
 

GARBITOKIA 

 

1.- EGINDAKOAREN AZALPENA 

Egindako obren xedea da 1915ean garbitegirako eraikitako eraikin bat berreskuratzea, 
bai barrualdean, lurzorua eta garbiketa-pila berreskuratuta, bai kanpoaldean, 
hondatutako teila berri batez ordezkatuta; jarduketak berrehun metro koadro inguru 
hartzen ditu. Higiezina Aurizko multzo historikoaren KIO(kultura-intereseko 
ondasuna) barruan dago, eta ingurumen-babesa du. 

Teilatua prestatzeko eta teila berritzeko egindako obrak Eduardo Echeverri Tapia 
proiektuaren zuzendari erredaktorearen zuzendaritzapean egin dira eta, hartara, 
zerbitzu anitzetako langilea obra-arduradun gisa aritu da, horretarako ezagutza baitu, 
herriko sei bizilagun boluntarioen laguntzaz. Azken horiek garbitokiko obretan aritu 
dira baita teilatuaren teilak eta poliespana kentzen, teilatu-hegalak pintatzen eta 
lixatzen eta barnean sabaia, hormak eta paretak pintatzen ere. 

Barrualdean, lehen diafanoa zena, jatorrizkoaren antzeko harlauzazko zoladura bat jarri 
da; horretarako, berrerabilitako zoladuraren zatiak berreskuratu dira, eta gainerakoa 
erosi da. Garbiketa-pilari dagokionez, sakabanatuta edo biltegiratuta zegoen jatorrizko 
harria ere berreskuratu da, eta existitzen ez diren piezak erreproduzitu dira. 

Suhiltzaileek erabili zutenean desagertu zen jatorrizko atea berreraiki egin da, 
berrerabilitako harriarekin. Barruan, biltegiratuta zegoen harrizko banku bat jarri da. 
Era berean, inguruneko zoladura berreskuratu da: solte zeuden lauzak, morteroz 
finkatuta eta loturak elkartuta. 

Laguntza eskatzeko memorian planteatutako gauzatzeari dagokionez, COVID-19 
pandemiaren ondorioz hartu behar izan diren osasun-neurriek baldintzatu dute. 

 

2.- INGURUMENEKO HELBURUAK 

Hona hemen ingurumeneko helburu garrantzitsuenak. 
 

2.1.- EGINDAKOAREN GARRANTZIA ETA LORTUTAKO 
HOBEKUNTZA 



 

Zalantzarik gabe, jarduketaren emaitzak, alde batetik, herritar guztien kultura aberasten 
lagunduko du, eta bestetik, zerbitzuen sektoreak, tokiko ekonomiarako hain 
garrantzitsua den sektoreak, hiru taberna, hiru jatetxe, hotel bat eta hainbat ostatu-
establezimendurekin, emaitzak hobetuko ditu; izan ere, Donejakue Bidea igarotzen den 
hiribilduaren irudia, urtean 60.000 pertsona baino gehiagok igarotzen dutena, hobetu 
egingo da, aurreikusitako jarduera kontuan hartuta, Bidetik hogeita hamar metrora 
dago eta. 

Era berean, bertan behera utzita, modu esponentzialean hondatzen ari zen elementu 
bat mantentzea ahalbidetzen du, eta, haren erdiguneko kokapena kontuan hartuta, 
herritarrek eta bisitatzen duten kanpotarrek duela hirurogeita hamar urtera arte  
arroparen garbiketa nola egiten zen jakiteko balioko du. 
 

2.2.- JARDUKETAREN ERAGINA 

IKO (Interes Kulturaleko Ondasuna) izendatutako herrigunearen irudiaren zati diren 
eremu eta eraikin bat fisikoki berreskuratzea. 

 Herriko ondare historiko eta kulturala berreskuratzea, hiribilduaren irudian eragina 
izango duena, eta horrek zerbitzuen sektorearentzat onura ekarriko duena. 
 

2.3.- TOKI-ERAKUNDEAREN INGURUMEN-POLITIKEN ARLOAN 
DUEN ERAGINA 

Teilatua zaharberritzeari dagokionez, Eduardo Echeverri Tapia arkitektoak 2019ko 
abenduan idatzitako memoriaren arabera egin da.  

Urteak dira Aurizko Udala bere ingurumen- eta historia-ondareari balioa ematen ari 
dela, herritarrek eta kanpotarrek elementu horiek balioztatzeko, eta, bestalde, zuntz-
porlanezko plaken (uralitaren) estalkia kendu da, horretan espezializatutako enpresa 
batek kendu du, amiantoa duelako eta osasunarentzako material kaltegarri eta 
arriskutsua baita, eta legeztatutako zabortegian utzi da, kutsadura-foku bat saihestuz. 

 


