
























Ibilbidearen hasiera

 Imajinatu une batez gure ingurua 
baserri handi bat dela. Gela erraldoiak daude, 
bakoitza bere balkoi ederrarekin. Paraje zoragarriak 
ikusten dira bertatik. Horrelakoa da proposatzen 
dizuegun ibilbidea: hurbila, erraza, alde guztietan 
ederra, amantalaz eta etxeko zapatiletan egiteko 
modukoa. 

Durangon zabalduko dugu atea, Landako etorbide lu-
zearen amaieran errugbi zelaia igarota eta gimnasioa 
ezkerretara utzita, lehenengo mugarria ikusiko dugu, 
Abadiño  eta Durango  bereizten dituena.

Abadiñon sartu bezain laster BI-3333 errepidetik 
abiatuko gara Eroski merkatal guneko jolas parke 
berrira. Zumalegi erreka zeharkatuz Matiena auzora 
helduko gara. Gure pausuak San Blas hotelera bide-
ratuko ditugu N-634 errepidea zubi batetik zeharka-
tzeko helburuarekin. A-8 autopistako tunela zeharka-
tu ondoren Gerediaga auzoan aurkituko gara.

Arriaga errekan 

 Gerediagako ermitaren azpitik pasa-
tuko gara eta BI-3341 errepidea zeharkatuko dugu. 
Ondoren, auzo bide batetik behera jarraituko dugu. 
Berrizko lurretan sartu gara. Anportako errotaren pa-
rean PR-BI-71 ibilbidearekin eta Arriaga errekarekin 
bat egingo dugu. Marka zuri-horiak jarraituz, erre-
kan gora abiatuko gara. Erreka honen emariak ur-
teetan zehar hainbat eta hainbat lantoki mugiara-
zi ditu: olak, errotak... Esatea besterik ez dago 2 km 
eskasetan 10 zentral hidroelektriko izatera 
heldu dela.

Olazarra da euretako bat. Gure ibilbidean esku-
matara agertuko zaigun eraikin luzanga hau, 1929.
urtean sortu zen zerrategi zahar baten birmoldake-
tan oinarrituz. Eraikina Durangoko Udalarena da 
eta bertatik lortutako energia Durango argiztatzeko 
erabili izan zen XX. mendeko 80ko hamarkada-
ra arte. Bere azpiegitura hidraulikoa, goraxeago 
aurkituko dugun izen bereko XVIII. mendeko olatik 
berreskuratu zen. Gure ibilbidean, eta marra zuri-ho-
rien laguntzaz, bere aztarnen ondotik ere igaroko gara.





Iurretara ermitaz ermita gora

 Erreka alde-batera utzita orain basoan gora 
goaz, pista forestal batetik hain zuzen ere. Hauxe da 
ibilbide osoko zatirik gogorrena, baina ordu erdiko 
kontua da soilik.

Behin puntu gorenera heltzean bide gurutze ba-
tekin topo egingo dugu. Seinalizazio posteen 
arabera, aurrera joanda GR Mikeldiari jarraipe-
na emango genioke, baina horren ordez, guk 
ezkerretara hartu behar dugu GR 38tik (Ar-
doa eta Arrainaren bidetik) Iurretako norabidean.

Bidezidorraren amaieran ur depositu batekin topo 
egingo dugu, bertan ezkerretara harturik “paso 
kanadiense” bat zeharkatuz asfaltoa zapalduko 
dugu berriz. Inguru honetan Garaiko aztarnarik 
zaharrena (kristo aurretik 1500. urtekoa) den Tru-
moitte gotorlekuko arrastoak aurkituko ditugu.

Hortik behera Kataline Deuna Ermitaraino 
helduko gara. Ermita hau 1773an berreraiki 
zuten aurreko eraikuntza zaharraren gainean, 
eskualdeko zur-burdin sare tipikoa daukalarik.
Berriro BI-3341 errepidea zeharkatuko dugu 
gure hurrengo perlara heltzeko: Momoitioko Jon 
Deunaren Ermita (San Juan de Momoitio). XII. men-
deko nekropolia dauka eta eskualdera kristau-
tasuna heldu zeneko  lehen  aztarnetarikoa da.
Ikuspegi aldetik ibilbideko toki ederrenetarikoa da, 
oso ezaguna izan arren sekula ez du bere xarma 
galtzen.

 

Santa Katalina


















