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1.- AURKEZPENA 
 
Agiri honetan bildu dira Amaiurko gazteluaren inguruan egiten ari den proiektu 
kultural eta sozialaren edukiak eta ezaugarriak; Amaiurko gaztelua 
erreferentziazko kultura-ondarea da Nafarroan, zeinetan, 1522an, gertatu 
baitziren azken bortz mendeotan gizarte nafarraren jomuga izan diren gertakari 
historikoak. Proposamen hau txertatzen da, urteak joan urteak etorri, 
Nafarroako erakundeek izan duten dinamikaren barnean. Hartara, azpimarratu 
beharrekoak dira aitzinkari hauek: 
 

 1922.06.30 1922an, Amaiurko Herriko Etxeak monolito bat goratu zuen 
gaztelua zegoen tokian, Nafarroako Foru Diputazioaren bulkadaz. 

 1982.10.10 Nafarroako Foru Diputazioak diruz-eta lagundu zuen 
monolitoaren berreraikuntza.  

 1992.07.19 Juan Cruz Alli Nafarroako lehendakariak Amaiurko 
monolitora bisita ofiziala egin zuen. 

 2006.08.01 Indusketa arkeologikoak hasi ziren, Amaiurko herriak 
sustatuta. Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea erakundeak 
ebazpen ofizialen bidez baimendu ditu azken hamar urtean gazteluan 
egin diren esku-hartze arkeologikoak. 

 2007.10.09-2007.11.18. Nafarroako Gobernuak monolitoaren gaineko 
erakusketa bat antolatu zuen Nafarroako Errege Artxiboan. Gero 
Amaiurra eraman zen. Hori guzia monolitoaren berreraikuntzaren hogeita 
borzgarren urtea gogoan.  

 2009.11.10 Aranzadiren ikerketa-taldeak agerraldia egin zuen 
Nafarroako Parlamentuko Kultura Batzordearen aitzinean, Nafarroako 
Alderdi Sozialistaren ekimenez. 

 2014.12.13 Baztango Udalak Amaiurko gazteluko hondakinen 
musealizazioa inauguratu zuen. 

 2015.08.03 Uxue Barkos Nafarroako lehendakari andrearen eta Ana 
Ollo Gobernuko eledun andrearen bisita ofiziala gazteluan egiten ari 
diren indusketa arkeologikoetara. 

 2016.10.28 Iruñeko Udalak sustatutako lehen erakusketa 
monografikoaren inaugurazioa Kondestablearen Jauregian.  

 
XX. mendean, Nafarroako erakundeek aitzineko jarduketa horiek guziak sustatu 
badituzte ere, gazteluaren errealitate fisikoaz eta haren hondakin konstruktibo 
eta arkeologikoez gutxi edo deus ez genuen ezagutzen. Hamabi urteko ikerketa 
arkeologikoen ondoren, Amaiurko Gaztelu Elkarteak Amaiurko gazteluko 
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ibilbide kultural eta artistikoa azpiegitura batekin osatu nahi du, material 
arkeologikoak erakusteko, taldeak hartzeko eta, orobat, informazio- eta ostatu-
zerbitzua emateko; erran behar da gazteluko aztarnategia jadanik 
musealizatuta dagoela. 
 
 
 
 
2.- HELBURUAK. 
 
Proposamen honen helburuak hauexek dira: 
 

 Bisitariendako gune moderno eta jasangarria egitea, jadanik 
musealizatuta dagoen aztarnategi arkeologikoari lotua eta bisitariendako 
egokitua. 

 Nafarroako erakundeen ildo historikoa mantentzea, Amaiurko gazteluari 
balioa emateko. 

 Gunea prestatzea Amaiurko gertakarien 500. urteurrena eta 
monolitoaren 100. urteurrena ospatzeko. 

 Gizarte nafarrari adieraztea Amaiurko gazteluan hondar hamabi urtean 
egin diren indusketa arkeologikoen emaitzen gaur egungo egoera zein 
den.  

 Amaiurko gune hau Baztango turismo kultural eta jasangarriaren 
elementu bulkatzaileetako bat bilakatzea.  

 Harrapatutako hondakin arkeologikoak jende aitzinean paratzea, modu 
didaktiko eta zientifikoan. 

 Erdi Arotik gaur egun arteko gure historia ezagutzera ematea, ondare 
arkeologikoaren bidezko ikuspegiaz baliaturik. 

 Nafarroako gazteluen garrantzia sozializatzea, babestu beharreko balio 
gisa eta gure nortasunaren zati baitezpadako moduan. 

 Hondakin arkeologikoen bitartez, ikuslea Nafarroako historiaren aroetan 
murgiltzea, hala nola Erdi Aroan eta Nafarroako konkistan. 

 Ikuslearen espiritu kritikoa sustatzea gertakari historikoen aitzinean. 
 Aitzineko belaunaldien eta gai honetaz arduratu ziren ikertzaileen 

ekarpenak onartzea.  
 Eskolako curriculumetan elkarlanean aritzea, erakutsiz nolakoa zen Erdi 

Aroko gaztelu bat, nola eraikitzen den ezagutza zientifikoa, eta abar. 
 Amaiurko gune hau Baztango Udaleko turismo kultural eta 

jasangarriaren elementu bulkatzaileetako bilakatzea, turismo kultural eta 
jasangarriaren bitartez.  

 Herritarren eta, bereziki, gaztelu honen eta Nafarroako historiaren 
gainean interes gaitza erakutsi duten pertsona eta entitate kulturalen 
gozamena erdiestea. 
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 Belaunaldi berrietan arkeologiaren aldeko zaletasuna bulkatzea. 
 
 
3.- 2017TIK HONA EGIN DIREN JARDUKETAK 
 
Gaztelu Elkartea 1978an eratu zen, Amaiurko gazteluaren oroimen historikoa 
bulkatzeko eta 1922an goititutako monolitoa berriz goititzeko. Irabazi-asmorik 
gabeko elkarte bat da, eta haren jarduerak interes publikokotzat jo ziren 2016an 
eta, orobat, MECNAn jarduera potentzial modura daude sailkatuta. 
 

 
 
Mezenasgoaren testuinguruan, Gaztelu Elkarteak Amaiurko elizaren inguruko 
lurrak erosteko dirua eskuratu zuen dohaintza bidez, gaur egun industria 
pabilioi bat dagoen tokian. Hantxe eraiki nahi da bisitarien gunea.  
 
2017an jarduketa hauek egin dira: 
 

 Gaztelu Elkarteak Amaiurko elizaren ondoko lurrak jabetzan eskuratu 
ditu. Ondoko eskeman ikusten dira kolore grisez; hortxe eraikiko da 
bisitarien gunea. 

 

 
 Bertzalde, Amaiurko Herria eta herriko alkatea lur horren ondoko bertze 

lur bat aparkaleku publiko bilakatzeko tramiteak egiten ari dira. Opor 
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garaian zernahi bisitari etortzen da herrira eta, hori dela-eta, bisitarien 
gunearen ondoan aparkatzeko toki gehiago behar da. Kolore arrosaz 
dago. 

 
 
 
Proiektu hau Amaiurko herriak kudeatu du, Aranzadi Zientzia Elkartearekin 
elkarlanean eta Baztango Udalaren laguntzaz, 2005etik honako legegintzaldi 
guzietan. Ibarreko eragile guziak proiektuarekin ados daude. 
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 2017an, Amaiurko gazteluko indusketa arkeologikoekin eta paisaiaren 
egokitzapenekin segitu da. Izan ere, uste da hiru urtean akituko direla. 
Gaur den egunean, ez dira gazteluaren barnean lanean ari. Bai, ordea, 
harresien oinean, hegiak paisajistikoki egokitzen. 

 
 

 
 

 
 

 Aldi berean, Amaiurrekin eta Nafarroako konkistarekin zerikusia duten 
erakusketa-elementuak eta interes kultural eta historikoko piezak erosten 
ari gara eta batzuk dohaintzan hartzen. Museorako funts propioa egiten 
ari gara. Azken urteotan gazteluan berreskuratutako pieza arkeologikoak 
jabetza publikokoak dira eta haiek zaintzea Nafarroako Gobernuari 
dagokio. 

 Bisitarien guneko proiektu arkitektonikoa eta urbanistikoa idaztea. 
Oinarrizko Proiektua eta Exekuzio Proiektua. Hauxe izan da 2017ko 
erdiespen handienetako bat, eta Nafarroako Gobernuak Gaztelu 
Elkarteari eman dizkion 50.000 euroko diruarekin egin da.  
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4.- 2019AN EGIN NAHI DENA. 
 
2019an hasi nahi da eraikitzen bisitarien gunea, 2022an prest izateko. Obraren 
exekuzio-proiektua 2.000.000 eurokoa da. 
 
Baztango Udalaren, Amaiurko Herriaren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen 
laguntzaz, Amaiurko Gaztelu Elkarteak MECNAren bidea sustatuko du, 
mezenas anonimoen laguntza ekonomikoarekin eta erakundeen laguntzekin 
gure proiektua errealitate bilakatzeko. 
 
Azkeneko 13 urtean gazteluaren eta haren kokapenaren inguruan ikertzen ari 
gara. Hartara, bisitarien gune honek XXI. mendean kokatuko gaitu, Europako 
gizarte aitzinatuenen ereduen artean, erran nahi baita, oroimen-tokiak 
zehaztasun zientifikoz eta modu jasangarrian musealizatzen dituztenen artean. 
 

 
 

Amaiur , 2019ko urtarrila. 
 


