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BISITA GIDATUAK



Partzuergo orokorra
San Adrian - Lizarrate

San Adrian-Lizarrate kobako aztarnategia da; bertan, goi-paleolitotik hasita XX. mende arteko 
material arkeologikoak jasotzen dira. Suharrizko tresnak, hezur- eta fauna-hondakinak, txan-
ponak eta arma-zatiak eta antzinako eraikinak daude Gipuzkoa sakonean, 1000 metrotik gora 
dagoen koba honetan.

Laguntzaileak: Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorra, Zegamako, Segurako, Idiazabalgo, 
Asparrenako, Donemiliagako eta Zeraingo udalak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Aizkorri Parkea.

EGUNA: uztailak 16, larunbata.

ORDUA: 10:00

TOKIA: Parking de Aldaola. 

HIZKUNTZA: Elebitan. 

IZENA EMAN: 943 466142 (Aranzadi)

https://goo.gl/maps/bSLbUf7G4bbUgh9g6


Saseta Defentsa Sistema
(Aduna - Asteasu - Larraul - Zizurkil, Gipuzkoa) 

EGUNA: uztailak 16, larunbata.

ORDUA: 10:00

TOKIA: Arripilleta mendia.  Eskaltzuko inguruan (Zizurkil).

HITZORDUA: 10:40, Peuskate-n

HIZKUNTZA: Elebitan. Ez da izena eman behar.

1936ko Frankoren altxamendutik, Oria haraneko eremu honetako mendietan, antolatutako 
lehenengo erresistentzia gauzatu zen, Azpeitiko komandantziatik bultzatutako lubaki eta 
defentsa-elementuen bidez. Leku horietan, lehenengo liskar belikoak izan ziren, eta lehenengoz 
matxinatuak eten zituzten Euskal Herrian. Memoria historikoa berreskuratzeko lanen barruan, 
ahaztutako ondare hori dokumentatzen ari da.

Laguntzaileak: Adunako, Asteasuko, Zizurkilgo eta Larraulgo udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundia.

https://www.google.com/maps/place/43%C2%B013'43.3%22N+2%C2%B005'34.1%22W/@43.2286944,-2.0928056,810m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.2286821!4d-2.0928141!5m1!1e4


Munoaundi 
(Azkoitia-Azpeitia, Gipuzkoa) 

Pesa de bronce, Munoaundi

EGUNA: Uztailak 23, larunbata.

ORDUA: 11:00

TOKIA: Abaraxka Aterpretxean  (Azkoitia).

HIZKUNTZA: Elebiduna. Ez da izena eman behar.

Munoaundi Bigarren Burdin Aroko herri harresitua da. Bertan daramagun ikerketa-proiektua ildo 
nagusiago baten barruan txertatzen da eta bideratuta dago Gipuzkoako Burdin Aroa hobeto 
ezagutzera. Aztarnategian bertan, orain arte egin ditugun lanek bi helburu nagusi dituzte, 
batetik, bertako biztanleek Burdina Aroan izandako bizimoduetan sakondu, eta bestetik, herri 
harresituaren defentsa-sistema hobeto ezagutu.

Laguntzaileak: Azpeitiko eta Azkoitiko udalak, Gipuzkoako Foru Aldundia.

https://g.page/Abaraxka?share


 
Zaldua

(Auritz/Burguete, Aurizberri/Espinal, Navarra) 

Lucernas, Zaldua

EGUNA: Uztailak 24, igandea.

ORDUA: 11:00

TOKIA: Auritz - Burgueteko parkingean (20 min 
oinez aztarnategira).

HIZKUNTZA: Euskara. Ez da izena eman behar.

Pirinioak alderik alde zeharkatzen dituen ITER XXXIV galtzadan kokatutako erromatar garaiko 
hirigunea da Zaldua eta 2017tik gaurdaino termen eraikina industen ari da bertan. Urtero 
antolatutako udako indusketa kanpainaren helburu nagusiak honako hauek dira: kokaleku horri 
buruz informazioa eskuratzea, aztarnategia gizartean ezagutaraztea eta kanpainan parte hartzen 
duten partaideei erregistro arkeologikoan trebakuntza eskaintzea.
Laguntzaileak: Nafarroako Gobernua, Euskokultur Fundazioa, Luzaideko, Orreagako, 
Auritzeko, Erroibarko, Artzibarko, Agoizko, Longidako udalak, Aurizberriko kontzejua eta 
Museum of London Archaeology (MOLA).

https://www.google.com/maps/place/Aparcamiento,+31640+Burguete,+Navarra/data=!4m2!3m1!1s0xd50cfe6bd73ec81:0xbd72fe7b3eec0938?utm_source=mstt_1&entry=gps&g_ep=CAESBzExLjM3LjEYACD___________8BKgA%3D


Babio
(Izoria, Araba) 

EGUNA: abuztuak 6, igandea.

ORDUA: 11:30

TOKIA: Babioko aztarnategian. 

HIZKUNTZA: Elebiduna. Ez da izena eman behar.

Babioko herrixka gotortua Izorian dago (Araba), 1981ean aurkitu zen eta 10 hektareako herri 
gotortua da. Azken kanpainetan egiten ari diren lanen helburua etxebizitzen espazioa mugatzea 
eta defentsa-sistema aztertzea da.

Laguntzaileak: Aiarako udala, Izoriako Kontzejua eta Aztarna Elkarte Etnografikoa



 
Artzi

(Artzibar, Nafarroa)

EGUNA: Abuztuak 28, igandea.

ORDUA: 11:00

TOKIA: Artziko aztarnategia.

HIZKUNTZA: Euskara. Ez da izena eman behar.

Artziko parajean (Artzibar udalerrian), erromatar galtzadaren ertzeko aztarnategi arkeologikoa 
identifikatu zen 2012. urtean. Mendiko portu eta lautaden arteko trantsizio inguruan kokatuta 
dago, aurre Pirinioan, hain zuzen ere. Oraindik lurpean dauden eraikin multzo batez osatutako 
erromatar garaiko gunea da eta azken kanpainetan bertako termagunearen indusketa burutzen 
ari da.
Laguntzaileak: Nafarroako Gobernua, Euskokultur Fundazioa, Luzaideko, Orreagako, Auritzeko, 
Erroibarko, Artzibarko, Agoizko, Longidako udalak, Aurizberriko kontzejua.



Laguntzaileak

Ayuntamientos

Instituciones y empresas

Gaztelu Elkartea

Agoiz Anoeta

Baztan

Artzibar

Auritz

Aranguren

Erroibar

Iza Longida

Luzaide Zegama Zerain

Aduna

Larraul

ZizurkilSoraluze Usurbil



Zerbitzu  
arkeologikoak

Informazio gehiago: www.aranzadi.eus

Harremanetarako: zuzendaritza@aranzadi.eus

•	 Indusketak, zundaketak eta prospekzio arkeologikoak

•	 Obren kontrol arkeologikoa (lur mugimenduak, sastrakak kentzea…)

•	 Azterlan historiko-arkeologikoak eta dokumentalak

•	 Ondasun higiezinen eta higigarrien azterlana eta balorazioa

•	 Prospekzio geofisikoak 

•	 Laser bidezko eskaneatzea eta aztarnategien topografiatzea

•	 Aztarnategien aireko argazkia

•	 Material arkeologikoen azterlan espezializatua (zeramika, fauna, litikoa)

•	 Azterketa antropologikoak

•	 Aztarnategien eta material arkeologikoen inbentarioa eta katalogazioa

•	 Legezko aholkularitza - hirigintza-plangintzako arauak

•	 Aholkularitza historikoa

•	 Itzulpen espezializatuak

•	 Argitalpenak

•	 Ondare-elementuen musealizazioa eta seinalizazioa

•	 Aztarnategi arkeologikoak finkatzea eta lehengoratzea

•	 Publikoari oro har eta eskolatuei zuzendutako tailer didaktikoak

•	 Erakusketen antolamendua

•	 Ondareari buruzko unitate didaktikoak eta e-learning ikastaroak

•	 Auzolandegiak eta boluntariotza-lanak antolatzea



Zorroagagaina 11
20014 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)

Tel.: 943 466 142
www.aranzadi.eus


	Peuskate

