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VILLAMARDONES HERRI HUSTUAREN ITURRIAREN 
ZAHARBERRITZEA ETA KALEEN EGOKITZAPENA (VALDEREJO) 

Lekua: Gaubeako Harana (Araba) 

Modalitatea: Arkeologia eta ondare historikoa berreskuratzea 

Helburua: Villamardones herri hustuaren iturriaren zaharberritzea eta herria 
egokitzea, Valderejoko Parke Naturalaren ibilbidean sartzeko  

Egunak: Abuztuaren 1etik 15era 

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) 

 
Gaubeako haranak bertara hurbiltzen den guztiei ingurune pribilegiatu honetaz gozatzeko 
aukera eskaintzen die.  Bere ondare historiko-artistikoa eta natura oso aberatsa da; betiko 
nekazaritza eta abeltzantza, basoko aberastasuna eta bertakoen ohiturak eta haien 
sinpletasuna….guzti horrek ingurune egoki bat sortzen du natura bere egoera hutsenean 
aurkitzeko. 

 

 
 

 
Valderejoko Parke Naturala ondare historikoaren eta naturaren parte-hartzailea da.  1992. 
urtean Parke Natural izendatu zuten. Parke arabarren artean txikiena da eta ekosistema eta 
paisaia kopuru handia dauka. Parkeak hiru natura eremu ditu: tontorrena, paseariari bista 
zoragarriak oparitzen dizkiona; magal basotsuak; eta zelaiak eta laborantzak haranaren 
hondoan. Valderejoko harkaitzetan Euskadiko sai arrearen koloniarik handiena bizi da. 
Seinaleztatutako bederatzi bideek parkearen zati handienetik barrena ibiltzeko aukera ematen 
dute eta, horien artean, Puron ibaiaren haitzartea zeharkatzen duen ibilbidea gailentzen da. 
Natura espazio honek, gainera, historia balio handiko aztarnategi arkeologikoak ditu. 
Informazio gehiago: 
Gaubeako Udala: http://www.valdegovia.eus/index.php/eu/ 
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AUZOLANDEGIAREN DESKRIBAPENA 
 
Auzolandegi horren bidez, Villamardones herri hustuaren kaleak egokitu nahi da, etorkizunean 
Valderejoko Parke Naturalaren ibilbidean sartzeko. Izan ere, XX. mendearen lehen erdiaren herri 
baten bizitza ezagutzeari lagunduko dio. 
 

 
 

Horretarako, bere ingurunea egokitzen hastea beharrezkoa da. Hori dela eta, lehenengo lana 
izango da Villamardonesko iturria zaharberritzea, herriko sarreran kokatuta dagoena. Gaur 
egun ezkutua dago landaretza eta obra-hondakinen erruagatik. Lan hori arkeologo baten eta 
arkitekto baten laguntza teknikoarekin egingo da, iturriaren inguruan aurkitutako objektuak 
berritzeko (froga dokumentalek baieztatzen dute aska eta ferratzeko zaldikoa existitu zirela). 

 

  
 
 

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: Villamardones. Valderejo, Gaubeako Harana (Araba). 
 
Ostatua: Espejoko aterpetxea, Saturnina Salazar kalea, 24. Espejo (Araba).  
 
 

AUZOLANDEGIAN HASTEA 
 

Auzolandegiaren lehen egunean, Gaubeako Udaletxean, 18:00etan, Jesús Guinea arkitektoa 
kalea, 46. Villanueva de Valdegovía (Araba). 
 
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.  
 
 

NOLA HELDU AUZOLANDEGIRA 
 

Gaubeako Haranaren (Araba) kokapen-mapa 
 

Bilbotik:  
Bilboko Aireportura iritsiz gero, Bilboko aireportutik lineako autobusa dago Bilboraino, Termibus 
geltokiraino (Bilboko autobus-geltokia), ordu erdiro.  

https://www.google.com/maps/place/01427+Villamordones,+%C3%81lava/@42.8693231,-3.2415411,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd4f0d964cf9b65f:0xdfb01b4a33e4b1e5!8m2!3d42.8693864!4d-3.2396648
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+Valdegovia+Centralita/@42.8481729,-3.1003038,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+valdegovia!3m4!1s0x0:0x2171837090437b70!8m2!3d42.8481692!4d-3.098115
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Valdegovia+Centralita/@42.8336351,-3.1003948,14.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+valdegovia!3m4!1s0x0:0x2171837090437b70!8m2!3d42.8481682!4d-3.0981177
https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Valdegovia+Centralita/@42.8336351,-3.1003948,14.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sayuntamiento+de+valdegovia!3m4!1s0x0:0x2171837090437b70!8m2!3d42.8481682!4d-3.0981177


 

 

Bilboko Termibus geltokitik Gasteizera La Unión konpainiarekin joan daiteke eta Gasteiztik 
Gaubeako Haranara Hermanos Arriaga konpainiarekin joan daiteke. 
http://www.araba.eus/alavabus/ 
https://www.autobuseslaunion.com/eu/ 
 
Vitoria-Gasteiztik 
Autobusez: 
Enpresa:  Autobuses Hermanos Arriaga, S.A. Telefonoak: 945.28.27.87/945.28.50.00.  Informazio 
gehiago: http://www.araba.eus/alavabus/ 
Autoz: 
Errepide hauetatik ibiliko zara: A-1 autobidetik, A-3318 eta A-2622. (Ibilbidearen iraupena: 35 
minutu) 
 
Miranda de Ebrotik 
Autoz: 
Errepide hauetatik ibiliko zara: BU-535, A-2122, A-2625 eta A-2622. (Ibilbidearen iraupena: 27 
minutu). 
 

 

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). 
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http://www.araba.eus/alavabus/
mailto:gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus
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