
Azken urteotan, Bizkaian hainbat urrats egin ditugu Bizikleta sustatzeko eta 
garraiobide gisa erabiltzeko bidean. Ibilbide hauek aukera paregabea dira autoa 
etxean uzteko eta bizikletaz lasai eta presarik gabe gozatzeko. Ibilbide seguruak 
eta pertsona guztientzat egokiak dira.

Bizikletaz ibiltzea dibertigarria, osasungarria eta ekologikoa da. Noizean behin 
kirol egiteko baina askoz gehiagorako balio du. Ikastetxera edo lantokira joateko 
erabil dezakezu, erosketak egiteko, lagunekin gelditzeko edo, besterik gabe, zure 
hirian edo herrian paseatzeko edo txangoak egiteko. Bizikletak ABANTAILA 
ugari ditu:

•  Osasungarria da, sasoi onean egoteko ezin egokiagoa, eta estresaren eta 
agresibitatearen kontrako antidoto bikaina.

•  Garraiobiderik merkeena da.

•  Independentzia handia ematen digu eta hirian azkarra da. 7,5 km-tik 
beherako distantzietan autoak baino lasterragoa da.

•  Baina, batez ere, beharrezkoa da, planetaren hondamena geldiarazteko 
beharrezkoa. Nazio Batuen txosten baten arabera, 50 urtean planetako 
tenperatura 1,4 eta 5,8 oC bitartean igoko da, atmosferara isuritako gasen 
ondorioz. Horrek mutur-muturreko klimak ekarriko ditu, uholdeak, tornadoak, 
gaur egungo aberastasun biologikoaren %25aren galera… Baina, zer gerta 
daitekeen pentsatzen hasi baino, hobe dugu arazoa konpontzen saiatu. Egia 
esan, dena ez dago gure esku, baina zure ekarpena funtsezkoa da planeta 
salbatzeko. Erabili bizikleta eta utzi autoa!!!

Bizikletaz ibiltzea, berez, ez da arriskutsua. Autoek sortzen dute arriskua. Hona 
hemen, bada, autoetatik babesteko AHOLKU batzuk:

•  Abiatu baino lehen bidea aztertu eta ibilbiderik arriskutsuenak baztertu. 

•  Kale edo bide estuetatik bazoaz eta autoek zu aurreratzean 1,5 metroko 
segurtasun-tartea uzteko lekurik ez badago, bidearen erditik joan. Ez ibili 
aparkatuta dauden ibilgailuetatik hurbil. 

•  Bizikleta egoera onean eduki beti. Aldiro aztertu balaztak, gurpil-azalak, 
direkzioa eta argiak.

•  Gauez, argiak eta islagailuak erabili. Ez jantzi arropa ilunik.

•  Zirkulazio-kodea errespetatu. Ezkerretara edo eskuinetara biratu behar 
baduzu, aldez aurretik adierazi maniobra. Kaskoa nahitaezkoa da herriz 
kanpoko bideetan; dena dela, ez da beharrezkoa aldapa gora luzeetan eta bero 
handi-handia egiten duenean. 

•  Zure erreian eskuinetara jotzeko aukera badago, kontuz ibili. Askotan, 
arrisku-egoerak sortzen dira. 

•  Biribilguneetan beste ibilgailu guztiek bezalaxe jokatu eta, lehen irteera 
hartu behar ez baduzu, erdiko erreietatik jarraitu.

•  Ez erabili musika-entzungailurik.

Gallarta > Atxuriaga

• Gallarta - Atxuriaga
• Bizikleta Plan Nagusiko Ezkerraldea-Meatzaldea ardatza
• Ibilbidea: 18 km (itzulbidea kontuan hartu gabe)
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: 2 ordu eta erdi 
• Zailtasuna: txikia
• Zirkulazioa: urria
• Gomendatutako bizikleta mota: hibridoa edo mendikoa
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Ibilbide honetan iraganerako bidaia egingo dugu, garai batean Ezkerraldeko 
industria eta Enkarterriko mendietako meategiak lotzen zituen trenaren bideari 
jarraituz. Bildumako 1. ibilbidean La Galdames trenbidearen zati bat egin 
dugu. Ibilbide honetan Gallartatik Atxuriagaraino joango gara. Bideak ez du 
gora-behera handirik eta, hasierako zatia izan ezik, segurua da.

Nola heldu

Bilduma honetan ohikoa den bezala, ibilbidea tren-geltoki batean hasten da, Gallartako Renfeko geltokian hain 
zuzen ere. Inolako eragozpenik gabe joan gaitezke haraino gure bizikletarekin, Muskizetik, Barakaldotik edo 
Bilbotik, besteak beste. Portugalete eta Muskiz lotzen dituen bidegorritik ere joan gaitezke (ikusi 1. ibilbidea).

0 km: Gallarta 

Gallartako tren-geltokitik abiatuko gara, dagoen bide bakarretik. Txangoari ekiteko gogoak bultzaturik, erraz igoko 
dugu trenbidea lehen etxeetatik banantzen duen 200 metroko aldapa. Gora iristen garenean, ezkerretara joango 
gara hor aurkituko dugun bidegorritik. Zenbait metro aurrerago, parke txiki baten ondoan, bidegorria espaloiarekin 
elkartzen da eta apur bat aurrerago berriro agertzen da. Asfalto gorritik jarraitu beharrean, errepidetik joango gara, 
ibilbide hau ezin hobeto deskribatzen duen kale bat aurkitu arte: Meatzari etorbidea. Oso hurbil dago. Gallartako 
kale nagusia da. Ibilgailu motordunen zirkulazioa lasaia da, zebra-bide goratuei esker. Ezkerretara jo, eta herrian 
sartuko gara. Gallarta aspaldi sortu zen, XV. mendean, Gallarreta izenarekin. Herri zaharra den arren, orain bihotz 
gazte-gaztea du, transplante-operazio zaila eginik: 1960. urtean herria eraistea erabaki zen, burdin meatzeak ustiatu 
ahal izateko. Izan ere, Bizkaia osoan mineral baliotsu hori geratzen zen leku bakanetako bat zen Gallarta. Eztabaida 
sutsu eta borroka gogorren artean, zazpi mila eta bostehun pertsonaren etxeak bota zituzten, lehergailuak eta 
dinamita erabiliz. Ikusiko dugun bezala, denborak ez du orbain sakon hori ezabatu.

Etorbidea sigi-saga doa herrian barrena. Gure ezkerraldean aurkituko dugun parke batek udalerriko alabarik 
ospetsuenaren izena darama: Dolores Ibarruri Gómez, izengoitiz Pasionaria, jatorri apaleko emakume handia. 
Hortik hurbil jaio zen, 1895ean, familia pobre eta ugari batean. Hamabost urte zituenean, ikasketak utzi behar 
izan zituen. Jostundegi batean eta neskame lan egin zuen, baina denborarekin garrantzi handiko buruzagi 
komunista bilakatu zen. PCEko idazkari nagusia izatera iritsi zen. Genero-berdintasunaren aldeko borrokaren 
aitzindaria izan zen eta, XX. mendearen hasieran emakumeek pairatzen zuten diskriminazio gogorra gaindituz, 
orduko gizarteak ezarritako kateak apurtzea lortu eta bere bidea hautatu ahal izan zuen.

Aurrera jarraituko dugu Meatzari etorbidetik, Pasionaria hazi zen lekurantz. Kalearen amaieran biribilgune bat 
aurkituko dugu. Maldan behera goazela, hurrengo bidegurutzean Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa aurkituko 
dugu, hainbat urtez Abanto-Zierbenako hiltegia egon zen eraikinean. Hortxe egingo dugu hurrengo geldialdia. 

2 km: Meatzaritzaren Museoa eta Agruminsa meatzea 

Arrazoi ugari dago museoa bisitatzeko. Museoaren sortzaileek musu-truk egindako lan eskergari esker, Bizkaiko 
meatzaritzaren historiak utzi digun ondarearen zati handi bat salbatzea lortu da. Gainera, sarrera doakoa da 
bizikletaz joaten garenontzat. Meategietako bagonetekin harreman estua eta bizikletarekin lotura handirik ez 
duten pertsona horiek oso argi daukate planetak bizikleta gehiago eta auto gutxiago behar dituela. Pozgarria 
litzateke jokabide eredugarri hori hedatzea. 



Museoa bisitatu eta meatzeetan erabiltzen ziren lanabesak ezagutu 
ondoren, Agruminsa edo Bodovalle meatzera joango gara. Gallarta 
leku horretan zegoen herria eraitsi baino lehen. Bertan, gorputza 
kedarrez belztuta edukitzen zuten meatzari izerditsuek zer-nolako 
lana egin zuten ikusiko dugu. Bisita txundigarria da eta, beti kontu 
handiz, putzu barrura begiratzen badugu, pikotxen, mazoen eta 
ginbaleten hotsa entzuten dugula irudituko zaigu.

Meatzea eta museoa atzean utzita, etorri garen bidetik itzuliko 
gara, biribilguneraino. Gorantz jarraituko dugu, La Galdames 
trenbidearen plataformarantz. Aldapa labur bat igo ondoren, beste 
biribilgune bat aurkituko dugu. Eskuinetara joango gara, aldapan 
behera. Zenbait metro aurrerago, gure ezkerraldean, burdin 
herdoilduzko egitura bitxi bat aurkituko dugu, eta haren azpian hodi 

erraldoi bat etxola baten ondoan: meatzeko aireztatze-putzua da. Haren aldamenean errepide bat hasten da, 
eta errepideari atxikita oinezkoekin partekatutako bizikleta-bazterbide bat. Bide horretatik egingo ditugu 
hurrengo kilometroak. 

3 km: La Galdames trenbidea

Abandonatutako meatze zaharrek gogora ekartzen dizkigute meatzaritza-trenaren triki-traka eta ke beltza. 
Goizeko lehen orduetan, haran osoan entzuten zen trenaren txistu-hotsa. Bitartean, ehunka meatzari lanera 
joaten ziren, astiro, barreka eta begirada galduta, soldata ziztrin baten truke mineral gogorraren aurka 
borrokatzera. Emakumeak, berriz, mineral-ikuztegietara joaten ziren, edo dinamita-kartutxoak egiten zituzten, 
soldata are ziztrinago baten truke. Lan handia egiten zuten etxean ere, familia zaintzen nahiz beste leku 
batzuetatik iritsitako sasoikako langileak mantentzen, diru apur baten truke. Duela gutxi egindako ikerlanen 
arabera, eguneroko lansaio bikoitz eta nekagarri horri esker, askotan emakumeen diru-sarrerak senarrenak 
baino handiagoak izaten ziren.

Bizikletan lasai eta astiro goazela, La Balastera auzora iritsiko gara. Meatzaritzaren eraginez sortu ziren herrixka 
ugarietako bat da. Aurrera egin ahala, burdinaren erauzketaren historiaren aztarnak ikusiko ditugu bide ertzean 
eta mendi-hegaletan, hala nola mineral-kargalekuen eta Bizkaiko burdin baliotsua etengabe garraiatzen zuten 
plano inklinatuen hondakinak. Lehen tunela zeharkatu (Calcos Viejos du izena), eta Gaztañeta auzora helduko 
gara berehala. Pinuz eta eukaliptoz jositako parke txiki bat aurkituko dugu. Auzoaren izenak adierazten duenaren 
kontra, bi horiek dira ibilbideko zuhaitz-espezierik ugarienak. Antzina inguru hori estaltzen zuten haritz eta 
gaztainondo autoktonoak mineralarekin batera desagertu ziren.

Denbora guztian asfalto gorritik jarraituz, El Once auzora helduko gara. Auzo horrek ere meatzaritza du jatorri. 
Hain zuzen ere, La Galdames trenbideko hamaikagarren kilometroan dagoelako jarri zioten izen hori. El Sauco 
auzoko plano inklinatua (lurraldeko luzeena) hortxe bukatzen zen, eta haren hondakinak ikus daitezke 
oraindik.

Bidea leuna da, gora-behera handirik gabea. Izan ere, 
meatzaritza-trenek ezin zituzten igo % 4tik gorako 
desnibela zuten aldapak. Horrexegatik egin behar izan 
zituzten tunelak. Sobaco deritzon tunela ingeniaritza-
lan bikaina da, zein urtetan egin zuten kontuan harturik. 
Tuneletik irtetean, asfalto gorria desagertu egiten da. 
Bazterbidetik jarraituko dugu, eukalipto artean, 
hurrengo bidegurutzeraino. Muskizko Santelices 
auzotik Zugaztietaraino igotzen den errepide estu bat 
zeharkatuko dugu.



7 km: Bide berdea

Oinezkoek eta txirrindulariek soilik erabil dezaketen bide berde 
batean sartuko gara. Kontu handiz ibiliko gara, orain arte egin 
dugun bezala, oinezkoei eragozpenik ez sortzeko. Apurka-
apurka, Barbadun ibaiaren haranean sartuko gara, harrizko 
pista eroso batetik. Sigi-saga ibiliko gara, Grumeran 
mendilerroan jaio eta Barbadun ibaira bizkor isurtzen diren 
ibaixka eta errekatxoek eratzen dituzten sakonuneen artean. 
Trenari bidea urratzeko pikotxez eta ginbaletez moztutako 
harkaitzek iraganera eramango gaituzte. Beste garai bat zen, 
eta azpiegitura horiek eraikitzeko indarra gizakien esku 
latzetatik eta beso sendoetatik sortzen zen.

Pinu eta eukaliptoen monolaborantzak kalte handia egin dio inguru horretako biodibertsitateari. Zuhaitz horiek 
kolore berde margul batez estaltzen dituzte mendi-hegalak, are neguan ere. Landaredi autoktonoak bizirik iraun 
duen leku bakanetan –Barbadunera isurtzen den eta orain zeharkatuko dugun Mayor ibaiaren inguruan, 
adibidez- birigarroek eta paridoek janaria eta babesa aurkitzen dituzte. Tximeletek, kakalardoek eta beste 
intsektu batzuek ere leku horiek aukeratzen dituzte ugaltzeko eta jateko. Dirudienez, gogokoagoa dute lore, 
liken, iratze, goroldio, zuhaixka eta zuhaitzen kolore aniztasuna baso landatuen ñabardurarik gabeko kolore 
berdea baino. Hor, udaberriak kolore ugariz janzten du natura, eta udazkenak kolore okre, hori eta laranjen 
nahaste aberats batez iragartzen du hotza.

14 km: Atxuriagako aisialdi-eremua

Beste zazpi kilometro eginik, gure bidea aurrera doa. Bi bidegurutze zeharkatuko ditugu, bietan aurrera jarraituz. 
Beste tunel bik trenbidearen plataformatik goazela gogoratuko digute. Bigarren tunela zeharkatutakoan, 
industrialde batera helduko gara. Ezkerraldetik inguratu eta, tailerrak atzean utzita, Atxuriagako aisialdi-
eremurantz doan bide asfaltatu bat aurkituko dugu ezkerraldean. Aisialdi-eremua Tardía eta Berango meatzeak 
egon ziren lur-eremuaren gainean egin dute. Jaiegunetan, eguraldi ona egiten badu, ibilgailu motordun eta 
oinezko asko ibiltzen dira inguru horretan, eta kontu handiz joatea komeni da.

Haritz amerikar, lizar eta astigarren artean goazela, errekatxo baten gainetik igaroko gara. Zeharkatu bezain laster, 
ezkerretara jiratuko dugu. Berehala, minerala erauzteko putzu bat aurkituko dugu. Gaur egun urez beterik dago, 
eta ortzadar-amuarrainez birpopulatuta, arrantzaleen gozamenerako eta beste arrainen kalterako.

17 km: Atxuriaga

Putzuaren albotik igarotzen den bideak Atxuriagaraino 
eramango gaitu. Meatzaritzaren goraldian sortutako 
beste herrixka bat da, Galdamesko mendilerroaren 
oinean kokatua. Garai bateko nasa zaharren hondakinak 
ikus daitezke oraindik, eta erraza da orduko meatzariak 
lanera bidean irudikatzea, ogi asko eta gazta gutxi zuten 
ogitartekoak egunkari-paperean bilduta, hamabi ordutik 
gorako lanegunari ekiteko prest. Eguerdian, alabek 
eltzekoz betetako ontziak eramaten zituzten meategira, 
aitei indarrak berritzen laguntzeko. Janari hori emazteek 
prestatzen zuten aurreko gauean, egunez beraiek ere 
meatzaritza-lanetan parte hartzen baitzuten. Lan 
ikaragarria egin behar zuten familiaren ekonomia-egoera 
larriari aurre egiteko. Ibilbidea hortxe bukatzen da. 



Itzulbidea

Etorri garen bidetik itzul gaitezke. Horixe da aukerarik 
seguruena. Hala ere, bizikleta-bazterbidea hartu genuen 
lekura iristean, Agruminsa meatzeko aireztatze-putzuaren 
ondoan, hobe da ezkerraldeko asfalto gorritik joatea. 
Urrunean Muskiz ikusiko dugu, Petronorreko tximinia 
ketsuen artean, eta haren atzean itsaso urdin zabala. 
Bidegorriak Santa Juliana auzoraino eramango gaitu. Kontuz 
zeharkatu eta, hainbat errepide gurutzatu ondoren, Gallartara 
helduko gara. Berehala, bidegorria desagertu eta zenbait 
metro aurrerago berriz agertzen den parke txikia ikusiko 
dugu, tren-geltokitik hurbil. 

Beste aukera bat errepidetik itzultzea da: lehenik BI-3632 errepidetik, Arenao auzoko bidegurutzeraino, eta gero 
BI-2701 errepidetik, Muskizeraino. Hor ere tren-geltokia dago. Itzultzeko bide hori laburragoa da, baina 
arriskutsuagoa. Hala ere, El Pobal burdinola bisitatzeko aukera ematen digu. Zalantzarik gabe, Bizkaiko industria 
multzorik garrantzitsuenetako bat da. Iraganera egiten ari garen bidaia honetan, XIX. mendeko lantegi bat 
ezagutuko dugu bertan.  

Inondik ere, Ama Lurraren jainkosa Zibelek gure lurraldea bedeinkatu zuen, barrunbeak hain kalitate oneko 
burdinaz betez. Historian zehar, Europako leku askotako itsasontziak iritsi dira bertara, mendez mende eskualdeko 
ekonomiaren garapena bultzatu duen eta herrietan, kulturan nahiz paisaian aztarna sakona utzi duen urre 
okrearen bila.

Gure lurraldean, meatzaritzaren historiak oso argi bereizitako bi garai izan ditu. Lehena ustiapen tradizionalaren 
garaia izan zen. XIX. mendearen erdira arte, meatzeen jabetza komunitarioa zen, eta bertako biztanle guztiek 
minerala erauzteko eskubidea zuten, inori kalterik egiten ez bazioten. Bigarren garaian, bi gertaera historikok 
ustiapen intentsiboaren hasiera ekarri zuten. Batetik, Thomas-Bessener bihurgailua asmatu zen. Bizkaiko 
minerala ezin egokiagoa zen altzairua prozedura horren bidez lortzeko. Bestetik, azken karlistaldiaren ostean 
Bizkaiko Forua ezeztatu zen, eta mineral landugabea ustiatzea eta esportatzea ahalbidetu zuen horrek. Burdinatik 
diru-etekin handiak atera zitezkeenez, bertako nahiz atzerriko kapitalak meatzaritza-enpresetan inbertitzen ziren. 
Meatzaritzaren goraldiak lan-eskari handia eragin zuen, eta Espainiar estatuko landa-eremuko biztanleek bete 
zuten eskari hori, migrazio masiboen bidez.

Meatzarien lan eta bizi baldintzak ezin txarragoak ziren: familiak barrakoi osasungaitzetan pilaturik bizi ziren, 
eta enpresek kontrolatutako ekonomato edo kantinetan erosi behar zituzten produkturik premiazkoenak. 
Heriotza-tasa oso handia zen, lan-istripuen ondorioz eta higienerik ezak gaixotasun ugari eragiten zituelako 
(tifusa, kolera, tuberkulosia…). Egoera latz horrek langileriaren kontzientzia piztu zuen, eta greba bizitza-mailan 
hobekuntzak exijitzeko borroka-tresna bihurtu zen. 1917ko greban politikaren arloko aldaketak ere eskatu 
zituzten langileek. Itsasadarraren bi aldeak ibaiak baino zerbait gehiagok bereizten zituen garai hartan, 
gizartearen nahiz lanaren arloko gatazka gogorrak bizi izan ziren.

Horrek guztiak –bere alde on eta txarrekin- industriaren garapen handia ekarri zuen. Hainbat hamarkadatan 
zehar, industria izan zen Bizkaiko ekonomiaren motorra. Gaur egun, historia nork irakurtzen duen kontuan hartu 
gabe, iragan hurbil horren aztarna nabariak daude. Haietako batzuk bisitatuko ditugu.



Meatzaritzaren goraldian, balde-ilarek eta plano inklinatuek asetzen zuten tren-bagoien 
mineral gosea. El Saucoko plano inklinatua Bizkaiko luzeena eta garrantzitsuena izan 
zen. 1866an egin zuten eta 3,7 kilometro luze zen. Abanto-Zierbenako El Once auzoraino 
eramaten zuen Galdamesko El Sauco auzoko meatzeetan erauzitako minerala. San 
Fermin plano inklinatua ere oso garrantzitsua izan zen (lehen tunela igarota haren 
hondakinak ikus daitezke). % 85eko malda zuen! Inguru horretako beste azpiegitura 
ikusgarri bat La Balasterako mineral-kargalekua da. Handik hurbil zegoen meatze 
bateko minerala kargatzeko erabiltzen zen.

Inolako zalantzarik gabe, Agruminsa meatzea ikusgarrienetako 
bat da. Polemika handiz inauguratu zen, meatzea egiteko orduko 
Gallarta eraitsi behar izan baitzen. Itxi zen azken meatzea izan 
zen (1993an). Gaur egun, meatzeko putzu erraldoia ikus daiteke: 
20 metroko sakonera du itsas mailaren azpitik eta EAEko 
altituderik txikieneko lekua da. Garai batean burdinaz gainezka 
egon ziren kilometro askotako lurpeko galeriak ere ikus daitezke 
oraindik. Ibilbide hau idazten ari garenean, meatzea kultur ondare 
izendatzeko tramiteak egiten ari dira, eta pozgarria litzateke 
horren aldeko erabakia hartzea. Izan ere, meatze hori desagertzea 
galera handia izango litzateke egungo nahiz etorkizuneko 
belaunaldientzat.  

Meatzaritzaren goraldian hainbat trenbide egin ziren meatzeetatik 
ateratzen zen minerala garraiatzeko. La Galdames dugu trenbide horietako bat. Bilbao River Cantabrian Rail 
konpainia ingelesak egin zuen, 1876an, burdina Barbadun ibaiaren arrotik Sestaoko eta Portugaleteko kaietara 
eramateko, La Benedictako kargalekuetaraino. 22,4 kilometro ditu, eta bere garaiko meatzaritza-trenbiderik 
luzeena izan zen. Trabes sendoen gainean iltzatutako errailak Atxuriagatik Bilboko itsasadarreraino iristen ziren, 
Sestao herria La Benedictako tuneletik zeharkatuz. Guztira, trenbideak sei tunel zituen. Ezagunena eta 
ikusgarriena Sobaco tunela zen. Bihurgune-forma duenez, ezinezkoa da tunelaren amaierako argia ikustea, 
eta horrexegatik jarri zioten izen hori. Oraindik zutik dago eta berrehun metro luze da. 1968an trenbidea 
erabiltzeari utzi zioten, ordurako Babcok & Wilcox enpresak kudeatzen zuela, eta lau urte geroago kendu egin 
zuten.

Meatzaritzaren garaiko aztarna ugari geratzen dira oraindik, baina desagertzeko arriskuan daude. Hala gerta 
ez dadin, Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoak ondare oparo hori berreskuratu du, ahalegin handiak 
eginez. Irabazi-asmorik gabeko elkartea da, boluntarioz osatua. 1986an sortu zen eta, orduz geroztik, 
meatzaritzaren arloko material eta dokumentazio ugari bildu du, babesteko eta ezagutarazteko asmoz. 
Museoaren instalazio berriak lan bikain horrengatik jasotako saria dira. Nahitaezkoa da museoa bisitatzea.

Ezagutu beharreko beste leku interesgarri bat El Pobal burdinola da, burdinaren industriaren garai tradizionalari 
buruzko museoa. Salazar sendiak eraiki zuen, XVI. mendearen hasieran. Denbora igaro ahala, garai berrietara 
moldatuz joan zen, eta 1965era arte jardun zuen lanean. Gaur egun, burdinola, irin-errota, jauregitxoa, ogia egiteko 
bi labe eta sistema mugitzeko energia sortzen zuen azpiegitura hidraulikoa bisitatu ahal ditugu museoan.



•  Abanto y Ciérvana – Abanto-Zierbena
Udala: (   94-636.20.00
www.abanto-zierbena.org

•  Galdames
Udala: (   94-650.41.54
www.galdames.org 

•  Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa
(   94-636.36.82
www.museominero.net 

•  El Pobal burdinola
(   629-271.516
www.bizkaia.net/elpobal

Larraldiak (   112
Bizkaiko Foru Aldundia
Herri Lan Saila
(   94-406.70.00
www.bizkaia.net/herri_lanak/Bizikletak/eu_index.html 

ELKARTEAK
•  Biziz Bizi. Hiri Txirrindularien elkartea

(   667.462.123
www.bizizbizi.org

•  ConBici. Bizikletaren aldeko koordinakundea
www.conbici.org

•  Bizkaiko Txirrindularitza Federazioa
(   94-441.50.49
www.febici.com

•  Euskadi Txirrindularitza Iraskundea (Gela pedagogikoa)
(   94-454.51.27
www.fundacioneuskadi.com

BIZIKLETAREKIN BIDAIATZEKO GARRAIO PUBLIKOAK
•  BizkaiBus (maletategia daukaten

autobusetan bakarrik, eta zorro
batean sartuta)
(   902-222.265
www.bizkaia.net

•  Renferen aldiriko trenak
(   902-240.202
www.renfe.es/cercanias

•  Bizkaiko Garraio Partzuergoa
(   94-476.61.50
www.contrabi.com

•  Erandio-Barakaldo txalupa
(   94-467.00.35

•  Portugalete-Areeta txalupa
(   94-496.47.03

•  EuskoTren, EuskoTran
eta Larrainetako funikularra
(   902-543.210
www.euskotren.es

•  FEVE
(   94-425.06.15
www.feve.es

•  Artxandako funikularra
(   94-445.49.66
www.bilbao.net/funicularArtxanda/
jsp/home.jsp

•  Metro Bilbao
(   94-425.40.25
www.metrobilbao.net

•  Bizkaiko Zubia
(   94-480.10.12
www.puente-colgante.com
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