoberria
baserriak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

9. poligonoko 12, 8, 7, 1, 89, 92, 91, 93, 94, 19 lursailak.
11. poligonoko 86, 85, 140, 139, 136, 135, 134, 131, 119, 120,
121, 123, 128, 127 lursailak.

Eskuinera:

8. poligonoko 122, 116, 115, 114, 113, 112, 93, 91, 131, 90, 86,
85, 87 lursailak.
9. poligonoko 12, 8, 91, 94, 93 lursailak.
11. poligonoko 144, 195, 139, 200, 210, 130, 212, 129, 167
lursailak.

Justifikazioa:
8-9 poligonoak bereiztea.
1946. urteko ortoargazkian tarte handi batean eta 1983. urtekoan osorik
aurrekoaren paralelo agertzea.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Jose Antonio
Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz, Patricio Lasa, Pedro
Katarain, Aitzol Mendizabal eta Alberto Aldasoro
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti eta
Antonio Berasategi.
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13. BIDEA: BIKUÑA-EGILEOR
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Bikuña

Egileor
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Bikuña

Bukaera: Egileor

Luzera: 685 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Egileorrera iristen den bide hau, Bikuñatik hasita, nahiko egoera onean badago
ere, hormigoia zaharkiturik dago. Ubideak eta bestelako ur-drenaiak garbitu
beharrean daude.
Auto arruntak ibil daitezke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

13.1 Bikuña - Egileor

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

685

3 (2,5,5)

Zoladura

Hormigoia

Egoera

Zoladura zaharra eta urdrenaia mantenu-lan
beharrean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Garai batean, Egileortik zioan Ormaolatzara igotzeko
bidea. Beraz, ganadua, belarra, garoak eta egurra garraiatzeko bidea zen.
Egungo erabilerak: Hainbat lursail eta baserritara iristeko bidea da.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Errekaalde, Berraun eta Egileor baserriak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

11. Poligonoko 97, 223, 221, 84, 111, 112, 113 lursailak.

Eskuinera:

11. poligonoko 219, 220, 87, 86, 85, 203, 132, 113, 115
lursailak.
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Justifikazioa:
1946. urteko ortoargazkian egungo ibilbidearekin bat ez datorren bidea agertzen
da, nahiz eta, egungoaren paralelo joan alde batera zein bestera. 1983. urteko
ortoargazkian azaltzen da bidea ia osorik. Hala ere, 1983an bihurgune handi bat
zegoen Egileorrera igotzeko azken malda gogorra saihesteko baina zati horren
egungo ibilbidea orain dela gutxi eraiki da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Jesus Mari
Intxausti, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Patricio Lasa, Pedro Katarain
eta Alberto Aldasoro.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti,
Patricio Lasa, Pedro Katarain eta Alberto Aldasoro.
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14. BIDEA: BIKUÑA-AMETSEDER
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Bikuña

Tokieder
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Bikuña

Bukaera: Tokieder

Luzera: 1.948 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Bikuñatik hasi eta Altamirara iritsi arte, asfaltozko zoladura dago eta nahiko
egoera onean mantentzen da. Ur-drenaia edo ubideei dagokionean, pixka bat
zikin daude garbiketak egiteke baitaude. Oraindik, auzolanean egiten da
mantentze-lan hau.
Altamiratik Oskarbira aldiz, zagorra edo todouno botata dago, eta nahiko ondo
egon arren, mantendu egin behar da zaharkitzen hasi baita. Bide honek, garai
bateko Altzestradarekin bat egiten du baina garai batean ingurabidea egin zenez
Gurutzetako Andra Mari ermita ingurutik, beste zoladura bota zaio eta ibiltzeko
egokiagoa da.
Azkenik, Oskarbitik aurrera, Tokiederrera iritsi arte, hormigoizko zoladura dago
eta ur-drenaia nahiko zikina.
Auto arruntak ibil daitezke inongo arazorik gabe, baina 14-2 tartea egoera
okerragoan dago.
Bide tartea

14.1 Bikuña - Altamira

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

1288

4 (3,5-

Zoladura

Asfaltoa

4,5)
14.2 Altamira - Oskarbi

14.3 Oskarbi - Tokieder

87

573

3

3 (2,5-

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
mantendu-beharrean.

Zagorra edo

Zoladura eta ur-drenaia

todouno

mantendu-beharrean.

Hormigoia

Zoladura ona eta ur-drenaia

3,5)

zikin.

Erabilerak:
Garai

bateko

erabilerak:

Garai

bateko

Altzestradarekin

eta

Donekjakue

bidearekin bat egiten duten tarteak, hots, Oskarbitik Gorrotxategiraino eta
Bikuñatik Otezabalera, komunikabide oso garrantzitsuak izan dira. Era guztietako
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garraioak egiten ziren: pertsonak, ganadua, belarra, garoa bestelako oinarrizko
produktuak. Hala ere, Altzestradarekin bat egiten duen tarteak egur, garo,
ganadu eta larreetarako erabilera handiagoa zuen. Beste tarteak, nahiko berriak
dira
Egungo erabilerak: Bide honek erabilera handia du, batez ere auzotarrei
zerbitzua emateko baina baita, aisialdirako bide gisa. Bertatik, bizikletak,
oinezkoak, motorrak, ehiztariak, erromesak eta bestelakoak ibiltzen dira.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Otazabalazpikoa, Otazabal, Otazabalgaraikoa, Gurutzeta, Gorrotxategi (zaharra),
Altamira eta Oskarbi.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

11. poligonoko 95, 216, 89, 90, 214, 186, 73, 201, 76, 198,
lursailak.
12. poligonoko 98, 275, 217, 276, 277, 213, 102, 281, 279, 212,
278 lursailak.

Eskuinera:

11. poligonoko 97, 96, 92, 215, 183, 187, 217, 77, 207, 218, 26,
18, 225, 19, 20, 75, 74 lursaila.
12. poligonoko 274, 216, 215, 214, 103, 210, 209, 280, 207
lursailak.

Justifikazioa:
1801. urteko Idiazabalgo artxiboko 12-23 dokumentuan, Otazabaletik
Gurutzetako Andra Mari ermitara doan bidearen (Donejakue bidea) konponketari
egiten zaio aipamena. Gipuzkoako Foru Aldundiko 1968. urteko JDS 73,2 eta
1971. urteko JDS 245,3 txostenetan Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako
hilerrira joateko proiektua zehazten da.
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Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1867.
urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoan herrigunetik Oiarbidera doan bidea
agertzen da.
11 eta 12 poligonoak bereiztea Bikuñatik Otazabalera.
Dagoeneko 1946. urteko ortoargazkian Bikuñatik Otazabalera eta Gorrotxategitik
Oskarbira doazen tarteak ageri dira. 1954. Urteko ortoargazkian, bide honen ia
ibilbide osoa ikus daiteke, soilik, Otazabaletik Gorrotxategira igotzen de tartea ez
dator bat gaur egungoarekin. 1983. urtean agertzen da ibilbidea osorik.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Antonio
Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio
Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio Ureaga,
Luis Urteaga, Inazio Urteaga eta Irantzu Telleria.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Antonio Berasategi, Jose Antonio
Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz, Jose Maria
Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio Ureaga, Luis Urteaga, Inazio
Urteaga eta Irantzu Telleria.
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14-1. BIDEA: 14. BIDEA-AMETSEDER
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

14.bidea

Ametseder
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: 14. bidea

Bukaera: Ametseder

Luzera: 69 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Ametseder baserrira iristen den tarteak asfaltozko zoladura du eta nahiko egoera
onean dago. Ubideak eta bestelakoak ere nahiko garbi daude baina mantendu
egin behar dira.
Auto arruntak ibil daitezke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

14-1.1 14. bidea - Ametseder

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

69

4 (3,5-

Zoladura

Asfaltoa

4,5)

Egoera

Zoladura ona eta ur-drenaia
nahiko garbi.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Garai batean Altzestrada garrantzitsu bat zen, hots,
komunikaziorako bide garrantzitsua, non, pertsonak eta era guztietako garraioak
ibiltzen ziren.
Egungo erabilerak: Ametsederrera iristeko bidea da eta Ametsederretik aurrera,
Altamirara iritsi arte, oinezko bidea. Donejakue bidea eta GR-283 ibilbide luzea
igarotzeagatik bereziki garrantzitsua da. Bestela ere, aisialdirako erabiltzen den
bidea da.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Ametseder.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

12. Poligonoko 98, 229 lursailak.

Eskuinera:

11. poligonoko 95 lursaila.
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Justifikazioa:
1801. urteko Idiazabalgo artxiboko 12-23 dokumentuan, Otazabaletik
Gurutzetako Andra Mari ermitara doan bidearen konponketari egiten zaio
aipamena.
11 eta 12 poligonoak bereiztea.
Idiazabalgo artxiboko 12-23 dokumentuan, Otazabaletik Gurutzetako Andra Mari
ermitara doan bidearen konponketari egiten zaio aipamena.
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1867.
urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoan herrigunetik Oiarbidera doan bidea
agertzen da.
Dagoeneko 1946. urteko ortoargazkian egungo ibilbidearekin bat datorren bidea
agertzen da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Antonio
Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio
Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio Ureaga,
Luis Urteaga eta Irantzu Telleria.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti eta
Antonio Berasategik.
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14-2. BIDEA: OTAZABALGARAIKOA-KANPOSANTUA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Otazabalgaraikoa

Hilerria
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Otazabalgaraikoa

Bukaera: Hilerria

Luzera: 135 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Hilerrira iristen den bide hau, Otazabalgaraikoatik hasita, nahiko egoera onean
badago ere, asfaltoa zaharkiturik dago. Ubideak eta bestelakoak ere nahiko garbi
daude baina mantendu egin behar dira.
Auto arruntak ibil daitezke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

14-2.1 Otazabalgaraikoa - Hilerria

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

135

4 (3,54,5)

Zoladura

Asfaltoa

Egoera

Zoladura zaharkitzen hasia
eta ur-drenaia nahiko garbi.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Hilerrira joateko bidea.
Egungo erabilerak: Hilerrira joateko bidea.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Otazabalgaraikoa.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

11. Poligonoko 92, 91 lursailak.

Eskuinera:

11. poligonoko 92 lursaila.

Justifikazioa:
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Gipuzkoako Foru Aldundiko 1968. urteko JDS 73,2 eta 1971. urteko JDS 245,3
txostenetan Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako hilerrira joateko proiektua
zehazten da.
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1867.
urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoan herrigunetik Kanposantura doana beste
bide bat ageri da, nahiz eta zerbitzu bera eskaini..
1946. urteko ortoargazkian egungo ibilbidearekin bat ez datorren bidea agertzen
da, nahiz eta, egungoaren zerbitzu bera eman. 1983. urteko ortoargazkian
azaltzen da egungo bidea.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Antonio
Berasategi eta Jose Antonio Imaz.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Antonio Berasategi, Jose Antonio
Imaz, Irantzu Telleria eta Luis Gorrotxategi.

142

14-3. BIDEA: ALTAMIRA (SEROTEGI)-OSKARBI
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Serotegi

Oskarbi
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Serotegi

Bukaera: Oskarbi

Luzera: 145 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Bide hau Altzestradaren ordezko gisa eraiki zen eta bi tarte desberdin bereizten
dira, jabe desberdinek parte hartzen baitute.
Gorrotxategitik Serotegiraino iristen da eta lau metroko zabalera duen asfaltozko
zoladura du. Nahiko egoera onean badago ere, ur-drenaia ere mantendu
beharrean dago.
Serotegitik Oskarbira aldiz, hormigoia dago eta kasu hoentan, bai zoladura eta
bai ur-drenaia mantendu beharrean daude.
Auto arruntak ibil daitezke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

14-3.1 Altamira (Serotegi) -

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

35

Oskarbi

4 (3,5-

Zoladura

Asfaltoa

4,5)

Egoera

Zoladura ondo eta urdrenaia mantendubeharrean.

14-3.2

110

3 (2,53,5

Hormigoia

Zoladura eta ur-drenaia
mantendu-beharrean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Tarte batean, garai bateko Donejakue bidearekin bat
egiten du eta Gurutzetako Andra Mariren ermitara iristeko bidea zegoen eta
handik Altzestradara Altamira parean. Ondorioz, inguruetatik ermitara iristeko
eta alderantzizko bidea izan zen. Beste bi bide nagusietatik jendea gerturatzen
zen.
Egungo erabilerak: Bide honek erabilera handia du, batez ere auzotarrei
zerbitzua emateko baina baita, aisialdirako eremu gisa. Bertatik, bizikletak,
oinezkoak, motorrak, ehiztariak, erromesak eta bestelakoak ibiltzen dira.
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Zeharkatzen dituen eraikinak:
Otazabalazpikoa, Otazabal, Otazabalgaraikoa, Gurutzeta, Gorrotxategi (zaharra),
Altamira eta Oskarbi.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

11. poligonoko 74, 208, 22 lursailak.

Eskuinera:

11. poligonoko 75, 208, 21 lursaila.
12. poligonoko 127 lursailak.

Justifikazioa:
1801. urteko Idiazabalgo artxiboko 12-23 dokumentuan, Otazabaletik
Gurutzetako Andra Mari ermitara doan bidearen (Donejakue bidea) konponketari
egiten zaio aipamena.
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1867.
urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoan herrigunetik Oiarbidera doan bidea
agertzen da.
11 eta 12 poligonoak bereiztea Bikuñatik Otazabalera zati batean.
Dagoeneko 1946. urteko ortoargazkian ibilbidea oso osorik agertzen da..
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Antonio
Berasategi, Jose Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio
Imaz, Jose Maria Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio Ureaga,
Luis Urteaga, Inazio Urteaga eta Irantzu Telleria.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Antonio Berasategi, Jose Antonio
Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz, Jose Maria
Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Antonio Ureaga, Luis Urteaga, Inazio
Urteaga eta Irantzu Telleria.
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15. BIDEA: GORROTXATEGI-ATXURBIDE
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Gorrotxategi

Atxurbide
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Gorrotxategi

Bukaera: Atxurbide

Luzera: 2.665 m.

Bide mota: Landa- eta mendi-bidea

Egoera:
Gorrotxategiko oilategietako bidegurutzetik eraikina bera pasa arte bidea zabala
izateaz gain, asfaltoa egoera oso onean dago, nahiz eta, ubideak nahikoa estalita
egon. Hemendik Ariztizabalera, egoera okerragoan dago asfaltoa berritu gabe
baitago.
15.2 bide tartean egoera erabat aldatzen da, bidea estutu egiten da eta garai
batean zagorra edo todouno zena lur-bide bihurtu da. Ubide eta erretenak
egoera kaskarrean daude eta bidean zuloak ageri dira eta bidea galtzen hasi da.
Urdandegira iritsita, bidea gehiago estutzen da eta bere egoera oraindik gehiago
okertzen da, zoladura eta ur-drenaia erabat galdua dago. Basoan lurra bada ere,
larreen parean belarra atera da.
Ariztizabalera arte ez dago arazorik autoz ibiltzeko. Hemendik aurrera 4x4
ibilgailuak ibili badaitezke ere, mantentze-lanak behar ditu, besteak beste,
ubideak zein erretenak eraiki eta konpondu eta zoladura berria bota. Hala ere
euria dagoenean ibilgailu hauek ere ezin dute ibili. 15.3 tartean ezin da 4x4
ibilgailuekin ibili eta guztiz berritu beharko litzateke.
Bide tartea

15.1 Gorrotxategi - Ariztizabal

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

371

4 (3,5-

Zoladura

Asfaltoa

4,5)

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
nahiko egoera onean baina
mantentze lanak behar
dituzte.

15.2 Ariztizabal - Urdandegi

15.3 Urdandegi - Atxurbide

1781

512

3,5 (3-4)

2,5 (2-3)

Lurbidea, garai

Zoladura eta ur-drenaia

bateko zagorra.,

nahiko egoera kaskarrean.

Lur-bidea

Zoladura eta ur-drenaiak
desagertuak.
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Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Ganaduaren joan-etorriez gain, garoa, belarra eta
egurra ekartzen ziren.
Egungo erabilerak: Ganaduaren joan-etorriak, ganaduzaleen ibilgailuak, basoen
kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko kamioiak, ehiztarien ibilgailuak,
motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta oinezkoak.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Tokigoxo baserria, Gorrotxategi oilategiak eta Ariztizabal baserria.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

9. poligonoko 26, 231, 197, 44, 46, 45, 76, 77, 73, 72, 71, 68,
67, 87, 85, 93 lursailak.
11. poligonoko 26, 231, 197, 44, 46, 45 lursailak.

Eskuinera:

9. poligonoko 78, 98, 79, 73, 71, 87, 99, 85, 93 lursailak.
11. poligonoko 218, 77, 78, 229, 80, 44, 46, 114, 177, 116, 68,
67, 117, 70 lursailak.

Justifikazioa:
Galtzada zahar baten arrastoak ageri dira goiko tartean.
1946. urteko ortoargazkian partzialki eta 1983. urtekoan osorik aurrekoaren
paralelo agertzea.
Antzina-antzinakotasunaren

eta

erabilera

publikoaren

testigantzak:

Jose

Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz,
Patricio Lasa, Pedro Katarain eta Aitzol Mendizabal.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti,
Antonio Berasategi, Irantzu Telleria, Luis Gorrotxategi eta Alberto Aldasoro.
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16. BIDEA: TORRE-ITURRALDE
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Torre

Iturralde

149

bidearen EZAUGARRIAK
Hasiera: Torre

Bukaera: Iturralde

Luzera: 1.150 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Torretik hasi eta Tokiederrera iritsi arte, hormigoizko zoladura dago eta nahiko
egoera onean mantentzen da. Ur-drenaia edo ubideak ere egoera onean
mantentzen dira.
Tokiederretik Iturraldera aldiz, asfaltoa dago, eta nahiko ondo egon arren,
mantendu egin behar da zaharkitzen hasi baita.
Auto arruntak ibil daitezke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

16.1 Torre - Tokieder

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

151

3,5 (3-7)

Zoladura

Hormigoia

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
nahiko egoera onean.

16.2 Tokieder - Iturralde

999

3,5 (3-4)

Asfaltoa

Zoladura eta ur-drenaia
mantendu beharrean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Garai batean bide honek garrantzia txikia zuen,
Altzestrada erabiltzen baizen nagusiki. Hala ere, Altzestrada inguruko baserriekin
lotzeaz gain, Iturralde eta herrigunearekin lotzeko erabiltzen zen. Olariagakoek
zegoen gurdibidea konpondu zuten euren kamioia ibiltzeko eta orduz gero
erabilera asko handitu zen, batez ere, Altzestradarekin lotzeko eta lursailetara
iristeko.
Egungo erabilerak: Bide honek erabilera handia du, batez ere auzotarrei
zerbitzua emateko baina baita, aisialdirako eremu gisa. Bertatik, bizikletak,
oinezkoak, motorrak, ehiztariak, erromesak eta bestelakoak ibiltzen dira.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Tokieder, Itza, Aratz, Olariaga, Sagasti eta Oskarbi.
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Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

12. poligonoko 6, 174, 175, 105, 257, 230, 167, 166, 169, 168,
170, 171, 164, 141, 140, 142, 144, 238, 235, 146, 147, 159,
160, 155 lursailak.

Eskuinera:

12. poligonoko 6, 266, 212, 207, 108, 109, 312, 128, 129, 130,
131, 139, 138, 137, 134, 236, 146, 198, 249, 256, 159, 160
lursaila.

Justifikazioa:
Dagoeneko 1946. urteko ortoargazkian ibilbidea oso osorik agertzen da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Jose Antonio
Galarraga, Benito Irizar, Jose Maria Imaz, Emilio, Jose Antonio Imaz, Luis
Urteaga, Jesus Aranburu, Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Maria Aranburu eta
Juan Antonio Urteaga .
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Jose Antonio Galarraga, Benito Irizar,
Jose Maria Imaz, Emilio, Jose Antonio Imaz, Luis Urteaga, Jesus Aranburu,
Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Maria Aranburu, Juan Antonio Urteaga, Peio
Unanue eta Jesus Mari Intxausti.
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16-1. BIDEA: ARATZ-ARIZKORRETA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Arizkorreta

Aratz
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Arizkorreta

Bukaera: Aratz

Luzera: 245 m.

Bide mota: Galtzada zaharra

Egoera:
Aratz baserritik ezkerrera jaisten hasita, garai bateko galtzadaren (Altzestrada)
arrastoak ikus daitezke. Zoladura eta ur-drenaia egoera nahiko onean badaude
ere, denborak kaltetu egin ditu eta mantentze-lan beharrean dago.
Hala ere, bidearen azken metro gutxietan, hots, Arizkorreta baserritik errepidera,
aldatzen da eta hormigoia nagusitzen bada ere, asfaltozko zatitxoak ere baditu.
4x4 ibilgailuz ibili badaiteke ere, ez da komeni dauden arrastoak kaltetzea.
Bide tartea

16-1.1 Arizkorreta - Aratz

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

245

3 (2,5-

Zoladura

Galtzada

3,5)

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
mantentze-lan beharrean

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Bide honek, garai bateko errepidea, Arizkorreta parean,
Done Jakue bidearekin Atxurbide mendi eremuarekin lotzen zituen. Komunikazio
eta garraiorako bide garrantzitsua zen eta bertatik egurra, ganadua, belarra,
garoak eta bestelakoak garraiatzen ziren. Era berean, inguruko lursailei zerbitzua
eskaintzen zien.
Egungo erabilerak: Ez du erabilera handiegirik, inguruko bideek zerbitzu hobea
eskaintzen dutelako. Hala ere, garrantzia historiko handia du.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Arizkorreta eta Aratz eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
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Ezkerrera:

12. poligonoko 167, 173, 172 lursailak.

Eskuinera:

12. poligonoko 166, 168, 172 lursailak.

Justifikazioa:
1946. urtean bidea osorik agertzen da.
Arizkorretara iritsi arte, garai bateko galtzadaren arrastoak daude.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Antonio
Berasategi, Joxe Krutz Aranburu, Iñaki Agirre, Jose Antonio Galarraga, Benito
Irizar, Jose Maria Imaz, Emilio, Jose Antonio Imaz, Luis Urteaga, Jesus Aranburu,
Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Maria Aranburu eta Juan Antonio Urteaga .
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Ez dago.
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16-2. BIDEA: OLABERRIETA-LANDERREGI
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Aratz

Oskarbi
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Aratz

Bukaera: Oskarbi

Luzera: 455 m.

Bide mota: Galtzada zaharra

Egoera:
Aratz baserria pasa eta eskuinera gorantz doan bidea, garai bateko galtzadaren
(Altzestrada) arrastoak ikusi ezin badaitezke ere, bidearen nondik norakoak
asma daitezke, zuhaitzak alboetan eta harririk gabeko hormak ageri baitira.
Zenbait tokitan betetze lanak egin dira eta oso zaila da antzematea.
4x4 ibilgailuz ere ezin da ibili. Oinezkoetzat ere gaizki dago.
Bide tartea

16-2.1 Arizkorreta - Aratz

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

455

3

Zoladura

Egoera

Galdutako

Zoladura eta ur-drenaia

galtzada

erabat galduta.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Bide honek, garai bateko errepidea, Arizkorreta parean,
Done Jakue bidearekin Atxurbide mendi eremuarekin lotzen zituen. Komunikazio
eta garraiorako bide garrantzitsua zen eta bertatik egurra, ganadua, belarra,
garoak eta bestelakoak garraiatzen ziren. Era berean, inguruko lursailei zerbitzua
eskaintzen zien.
Egungo erabilerak: Ez du erabilera handiegirik, soilik nekazaritzarako, betetze
lanak egin direlako. Hala ere, garrantzia historiko handia du.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Oskarbi eraikina.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
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Ezkerrera:

12. poligonoko 128, 126, 127 lursailak.

Eskuinera:

12. poligonoko 312, 180, 107, 104, 216 lursailak.

Justifikazioa:
1946. urtean bidea osorik agertzen da.
Garai bateko bidearen itsura antzematen da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Antonio
Berasategi, Joxe Krutz Aranburu, Iñaki Agirre, Jose Antonio Galarraga, Benito
Irizar, Jose Maria Imaz, Emilio, Jose Antonio Imaz, Luis Urteaga, Jesus Aranburu,
Ramon Albisu, Patricio Lasa, Jose Maria Aranburu eta Juan Antonio Urteaga .
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Ez dago.
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17. BIDEA: ZIGOR KALEA-KATEA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Zigor kalea

Katea

158

bidearen EZAUGARRIAK
Hasiera: Zigor kalea

Bukaera: Katea

Luzera: 871 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Bidearen hasieran, oraindik Zigor auzoko etxeen parean, asfaltozko errepidea 6
metroko zabalerara iristen da. Ondoren, estutu eta 4 m-ko zabalera duen
asfaltozko errepide izatera pasatzen da. Bataz besteko zabalera 4,5 m da baian
batzuetan apur bat estutu edo zabaltzen da. Egoera onean dago eta ur-drenaia
ere egoera onean mantentzen da.
Auto arruntak ibil daitezke bide osoan zehar.
Bide tartea

17.1 Zigor kalea - Katea

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

871

4,5 (4-6)

Zoladura

Asfaltoa

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
egoera onean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Garrantzia komunikazio bide garrantzitsua izan zen
Idiazabal eta Segurara zioan Errege Bidea lotzeko.
Egungo erabilerak: Egun ere komunikazio bide garrantzitsua da Idiazabalgo
herritarrentzat, bai oinezko, auto eta bai bestelako garraio bideetarako.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Zubiondo, Maugia, Maugizelaeta, Goizargi, Lekugoxo eta Lusagasti eraikinak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

15. poligonoko 74, 72, 68, 69, 67, 65, 116, 115, 114, 113, 54,
140, 49 lursailak.
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Eskuinera:

15. poligonoko 72, 68, 69, 67, 65, 116, 115, 58, 128, 54, 56,
140, 49 lursailak.

Justifikazioa:
Idiazabalgo artxiboko 12-23 dokumentuan, Lusagastiko zubiari erreferentzia
egiten zaio. Bestetik, Gipuzkoako Artxibo Orokorreko XX. mendeko 70.
hamarkadako JDS 1080,14 eta 1979. urteko JDS 215,2 txostenen izenburuan Proy. de mejora y afirmado del antiguo Camino Real “Zigor Katea”.
Ejertzitoaren Kartografia Zentroko (Centro Geográfico del Ejercito) 1861. urteko
AR M-T4-C20 eta 1867. urteko AR M-T3-C17-251 (2) planoetan dagoeneko
ibilbide hau oso-osorik agertzen da.
1946. urteko ortoargazkian osorik agertzea.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Peio Unanue,
Jesus Mari Intxausti
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue eta Jesus Maria Intxausti.
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18. BIDEA: GURE AMETSA-OIARBIDE
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Gure Ametsa

Oiarbide
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Gure Ametsa

Bukaera: Oiarbide

Luzera: 2.019 m.

Bide mota: Landa-bidea

Egoera:
Bidea bere osotasunean egoera onean mantentzen da, nahiz eta, hainbat
tartetan asfaltozko zoladura kaltetua dauden. Gainera, ur-drenaia eta bere
ubideak garbitu beharrean daude.
Ibilgailu arruntak erraz ibil daitezke bide honen ibilbide osoan.
Bide tartea

18.1 Gure Ametsa - Oiarbide

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

2.019

3,5 (3-4)

Zoladura

Asfaltoa

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
mantentze-lan beharrean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Komunikaziorako bide garrantzitsua izan zen, batez ere,
Donejakue bidearen tartean. Belarra, garoak, ganadua, bestelako beharrizanak
garraiatzen ziren.
Egungo erabilerak: Ganaduaren joan-etorriak, ganaduzaleen ibilgailuak, basoen
kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko kamioiak eta ehiztarien ibilgailuak
ibiltzen badira ere, autoak, bizikletak, korrikalariak eta oinezkoak dira nagusi.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Gure

Ametsa,

Korta,

Nafarrasagastibarrena,

Oiarbidesaletsea,

Oiarbideferminenea, Oiarbideerdikoa, Etxeberrigoikoa, Oiarbide baserriak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
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Ezkerrera:

12. poligonoko 231, 232, 18, 19, 17, 23, 24, 54, 29, 260, 47,
261, 51, 61, 83, 85, 60, 62, 65, 196, 197, 195, 242, 241, 78, 80,
81, 32, 37, 38, 33 lursailak.

Eskuinera:

11. poligonoko 8 lursaila.
12. poligonoko 232, 18, 19, 17, 23, 24, 54, 29, 260, 47, 261, 50,
55, 57, 56, 84, 85, 59, 67, 66, 73, 76, 77, 247, 246, 245, 244,
243, 81, 34, 37, 35, 33 lursailak.

Justifikazioa:
1946. urteko ortoargazkian ia osorik agertzen da, soilik, Oiarbidera iritsi aurretik
bideak herrimugara jotzen zuen hegoekialdetik. Hala ere, 1954. Urtean egungo
ibilbidea oso-osorik agertzen da.
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Benito Irizar,
Eugenio Elorza, Juan Antonio Urteaga, Pedro Katarain, Patricio Lasa, Javier
Aranburu, Inazio Urteaga, Aitzol Mendizabal eta Jose Urrestarazu.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti,
Antzina-antzinakotasunaren eta erabilera publikoaren testigantzak: Benito Irizar,
Eugenio Elorza, Juan Antonio Urteaga, Pedro Katarain, Patricio Lasa, Javier
Aranburu, Inazio Urteaga, Aitzol Mendizabal eta Jose Urrestarazu.
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19. BIDEA: GOENEKOA-ARANTZAZUMENDI
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Goenekoa baserria

Arantzazumendi
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Goenekoa baserria

Bukaera: Arantzazumendi

Luzera: 3.329 m.

Bide mota: Baserri- eta mendi-bidea

Egoera:
Baserrien inguruan eta lehen aldapatxo gogorra igo arte (19.1 tartean),
hormigoia dago nahikoa egoera onean, nahiz eta, pitzadura batzuk izan.
Baserrien beharretarako zabalguneak badaude ere, zati honetan bidearen
zabalera 3 metrokoa da.
Hemendik aurrera, hots, 19.2 ibilbide tartean, hormigoia ia desagertuta dago,
puntu zehatz batzuetan nabarmentzen bada ere, besteetan, lur-bidea dela dirudi.
Ura bideratzeko lur eta hormigoizko erreten batzuk daude baina urak arazo
dezente sortu ditu eta nahikoa zulatua dago bidea. Era berean, azken urteetan bi
luizi egon dira eta hauen konponketetarako zagorra erabili da.
4x4 ibilgailuak ibili badaitezke ere, bide honek mantentze-lanak behar ditu,
besteak beste, ubideak zein erretenak eraiki eta konpondu eta zoladura berria
bota.
Bide tartea

19.1 Goenekoa -

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

145

3

Zoladura

Hormigoia

Nafarrasagastigoena

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
nahiko egoera onean baina
pitzadura batzuekin.

19.2 Nafarrasagastigoena Irumugaeta

3184

3 (2,53,5)

Hormigoi zaharra

Hormigoia ia ezabatua dago,
soilik, puntu zehatz
batzuetan agertzen da. Urdrenaia nahikoa kaskarra.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Ganaduaren joan-etorriez gain, garoa, belarra eta
egurra ekartzen ziren.
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Egungo erabilerak: Ganaduaren joan-etorriak, ganaduzaleen ibilgailuak, basoen
kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko kamioiak, ehiztarien ibilgailuak,
motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta oinezkoak.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Goenekoa eta Nafarrasagastigoena baserriak.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

10. poligonoko 108, 106, 104, 102, 101, 98, 96, 97, 94, 121, 74,
68, 67, 66, 65, 64, 54, 55, 36, 31, 29, 26, 23, 20, 13, 25, 2, 1
lursailak.
11. poligonoko 3, 9, 30, 29 lursailak.
12. poligonoko 59, 58, 67, 68, 69, 71 lursailak.

Eskubira:

9. poligonoko 52, 51, 45, 44, 42, 41, 40, 33, 29, lursailak.
10. poligonoko 64, 54, 55, 36, 31, 29, 26, 27, 20 lursailak.
11. poligonoko 8, 6, 5, 4, 3, 9, 30, 29, 28, 27, 25, 235, 47, 181,
189, 58, 60, 61, 62, 63 lursailak.
12. poligonoko 69, 71 lursailak.

Justifikazioa:
9-10, 10-11 eta 11-12 poligonoak bereiztea.
1946. urteko ortoargazkian partzialki eta 1983. urtekoan osorik aurrekoaren
paralelo agertzen da.
Antzina-antzinakotasunaren

eta

erabilera

publikoaren

testigantzak:

Jose

Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Jose Antonio Imaz,
Patricio Lasa, Pedro Katarain eta Aitzol Mendizabal.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti,
Antonio Berasategi eta Alberto Aldasoro.
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20. BIDEA: OIARBIDESALETSEA-IRUMUGAETA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

Oiarbidesaletsea baserria

Irumugaeta
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: Oiarbidesaletsea baserria

Bukaera: Irumugaeta

Luzera: 3.340 m.

Bide mota: Mendi-bidea

Egoera:
Bidearen hasiera Oiarbidesaletsea parean dagoen itxituran hasten da. Hasierako
lehen metroetan, hormigoia nahiko ondo mantentzen da. Hala ere, bidean
aurrera goazela, zoladura hau galdu egiten da eta lur-bide edo zagorrezko bide
itxura hartzen du. Hala ere, 20.1 bi tarte honetan kañoak eta ubideak nahiko
ondo mantentzen dute bidea.
Gorostizabalera iritsita, beste itxitura dago eta handik aurrera 20.2 bide tartea
hasten da. Hemen, zagorra edo todouno zoladura dago, nahikoa berria, eta urdrenaia egokiarekin.
4x4 ibilgailuak ibili badaitezke ere, bide honen lehen tarteak mantentze-lanak
behar ditu, besteak beste, ubideak zein erretenak eraiki eta konpondu eta
zoladura berria bota.
Bide tartea

20.1 Oiarbidesaletsea –

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

2224

3 (2,5-

Gorostizabaleko itxitura

Zoladura

Hormigoi zaharra

3,5)

Egoera

Hormigoia zaharturik dago,
soilik, puntu zehatz
batzuetan agertzen da. Urdrenaia nahiko ona.

20.2 Gorostizabaleko itxitura –
Irumugaeta (Herri-muga)

1116

3,5

Zagorra edo

Zoladura eta ur-drenaia

todouno

egoera onean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Ganaduaren joan-etorriez gain, garoa, belarra eta
egurra ekartzen ziren.
Egungo erabilerak: Ganaduaren joan-etorriak, ganaduzaleen ibilgailuak, basoen
kudeaketarako ibilgailuak, egurra garraiatzeko kamioiak, ehiztarien ibilgailuak,
motorrak, mendiko bizikletak, korrikalariak eta oinezkoak.
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Zeharkatzen dituen eraikinak:
Oiarbidesaletsea baserria.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

10. poligonoko 89, 88, 87, 86, 85, 84, 80, 79, 77, 91, 72, 69, 62,
61, 56, 57, 49, 45, 44, 43, 21, 36, 21, 25 lursailak.

Eskuinera:

10. poligonoko 87, 86, 85, 117, 111, 108, 107, 105, 103, 100,
75, 74, 68, 67, 66, 65, 62, 60, 56, 57, 49, 41, 51, 45, 46, 47, 44,
43, 36, 31 lursailak.
12. poligonoko 81, 82 lursailak.

Justifikazioa:
20.1 bide tartean partzela gehienen bereizlea izatea.
1946. urteko ortoargazkian 20.1 tartearen zati gehiena agertzea eta egungo 20.2
tarteak aurrekoaren zerbitzu bera eskaintzea .
Antzina-antzinakotasunaren eta egungo erabilera publikoa testigantza: Jose
Antonio Galarraga, Jose Maria Imaz, Emilio Imaz, Patricio Lasa, Pedro Katarain,
Javier Aranburu, Inazio Urteaga, Aitzol Mendizabal, Jose Urresarazu.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Peio Unanue, Jesus Maria Intxausti,
Antonio Berasategi eta Alberto Aldasoro.
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21. BIDEA: LARRETAKO BIDEA
Kokapen planoa

Hasiera puntua

Amaiera puntua

12. bidea

Dantzaleku
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Bidearen ezaugarriak
Hasiera: 12.bidea

Bukaera: Dantzaleku

Luzera: 2.504 m.

Bide mota: Mendi-bidea

Egoera:
Bidearen osotasunean, balastoa dago botata eta honen gainean zagorra edo
todouno. Egoera onean daude zoladura eta ur-drenaia, egin berria baita. 2008.
urteko Lidar irudian agertzen da lehen aldiz. Tarte batean, konponketa batzuk
egin dira orain dela gutxi.
4x4 ibilgailuak ibil daiteke inongo arazorik gabe.
Bide tartea

21.1 12. bidea – Dantzaleku

Luzera

Zabalera

(m)

(m)

2.504

3 (2,5-

Zoladura

Balasto/Zagorra

3,5)

Egoera

Zoladura eta ur-drenaia
egoera onean.

Erabilerak:
Garai bateko erabilerak: Ez dago egin berria baita.
Egungo erabilerak: Ganaduaren joan-etorriak eta ganaduzaleen ibilgailuak,
mendiko bizikletak, korrikalariak eta oinezkoak.

Zeharkatzen dituen eraikinak:
Ez dago.

Mugakideak:
Bide honek katastroko lursail edo partzela hauekin egiten du muga:
Ezkerrera:

9. poligonoko 93, 27, 31 lursailak.

Eskuinera:

10. poligonoko 93, 28 lursailak.
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Justifikazioa:
Ibilbide osoa herri-lurretan izatea.
Antzina-antzinakotasunaren eta egungo erabilera publikoa testigantza: Ez dago.
Egungo erabilera publikoaren testigantza: Ez dago. Ikertzailearen behaketa.
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II. ERANSKINA:
HERRI-BIDEEN ARRASTOAK

1. BIDEA: KATEA-ZELANDIETAAUNDIA
GURDIBIDEA

175

8. BIDEA: OLABERRIETA-LANDERREGI
GALTZADEA
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11-1. BIDEA: ETXALAR-ESTENSORO
GURDIBIDEA
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16-1. BIDEA: ARATZ-ARIZKORRETA
ALTZESTRADA
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16-2. BIDEA: ARATZ-OSKARBI
ALTZESTRADA OSKARBIN
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