
 

 

Gazteria Zuzendaritza / Dirección de Juventud 

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila  

Departamento de Empleo y Políticas sociales 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 

gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus 

PEDROKO HEZEGUNEAREN ETA AGURAINGO INGURUNE 
BERDEAREN BERRESKURAPENA, GARBIKETA ETA 

ERREBALORIZAZIOA  

Lekua: Agurain (Araba) 

Modalitatea: Ondare naturalaren kontserbazioa 

Helburua: Aguraingo ingurune berdearen eta Pedroko Hezegunearen berreskurapena, 
garbiketa eta errebalorizazioa 

Egunak: Uztailaren 29tik abuztuaren 12ra 

Adina: 18 – 26 urte 

Plaza-Kopurua: 20 

Mota: 
Nazioartekoa (Atzerriko pertsonentzako erreserbatutako plazak bete gabe 
geratuko balira, auzolandegia estatuko gazteekin osatuko litzateke) 

Hizkuntza: Ingelesa (Ezinbestekoa da ingelesez ondo hitz egitea) 

 
Arabako lurralde historikoan dagoen udalerria. Aguraingo Eskualdean dago. Entzia eta Iturrieta 
mendien artean dago. Pagadi ikusgarriak ditu, eta bost herri hartzen ditu barne; horien artean, 
Salvatierra/Agurain nabarmendu behar da, udalerriaren administrazio-hiriburua delako eta Erdi 
Aroko alde zahar harresitua duelako. Multzo historiko izendatu zuten 1975ean.  
 

 
 

 
Alde zaharra hiru kale nagusitan banatuta dago: Zapatari kalea, Harategi kalea eta Kale nagusia. 
Azken horretan daude interes artistiko handiena duten eraikinak; esate baterako, San Juan 
Bautista eta Andra Mari elizak. Bi elizetan, XVI. mendeko erretaulak daude. 
Era berean, datu interesgarri gisa aipatu behar da Donejakueko Bidea udalerritik igarotzen dela. 
 
Informazio gehiago:  
Aguraingo Udala: http://agurain.eus/index.php/eu/ 
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AUZOLANDEGIAREN DESKRIBAPENA 
 
Auzolandegi horren bidez, berriz ere balioa eman nahi zaio Pedroko hezeguneari eta Aguraingo 
udalerriko berdeguneei; esate baterako, Oriamendi parkeari, Galzarri, ibai eta errekei… 
 
184.700 m2-ko azalera du, eta honako hauek hartzen ditu barne: eremu osoa inguratzen duen 
espezie autoktonoen inguru landatu zabala, lau ur-geruza (2 irlatxo ditu, perimetroko pasealeku 
erdipresentzial batez inguratuta), behaketa-gunea duen muinoa eta ibilgailuen aparkaleku txikia. 
 
 

  
 
 
Jarduera hauek egingo dira: 

 Eremu landatuen hutsarteak zenbatu. Hutsegiteak definitu eta puntuak zehaztu. 

 Zuloak egin landarerik ez dagoen alderdietan landatzeko. 

 Egoera onean dauden landareen txorkoak garbitu. 

 Egoera onean dauden landareak ureztatu. 

 Ingurunean ezarritako elementuen mantentze-lanak, itxiturak eta behaketa-etxola batez 
ere.  

 Behaketa-etxolako leihoak berritzea. 

 Urmaelen barrualdean euskarriak jartzea. 

 Aparkalekuaren gunea berriztatzea, zuhaixkak landatzeko gunea egokitzea landare-hesia 
sortzeko helburuz, berau parkera sartzeko eragozpena izan dadin.  

 Hezeguneko barne-bideak mantentzea; aparkalekutik behaketa-etxolara doan bidean eta 
behaketa-etxolako sarbidean sastrakak kentzea. 

 Urmaeletarako ur sarbide eta irtenbideen mantentzea, baita uren arteko komunikazio 
gunea ere. 

 Lan eremuaren garbiketa, hondakinen jasotzea eta landare inbaditzaileak egongo balira 
hauek ere jasotzea. 

 Urmaeletako ezponden egoera begetatiboa baloratzea eta ibai-ertzeko landareak 
birjartzea gune honetan beharrezkoa balitz.  

 Magnitude bereko lanak egitea aurreikusten da Galzar eta Oriamendi parkeetan, baldin 
eta Pedrokorako ezarritako helburuak ezin badira lortu justifikatutako arrazoiengatik edo 
lanak amaitu balira.  

 
 
 
 
 



 

 

ANIMAZIO JARDUERAK 
 
Animazio taldeak hainbat ekintza proposatuko ditu, auzolandegiko partaideen eta auzolandegia 
hartuko duen komunitatearen arteko harremanak sendotzeko eta lanak garatuko diren 
ingurunea hobeto ezagutzeko. Bestalde, Euskadiko kultura eta ohiturak ezagutzeko lagungarriak 
izango dira. 
Txangoak, bisita kulturalak hiri nagusietara eta Euskadiko kostaldera, kirol-ekintzak, jolasak… 
antolatuko dira. Ekintza horiek guztiak arratsaldero eta asteburuetan egingo dira, eta bertan 
auzolandegiko kide guztiek parte hartuko dute.  
Programa aurrerago zehaztuko da programa. Animazio taldeak kontuan hartuko ditu 
boluntarioen proposamenak.  
 
 

ERAMAN BEHARREKO GAUZAK 
 

 Lo-zakua (ez dago izararik)  

 Burkoa (behar baduzu) 

 Garbitasun pertsonaleko artikuluak 

 Dutxarako eta igerilekurako toallak 

 Berokiak eta euritako arropak  

 Mendiko oinetakoak eta kirola 
egitekoak 

 

 Kapela eguzkitarako 

 Eguzkitako krema 

 Eguzkitako betaurrekoak 

 Bainujantzia  

 Txankletak 

 Motxila txikia txangoetarako 
 

 

AUZOLANDEGIRA ERAMAN BEHARREKO AGIRIAK 
 

Parte-hartzaileek honako hauek eraman beharko dituzte auzolandegira:   

 NAN edo atzerritzar-txartela edo pasaportea. 

 Osasun-txartel indibiduala  
 

AUZOLANDEGIAREN KOKAPENA ETA OSTATUA 
 

Auzolandegiaren kokapena: Lan-esparrua batez ere Pedroko hezegunea izango da. Hala ere, 
hainbat lan egingo dira Galzarren eta Oriamendin; hau da, Aguraingo erdiguneko kanpoaldean 
lehengoratutako berdeguneetan. 
 
Ostatua: Aguraingo Udaleko aterpetxean. Galzar kalea, z/g.  
 
 

AUZOLANDEGIAN HASTEA 
 

Auzolandegiaren lehen egunean, Aguraingo Udaletxean, 18:00etan, Zapatari kalean, 15. 
 
Ordu horretarako iritsi ezin denak (betiere, justifikatutako arrazoi bat dela medio), aurretik 
Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio, eta hurrengo 24 orduetan, 
bederen, ailegatu beharko du auzolandegira.  
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Calle+Galzar+Kalea,+01200,+%C3%81lava/@42.850291,-2.396598,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd5021efae24e05f:0x32025cf590095408!2sCalle+Galzar+Kalea,+01200,+%C3%81lava!3b1!8m2!3d42.850291!4d-2.3944093!3m4!1s0xd5021efae24e05f:0x32025cf590095408!8m2!3d42.850291!4d-2.3944093
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Agurain+-+Salvatierra/@42.8498632,-2.3912086,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+agurain!3m4!1s0xd5021f04f4de5db:0x27badb453cb7dfde!8m2!3d42.8504373!4d-2.389758


 

 

NOLA HELDU AUZOLANDEGIRA 
 

Aguraingo (Araba) kokapen-mapa 
 

Bilbotik:  
Bilboko Aireportura iritsiz gero, Bilboko aireportutik lineako autobusa dago Bilboraino, Termibus 
geltokiraino (Bilboko autobus-geltokia), ordu erdiro.  
Bilboko Termibus geltokitik Gasteizera La Unión konpainiarekin joan daiteke eta Gasteiztik 
Agurainera La Burundesa konpainiarekin joan daiteke. 
http://laburundesa.com/gasteiz-agurain/?lang=eu 

https://www.autobuseslaunion.com/eu/ 
  
Vitoria-Gasteiztik 
Autoz: 
Errepide hauetatik ibiliko zara: N-104 errepide nazionaletik, A-1 autobidetik, Aguraingo herri-
errepidetik eta, A-3100 autobidetik. (Ibilbidearen iraupena: 25 minutu) 
 
Autobusez: 
Enpresa: La Burundesa. Tel.: Vitoria-Gasteiz: 945 26 46 26 
http://laburundesa.com/gasteiz-agurain/?lang=eu 
 

 

AUZOLANDEGIAREN AMAIERA 
 

Auzolandegia azken egunean amaituko da, gosaria hartu eta gero, goizeko 09:00ak eta 10:00ak 
bitartean. 
 

ASEGURUA 
 
Eusko Jaurlaritzak partaide bakoitzari istripurako eta erantzukizun zibilerako asegurua egingo 
dio.  
Hala ere, gazte bakoitzak bere osasun-txartel indibiduala ekarri beharko du auzolandegira.  
 

HARREMANETARAKO TELEFONOAK ETA E-POSTA 
 
Eusko Jaurlaritza. Gazteria Zuzendaritza:  

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-posta: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
 

ARAUAK 
 

Auzolandegian izena eman baino lehen, auzolandegietako arauak ezagutzea komeni da. Ikusi 
www.gazteaukera.euskadi.eus webgunean (Auzolandegiak – Ezaugarriak, kuotak eta arauak).  
 

PLAZARI UKO EGITEA ETA KUOTA ITZULTZEKO ESKATZEA 
 

Informazio guztia www.gazteaukera.euskadi.eus webgunean dago (ikusi Auzolandegiak- Plazari 
uko egitea eta ordaindutako kuotaren itzulketa eskatzea izeneko atalean). 

https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Agurain+-+Salvatierra/@42.8498632,-2.3912086,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+agurain!3m4!1s0xd5021f04f4de5db:0x27badb453cb7dfde!8m2!3d42.8504373!4d-2.389758
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