




ARTZINIEGAARTZINIEGA

Artziniega, arabako ipar-mendebaldeko udalerri bat da. Aiaraldea kuadri-
llan barne. Gazteiztik 55 km-tara eta Bilbotik 22 km-tara  zehazki. Herribil-
dua, muino baten gainean kokatzen da eta urteetan zehar mendebaldera 
zabaldu da,  gaur egun  1844 biztanle ditu. Herriak, 3 probintzien mugaki-
dea da, hala nola, Araba, Bizkaia eta Burgos. Udaletxe berdinaren barnean 
beste 8 herri sartuta daude. guztira 27,45km2 okupatzen dute.

LEHENENGO DATUAK:
Artziniegaren historia idatzia 1272an hasten da, Gaztelako Erregek Alfont-
so X.a Jakintsuak hiri-gutuna ematen dionean. Aurrerantzean Hiriak Bizkai-
ko foruak aginduko zuen, bertakoa zelako, eta ekonomia eta zerga auzieta-
rako Gasteizko foruak
Tello Gaztelakoaren heriotza arte Artziniega Bizkaiko Jaurerriaren parte 
izan zen, baina 1370. urtean On Tellok Henrike II.a Gaztelakoa erregeari 
eman zion, bere anaiari, eta honek urtebete geroago, Pero Lopez Aiarakoa 
kantzilerrari, Orozko eta Laudioko haranekin batera. Horrela, Artziniega 
Aiarako Jaurerrikoa izatera igaro zen 1371. urtean.
HorHorren ostean eta 1817, urtera arte, Aiarako jaun eta dukeek (eta ondoren 
Veragua, Berwick eta Liriakoek) izan zuten Artziniegan alkate nagusiak 
izendatzeko eskumena. Hala ere, ez zuteni noiz erabili, zeren Artziniega 
formalki Aiarako Jaurerriaren parte izan arren, praktikan ez zen inoiz horre-
la gertatu. Bizkaikoa izen zen bitartean Jaunak izendatu zituen alkateak, 
eta ondoren herriak egin izan zuen kontzeju irekian.

INGURUNE NATURALA
Artziniegako udalerria inguru menditsu eder batean kokatzen da, Euskal 
Herriko Kantauri isurialdean, Gorobel eta La Peñako mendietatik oso 
hurbil. Mendi horiek Gaztelako ordokiaren iparraldeko muga malkartsua 
dira eta edertasun handiko lekuak dira, non basoz abalak, amildegia keta 
mendi larre handiak dauden.
ArtziniegaArtziniega udal barrutian larre eta soro zabalak topatzen dira. Duela hamar-
kada batzuk arte garia, garagarra eta mahastiak zeuden bertan, herritarren 
beharrizanei erantzuteko, baina gaur egun lur-sail horiek gehienak larreak 
baino ez dira eta abereen ustiapenerako erabiltzen dira. Horietako batzuk, 
gainera, urbanizatu egin dira azken urteotan. Basoei dagokienez, aipatze-
koa da bertoko zuhaitz espezieak (haritzak, arteak, lizarrak, eskarrak…) 
ugariak direla batez ere Otsati eta Zaballa mendietan. Landatutako pinu
diek eremu zabala okupatzen dute, Mendieta aldean eta Gordexolako 
mugan, Pando eta Sandolla mendietan. Leku horietan guztietan animalia 
ugari dago: basurdeak, orkatzak, hegazti harrapariak, erbiak, katajinetak, 
etab.
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Instalakuntza berrientzako proposatzen den gunea, MARISTA FRAIDE ANAIEN 

eraikina da. Garai ezberdinetan eraikitako eraikinez osatua, bere baitan eskuinetik 

ezkerrera: kapera txiki bat [226m2], Marista fraideen egoitza [480m2 2 solairutan 

banatuta], Barrokoko eraikin babestua [1000m2 3 solairutan banatuta] eta azkenik 

eraikin funtzioanitza (logelak, auditorioa, jangelak, sukaldea....) bitan bananduta 

[968m2 4 solairutan eta 875m2 3 solairutan hurrenez hurren]. Kanpoaldeari 

dagokionez eta kirolan zentratuz: Saskibaloi zelaia, futbol zelaia eta frontoia dugu., 

azazken hau 779m2-koa.

Babes mailari dagokonez, Barrokoko eraikina dugu babestu bakarra. Babes basikoa 

deritzona udalak, hau da, fatxadaren konposizioa eta materialtasuna. Gainontzeko 

eraikin guztiak, garai berrikoak dira eta ez dute inolako garrantzi arkitektonikorik

Gaur egun, hutsik dirau. Marista Fraideek hitzarmen bat sinatu zuten duela 52 urte 

Garai familiarekin, apaiztegi bat irekitzeko nahiarekin eta  50 urteko iraupenarekin.

1790. urtean eraikitako baserria pixkanaka garrantzia galtzen hasi zen, alboko 

eraikinen txertaketaren ondorioz.  Barneko distribuzio originala ere aldatu egin da, 

pareta nagusietan zulo berriak irekitzen, leihoak eta ateak... Barnetik eraikin 

multzoa, bat balitz bezala ulertu zedin. Argi dago, kanpoaldeko ikuspegia ez zutela 

bat ere zaindu begibistakoak bait dira eraikin horien geroagoko itsastea.

UdaUdaketxeak, Garai familiari zenbait kasutan eskatu omen dio konpleju honen 

lagapena, eraikin publiko gisa herritarrentzat.  Baina argi dago bertan behera geratu 

dela proposamena. 

Garai familiak  2 urtez itxita daraman  konpleju honi buruz interes handia erakutsi du 

azken aldi honetan. Euren esanetan eta intentzioetan,  eraiki berri diren eraikin 

guztien eraispena azaldu da [1965-1970. urteen artekoak], balioa duen bakarra 

mantenduz.

AzAzken eguneko proposamena, eskuineko eraikina udaletxeari lagatzean datza, 

eraikin publikoa bihurtzeko nahian, partzela berria sortuz etab.... Gainontzekoa 

eurentzako izango zen.

Nire ustez, erabaki zuzena hori da ere.  Alboko eraikinak ez bait diote mesede egiten 

1790. urteko eraikinari.  Hurrengo orrietan planteatzen dudan proiektua, eraikin hau  

eta 1840. urteko kapera ditu oinarri gisa. Azken hauek komunikazio sare berri 

batekin, pixkanaka eraikin eta espazio berriak aktibatuz joango dira.
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ERRENDIMENDU HANDIKO ZENTRUA berri baten garapena da, estatu 
mailan, probintzia mailan eta herri mailan dauden gabeziak betetzeko. 
Horretarako herri/hirietatik gertu baina  aldi berean oso lasaia den kokape-
na aukeratu da, aktibitateak eta bertako bizitza behar den bezala egin ahal 
izateko. 
Kirol espazioek duten programa zurrunari aurre egiteko,  tarteko erlazio-es-
pazioak sortu dira.  Tamaina handiko azpiegitura izanik solairu ezberdinetan 
antolatuta dago, betiere ibilbideari eta bertan gertatzen diren erlazioei 
behar duten garrantzi emanez hauxe bera bait da da proiektatuaren ardatza, 
eta hau erlazio–eremu bihurtzen da… espazio publiko berri bat sortuz, sa-
rrera, patioak eta korridoreei funtzionaltasuna erantsiz.

Errendimendu Handiko Zentru batek 4 multzo nagusietan banatzen da, es-
pazio deportiboak, administratiboak, ikasketa gunea eta erresidentzia 
gunea, hiri txiki bat balitz bezala.
Espazio deportiboei dagokionez, derrigorrezkoa da ere, eraikin publikoa 
izanik, herriko jendeari zerbitzua ematea portzentai batean.
Estatu mailan, EHZ eskasia somatzen da, dagoeneko, probintzia bakoitzak 
izan beharko luke propioa, baina gaur egungo egia ez da hori. Herri maila 
batera hurbilduz, Artziniega den modukoa,  espazio deportiboen aniztasuna 
eta ugaritasuna faltan botatzen dira. 2 eskala hauen bateratasuna, eraikin ki-
rol-anitz bat eskatzen du, zeinan errendimendu handiko kirolariak eta herri-
ko jendea bere bizitza eta kirol esparruan zer ikusia duen guztia partekatu 
ahal duten. Eremuen erabileretan kirolari profesionalak izango dute lehen
tasuna.
Proposamena mantendutako bi eraikinak hartzen  ditu nukleo gisa, partzela 
berraktibatzeko. Udaletxearen partetik eta eraikinen jabeen aldetik negozia-
zioak egon dira eta daude, eraikina, publikoa bilakatzeko asmoarekin. Honi 
, herriko jendearen eskaerak, kirol eremu berrien eraikitzea eta eraikita dau-
denen berritze asmoaK gehitu behar zaizkio
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HEGOALDEKO FATXADA

MENDEBALDEKO  FATXADA

EKIALDEKO  FATXADA
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