
Bizkaia zubia

Udalerria:

Portugalete - Getxo

Tokia:

Churruca kaia. Portugalete eta Areeta (Getxo).

Bisitak egiteko ordutegia:

Eguneko 24 orduetan.

Hurbil dauden beste toki interesgarri batzuk:

Portugaleten:

Andra Mari eliza. Elizako Kantoia kalea, z./g.

Victor Chabarriren monumentua. Plaza del Solar, z./g.

Hilerria. Ramón y Cajal etorbidea

Udaletxea. Plaza del Solar, z./g.

Salazar dorrea, Salazar zeharbidea kalea.

Bustamante etxea.
Andra Mari kalea, Udaletxearen plazako ertzean.

Txurruka kaia.

Getxon:

Algortako Aita Trinitarioen eliza.
San Martin kalea (Algorta).

Lezama-Legizamon jauregia. 
Atxakolandeta kalea. 1, (Neguri)

Eguzki-Alde egoitza Barbier etxea.
Abanzada kalea, 1 (Neguri)

Los Rosales egoitza. Portuko pasealekua, 20 (Neguri)

Bizkaia zubia hemeretzigarren mendearen amaierako 
burdin arkitekturaren burutzapenik gailenetakoa da, 
eredu horretako lehenengo izanagatik munduan 
oihartzun handia izan zuena.

Proiektua 1890 eta 1893 urteen bitartean burutu zuen 
Alberto de Palacio arkitektoak; honek jatorriz frantsesa 
zen Fernando Arnodin obra kontratariaren laguntza 
erabakiorra izan zuen.

Palaciok erronkatzat hartu zuen Portugalete eta 
Getxoko herriak garraio moderno batez lotzeko 
beharrizan handirako irtenbidea aurkitzea, urteetan zehar 
erabili izan ziren itsasuntzien ordezkoa izango zena 
alegia. Premia horren karia ondokoa da batik bat: Getxo 
Bilboko burgesiaren egoi-tza-gune eta udaleku gisa 
sendotuz zihoala.

Erronka ez zen erraz gainditzekoa hiru arrazoirengatik: 
itsasertz bien arteko 160 metroko tartea, ekaitz eta itsas 
korronte handiko kokagunea izatea, eta azkenik, alde 
horretako itsas trafiko trinkoa.

Palaciok planteatu zuen irtenbidea, porrot egin zuten 
zenbait formularekin saiatu ostean, zubi eseki-
transbordadorea eraikitzea izan zen, nabigazioari 
oztopatu gabe argizulo handiak taxutzea ahalbidetzen 
zuena.

Aski laburbildurik, zubia 62 metroko metalezko lau 
zutabek osatzen zuen, itsasadarraren alde bakoitzean 
bina jarrita; zutabeok 8,2 metroko zabalerako eta 45,1 
metroko luzerako taulari eusten zioten. Egitura horrek 
bi segurtagailu nagusi eta alboko lau segurtagailu zituen 
euskarri. Taularen gainean, burdinezko bi bide jarririk, 
hamazor-tzi kable zeiharrezko saldoak osatzen duen 
bastidore higikorrezko ontziska esekia lerratzen zen, 
halako moldez non kableek galarazi egiten baitzituzten 
oszilazio guztiak.

Egitura berreraiki egin behar izan zen Gerra Zibilaren 
ostean, zeren taula dinamitatu egin baitzuten. Aracil 
ingeniariak, berreraikuntzaren arduradunak, euspen 
pieza eraldatu zuen, garraio kapazitatea areagotzeko. 
Mugimendua trakzio elektrikoaren bidez burutzen zen, 
nahiz eta hasiera batean lurrin makina batez egin.

Oraintsuko bibliografian (Marrey, Santana) 
eztabaidagai izan da, zorrozki izan ere, Bizkaia zubiaren 
autore-tzaren arazoa: nork asmatu zuen, Alberto Palaciok 
ala Fernando Arnodinek, ezen biek aurkeztu zuten batera 
antzeko proiektua Madril eta Parisko erregistroetan.

Dena den, autoretzaren gai horrek ez du hainbeste 
arazo eragiten, baldin kontuan hartzen badugu XIX. 
mendeko bigarren erdialdeko zientziaren testuinguruan 
aurrerakuntza teknikoak norbanakoen ekimen anitzen 
ahalegin kolektiboaren fruitu zirela.

Palacioren proiektua ez zen hutsetik abiatu, garai 
hartako zubi transbordadoreen esperientzia guztiak 
zituelako oinarri; horregatik, arkitektoak ez zuen zalantzan 
jarri zubiaren autoretza Arnodinekin konpartitzea, bere 
esperientzia zubi esekien eraikintzan integratzeko.

Halaber, kontuan hartu behar da ezen proposamen 
horrek izan zuen alderdirik interesgarriena ez zela 
proiektua bera izan, haren burutzapena baizik. Bizkaia 
zubia lan aitzindaria izan zen, erronka ezezagunak 
planteatu arren Palacioren kemen sortzaileak ederki 
gainditu zituena; Arnodinen ekarpena, berriz, ez zen hain 
garrantzizkoa izan, ezen, kontratari zenez, beraren interes 
ekonomikoen baldintzapean lan egin zuen.
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