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GIL 86 sobroneko ur termalak

soportillako iturburu termala.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 45 54,83‘’ N
Long.: 3º 5’ 36,38’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 492.354,92 m
Y: 4.734.748,71 m

nola iri tsi 

Sobrón eta Soportillako iturburuek Ebro ibaira isur tzen dute ura, Sobron udalerritik gertu, 
Gasteiztik 50 bat km mendebaldera, Fontecha eta Trespaderne lo tzen dituen A-4324 
errepidean. Lehena, an tzina “Osasunaren iturburu” izenez ere ezagu tzen zena, Ebro 
ibaiaren ezkerreko er tzean dago, Sobrón udalerriaren lurretan (Araban). Bestea, berriz, 
eskuineko er tzean dago, eta Villanueva udalerriari dagokio (Burgos).
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Erraz iri ts daiteke Sobróneko iturburura, oinez, hotel abandonatu handi baten eskele-
toaren alboko aparkalekutik. Handik, Ebro ibaia guru tza tzen duen zubia eskuinean u tzi, 
eta 40 m aurrera jarraitu behar da, hotelaren eskeletoran tz, ezkerrean leize bat ikusi 
arte. 1,5 m zabal eta 1,80 m garai da leizea, gu txi gorabehera, eta handik sor tzen da ur 
termala (urteko batez besteko emaria: 8 L/s).

Soportillako iturburura iristeko, berriz, guru tzatu egin behar da aipatutako zubia. Ibaia-
ren beste aldera iristeaz bat, XIX. mendeko burdin sare ba tzuk ikusten dira ezkerrean. 
Leize  txiki bat babesten dute; hartan txe dago iturburua (urteko batez besteko emaria: 
> 8 L/s).

Gilaren deskribapen laburra 

Sobrón eta Soportillako iturburuek mul tzo bereko ur termala ematen dute (19 °C), so-
dio bikarbonatoduna. 1859an, ur horiek har tzera hurbil tzen ziren gaixo ugariei ostatua 
eskain tzeko, e txe  txiki bat eraiki zuten iturburuaren ondoan. Ondorengo urteetan jen-
de-oldea handitu zenez, beste e txe bat eraiki behar izan zuten aurrekoaren ondoan. 
1879an, 110 gelako eraikin bat egin zuten aurrekoen jarraian, baina hura ere ez zen 
nahikoa izan, eta hotel bat eraiki zuten orain hotel berriaren eskeletoa dagoen tokian. 
Orduan, Sobrón eta Soportillako iturburu termalak zirela eta, bainue txe handi bat eraiki 
zen, zeina “Espainiako Vichy” izenez ezagutu bai tzen zenbait hamarkadatan.

Valderejo-Sobrón ur-masakoak dira bi iturburuak; zehazki, Sobrón azpiunitatekoak. So-
bróneko antiklinala osa tzen duten materialek defini tzen dute azpiunitatea. Antiklinal 
horretan, hauek sar tzen dira, nagusiki: konplexu urgondarreko akuiferoak, Utrillas fa-
ziesa, Cenomaniarreko kareharriak eta Coniaciarreko kareharri eta dolomiak (Subillako 
kareharriak).
 
Azpiunitatearen barruan, bereiztekoak dira, besteak beste, Sobróneko sektorea —azpiu-
nitatearen ekialdeko erdiko akuiferoak har tzen ditu, zeinek jarraipena baitute azter tzen 
ari garen eremutik kanpo— eta Herrán eta Riberako sektoreak. Egitura geologikoa dela 
eta, akuifero horiek bata bestearekin konektatuta daude, eta ez dago erabat bereizten 
dituen tarte iragazkortasun  txikikorik. Sektore honek 30 km2 inguruko azalera du, eta 
150-350 mm ingurukoa da euri erabilgarria. Tarte detritikoetan batez beste euri erabil-
garriaren % 70 eta karbonatatuetan % 90 infiltra tzen dela jota, urteko batez besteko 
baliabideak 7,8 hm3-ra hel tzen dira, eta batez besteko emari baliokidea 250 L/s da.

beha tzeko punturik onena 

In situ.
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erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 46, GIL 72.

•	 Gaiari dagokionez: GIL 84.

Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa

Hidrogeologikoa ●

tektoniko/estrukturala

estratigrafiko/sedimentologikoa

Paleontologikoa

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean ● Poten  tziala mar  txan

Interes kulturala: Jarduera termal garran tzi tsua sortu zen sobrónen ur termalei esker.

Oharrak:
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