
Fitxa teknikoa
• Gurutzeta-Gorostiza-Mespelerreka-Retuerto-Ansio
• Bizikleta Plan Nagusiko Ezkerraldea-Meatzaldea ardatza
• Ibilbidea: 12 km
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: bi ordu
• Zailtasuna: txikia
• Zirkulazioa: ez dago, errepide zati labur batzuetan izan ezik
• Gomendatutako bizikleta mota: edozein

4. Ibilbidea
Gurutzeta > Ansio

Ibilbideak
  bizikletaz



4 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.

Bizkaia bizikletaz



Laugarren ibilbidean Barakaldo udalerriko natur ingurune eder
batean ibiliko gara, garai bateko industriak utzitako zauri sakonen
artean. Barakaldoko biztanleen eta auzoen egungo izaera ondo
ulertzeko, ezinbestekoa da garapen biziko garai hori ezagutzea.
Duela mende bat baino gehiago hasi zen, eta Mespelerrekako
haranak berebiziko garrantzia izan zuen. Ibilbide lasai eta eroso
honek Gurutzetatik Mespelerreka auzoraino eramango gaitu.
Gorostizako urtegiaren ertzeko paisaia ederraz gozatu ondoren,
Ansion amaituko dugu txangoa, BEC egin berriaren alboan.

Nola heldu

Gurutzetako metro-geltokitik abiatuko gara. Hara heltzeko modurik egokiena bizikletarekin metroan joatea da
(2. linea). Beste aukera bat ere badugu: Renferen aldiriko trena hartu, Lutxana-Barakaldoko geltokian jaitsi,
eta Gurutzetaraino bizikletaz jarraitu, Llano auzoan gora.

0 km: Gurutzeta-Gorostiza

Metroaren irteeretako baten ondoan Gurutzetako ospitalearen eraikin erraldoia dago. Sarrera nagusiaren
aurrean dagoen oinezkoentzako plaza zeharkatu, eta aurrera jarraituko dugu, A-8 autobidearen gaineko zubia
gurutzatu arte. Zubiaren beste aldean biribilgune bat aurkituko dugu. Eskuinetara joko dugu, Bakea kaletik.
Kalearen amaieran biribilgune txiki bat ikusiko dugu. Tellaetxe parkearen goiko mugan gaude. Espaloia beheratuta
dagoen lekutik parkean sartu eta, hiriko paisaia atzean utzita, naturak soilik sor dezakeen sentipen multzo
horretan barneratuko gara. Bertokoek “Gorostizako landak” ere esaten diote parke horri. Duela gutxi lehengoratu
dute, hogei espezietik gorako zuhaitz ugari landatuz.

Parkearen hasieran bidea bitan banatzen da. Eskuineko pista hartuko dugu. Aldapa labur baina gogor batek
Gorostiza auzorantz eramango gaitu. Altuerak parkearen ikuspegi ederrak eskaintzen dizkigu. Pistatik jaitsiko
gara, bidegorri bateraino. Bidegorri horren izen teknikoa “bizikleta-bidexka” da, bizikleten eta oinezkoen
zirkulazioa bereizita dagoelako. Bidegorrian sartu, eta ezkerretarantz joango gara, parkeko landak eskuinaldean
utzita. Berrehun metroko aldapa igo behar dugu. Gorantz goazela, Gorostizako kiroldegiko igerilekuak ikusiko
ditugu gure eskuinaldean, haritzen, gereziondoen eta hurritzen adarren artetik. Jaitsiera labur baten ondoren,
pista gorriak eskuinetara jiratzen du, atsedenleku txiki baten albotik igaroz, eta gero Castaños ibaiaren ertzetik
jarraitzen du. Castaños ibaia Eretza mendian jaiotzen da, 750 metroko garaieran.

Beharbada, jende askok ez dio arretarik eskainiko ibaiari, baina ur-laster xume horretako urak altxor ederra
gordetzen du. Ez dira lokatzean barreiatutako txanponak, ezta kutxa batean lurperatutako urrea ere. Ibaiak
gordetzen duen altxorra arrain hiruarantza da. Itsasoa jatorri duen arrain hori Bizkaiko hiru ibaitan soilik aurki
dezakegu. Horregatik, are garrantzitsuagoa da ekosistema baliotsu hori zaintzea, kontrolatu gabeko isurpenek
ibaiko oreka ahula alda dezakete eta. Gaur egun, arrain hori galzoriko espezie kaltebera gisa katalogatuta dago.
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2 km: Gorostiza-urtegia

Pistan aurrera, Gorostiza auzoko bizigune txiki batera helduko gara. Ehun
urtetik gorako baserri bik bertan geldialditxoa egitera gonbidatzen gaituzte,
balio historiko handikoak baitira. Garai batean, industria-iraultza geldiezinetik
onik eta osorik ateratzea lortu zuten, bizimodu tradizionalari irmo eutsiz,
harro eta dotore. Gaur egun, ordea, hilzorian daude, kontsumo-gizartearen
mehatxupean, eraikin modernoagoek lekua kenduko dieten beldurrez.

Apur bat aurrerago, bidea ibaiaren beste aldera pasatzen da zubi batetik,
industriaren hazkunde neurrigabearen garaian eraikitako etxe multzo txiki
baten ondoan. Bizikletan zenbait metro lasai-lasai egin ondoren, bidea,
zalantzati, ibaiaren beste aldera pasatzen da berriro, eta ibaian gora jarraitzen
du, eskuinaldeko ertzetik. Bidegorria eraldatu egiten da: oinezkoen eta
txirrindularien bereizketa desagertzen da, eta hala oinezkoak nola bizikletak
leku beretik ibiltzen dira. Bideak gora egiten du, aldapa labur baina latz
batetik, urtegiaren goiko alderaino. Bero handiko egunetan, eskertzekoa
da pagoek eta akaziek bide zati nekagarri horretan eskaintzen dizkiguten
itzala eta freskotasuna.

3 km: Urtegia-Mespelerreka

Gora heldu bezain laster, gure nekeak saria izango du. Banku pare bat daude, atseden hartzeko eta ezpondako
mimosa ederren gainetik urtegiaren ikuspegiaz gozatzeko. Gero, tarte labur batean, bideak behera egiten du,
urtegiaren ertzeraino. Ibilbidearen amaierarainokoa urtegia inguratuz egingo dugu. Ia hiru kilometroko ibilaldi
atsegina geratzen zaigu, pasealekutik, gaztainondoen, haritzen, pagoen, akazien eta lizarren gerizpean.

Bidearen zati horretan oinezko ugari ibiltzen dira, batez ere asteburuetan eta udako hilabeteetan. Hala ere,
bizikleta arretaz eta lasai gidatzen badugu eta ibiltariei beti lehentasuna ematen badiegu, ez da inolako arazorik
sortuko txirrindularion eta oinezkoen artean. Haurren eta txakurren aldamenetik igarotzean, kontu handiz ibili
behar dugu, ustekabeko mugimenduak egin ohi dituzte eta.

Bidea sigi-saga doa urtegiaren ertzetik, bertako bazter-zoko guztiak erakusten. Arreta jartzen badugu, eta zorte
apur batekin, martin arrantzale deigarria ikusiko dugu. Uraren ertzeko adarretan pausaturik egon ohi da, geldi-
geldirik, arraintxo dohakaberen bat noiz begiztatuko zain. Ikusi orduko, goitik beherainoko jauzi ikusgarria egin,
uretan murgildu, eta arraina bere moko luzearekin harrapatzen saiatuko da. Haren lumajea oso ikusgarria da,
laranja aurrealdean eta urdin berdexka hegoetan eta bizkarrean. Dena dela, ez da batere nabarmentzen. Ikusten
errazagoa da urtegiaren gainetik zuzen, baxu eta azkar hegan ibiltzen denean. Txantxangorriak ugariagoak dira.
Bidean pausaturik ikusiko ditugu askotan eta, hurbiltzen garenean, hegan joango dira. Beste txori asko ere
ikusiko ditugu: zozoak, kaskabeltzak, birigarroak, buztanikarak, euli-txoriak…

Bidean aurrera egin ahala, gelditzeko gogoa piztuko zaigu askotan,
postaletakoak bezalako irudien argazkiak egiteko. Haize leunarekin
eta txorien txorrotxioarekin, paisaiak baretasuna hedatzen du alde
guztietatik, eta uraren begiespenak lasaitasuna areagotzen du. Harana
estutu ahala, gero eta hurbilago izango dugu urtegiaren beste ertza.
Luze gabe, urtegiak ibaiari berez dagokion lekua hartzen uzten dion
puntu batera helduko gara. Metro batzuk aurreago, zubi txiki bat
aurkituko dugu eskuinaldean. Zubiaren alboan, ahateek patxada ederrean
gozatu ohi dute bainuaz eta eguzkiaz. Zubiaren beste aldean, San Roke
elizak ongi etorria egingo digu, eta ataria zeharkatu beharko dugu
hirigunean sartzeko.



5,5 km: Mespelerreka-Gorostiza

Ibilbidearen amaierara heldu gara. Elizaren aurrean plaza dago. Oraindik beren
bizitzako lehen bizikletan ibiltzen direnak zuzen-zuzen joango dira hango
zabuetara. Nahitaezko geldialdia da, eta ondo merezia bideko nekeen ostean.
Errepidearen beste aldean zain daukagu Barakaldoko Ingurumena eta Historia
Interpretatzeko Zentroa. Oso leku interesgarria da udalerriko ingurune fisikoa,
natura eta historia aztertzeko eta bertako biztanleen ohiturak hobeto ezagutzeko.

Oraindik ere pedalei eragiteko gogoa baduzu, errepidean gora jarrai dezakezu,
haraneko malda pikoak bide asfaltatua menderatzen duen lekuraino. Han, etxebizitza
banaka batzuk mendiari lekua irabazten saiatzen dira, maldari atxikirik.

Mespelerrekako egonaldiaz gozatu ondoren, itzulerako bidea hartuko dugu. Eliz ataria zeharkatu, zubia gurutzatu,
eta bertaraino eraman gaituen bidea hartuko dugu berriz ere. Lehengo bide bera egingo dugu, baina kontrako
norabidean. Urtegia atzean utzi, berriro ere Gorostiza auzotik pasatu eta, apur bat aurrerago, kiroldegiaren
ondoko aldapa txikia igoko dugu. Jaitsi, eta txangoaren hasieran bidegorria hartu genuen lekura iritsiko gara.

10 km: Gorostiza-Retuerto

Etortzeko erabili genuen pista hartu beharrean, bidegorritik jarraituko dugu, amaieraraino. Bizikleta-erreiak
Gorostizako landetan barrena eramango gaitu. Gurutzetako eta Retuertoko bizilagunentzako atsedenleku ederra
eta luxuzko solariuma da inguru hori. Gure ezkerraldean, Castaños ibaiak itsasorako bidea urratzen du haritz
batzuen artean.

Parketik irteteko, iraganean burdinbide bati eusten dion harrizko tunel txiki batetik igaroko gara. Gaur egun
ez dago burdinbiderik, baina, minerala ateratzeko Bizkaiko lurra zulatzen zuten garai hartan, burdinbideak
distiratsu jasaten zuen bagoien triki-traka, Mespelerreka inguruko mendietatik ateratako burdinaz goraino
beterik Lutxanako kargalekurantz zihoazenean. Gaur egun, hortxe amaitzen da bidegorria, Bizkaiko iraganeko
meatzaritzaren orbain horren ondoan. Eskuinetara jiratu, eta Mespelerreka eta Retuerto lotzen dituen errepidea
hartuko dugu (BI-4743). 250 metro aurrerago, Barakaldoko auzo horretara iritsiko gara.

10,5 km: Retuerto-Ansio

Bilbo eta Santander lotzen dituen N-634 errepidearekiko elkargunera iritsi baino lehentxeago, ezkerraldeko
espaloira pasatuko gara. Beharbada, komeni da hor bizikletatik jaistea. Aldapa batetik jaitsi, eta lurpeko tunel
batetik zeharkatuko dugu elkargune arriskutsu hori. Tuneletik irten bezain laster, plaza txiki batean egongo gara.
Ezkerraldean, Bihotz Sakratuaren estatua harro altxatzen da izen bereko parrokiaren gainean. 1947an eraiki
zuten eliza, eta harantz abiatuko gara.

Elizatik, A-8 autobideari eusten dioten zutarriak ikus ditzakegu. Autobidearen
azpitik igaro, eta aurrera jarraituko dugu, Barakaldorantz. Metro batzuk
aurrerago, biribilgune bat aurkituko dugu. Beste aldean, berri-berri altxatzen
da BEC (Bilbao Exhibition Centre), Bilboko Erakustazoka kutunaren
ondorengoa. Lasai eta arriskurik gabe ibiltzeko, biribilgunetik joan beharrean,
espaloira igo eta oinezkoen pasabidetik gurutzatu ahal dugu. Nolanahi
ere, aurrera zuzen jarraituko dugu. Berehala, bidegorri bat ikusiko dugu
espaloian (“bizikletentzako espaloi-bidexka”). Asfalto gorriak BEC inguratzen
du, gure eskuinaldean utzita, eta Ansioko metro-geltokiraino eramango
gaitu. Gure ibilbidearen amaiera da.



Gurutzetako ospitalea “Residencia Sanitaria Enrique Sotomayor” izenarekin sortu zen, 1955eko uztailaren
20an. Egun horretan bertan, lehen gaixoa sartu zen, apendizitisak jota. Orduan, ospitaleak 350 ohe eskaintzen
zituen, eta hamabi milioi pezetako ekonomia-plana zeukan. 1969an, lehen giltzurrun-transplantea egin zen, eta
bost urte geroago gorputzaren kanpotik egindako lehen bihotz-ebakuntza. 70eko hamarkadan, zerbitzu berriak
sortu ziren eta ohe kopurua 1.500era igo zen. Osasun-egoitza “osasun-hiri” bihurtu zen. 1985ean, probeta-haur
bat jaio zen lehen ospitale publikoa izan zen. Haurrak 2,6 kilo pisatu zuen. Hiru urte geroago, Eusko Jaurlaritzak
osasunaren arloko eskumenak jaso zituen eta, orduz geroztik, Osakidetzak kudeatzen du ospitalea.

Ospitaletik hurbil samar Bilbao Exhibition Centre dago, BEC siglekin ere ezaguna. Ibilbide hau idatzi
genuenean, lan txiki batzuk falta ziren erakustazoka berria erabat amaitzeko. Erakusketetarako 155.000 m2 ditu
–lehengo Erakustazokaren bikoitza–, zutaberik eta oztoporik gabeko sei pabiloitan banatuta. Pabiloirik aipagarriena
Bizkaia Arena deritzona da. Areto polibalentea da, azokak, kirol-lehiaketak, antzerkia nahiz kontzertuak egiteko
egokia. Guztira 20.000 lagun sar daitezke, harmaila desmuntagarrien sistemari esker. Erdiko korridore estaliak
pabiloiak banatzen ditu. Kilometro erdi luze eta 40 metro zabal da. Korridore horretan dendak eta jatetxeak
daude. Biltzarretarako gune moderno bat ere badago, eta 98 metro garai den dorre bat. Dorre horretatik zuzendu
eta kudeatzen da aisiarako eta negozioetarako esparru erraldoi hori. Gainera, bosgarren eta seigarren pabilioietako
teilatuaren gainean mila metro karratu inguruko plaka fotovoltaiko bat dago. Egindako kalkuluen arabera,
100.000 kWh inguru ekoizten ditu, hau da, hiru kideko berrogei familiak urte osoan kontsumitzen dutena
(berokuntza kontuan hartu gabe). Eguzkia energia-iturri agortezina da, eta lehentasuna eman behar diogu,
energia-iturri berriztaezinen gainetik. Ingurumena izugarri hondatuta dagoenez gero, ezinbestekoa da eraikin
berriak egitean arkitektura bioklimatikoaren printzipioak aplikatzea: fatxada nagusia Hegoaldera begira egotea,
isolamendu termikoa, eta energia berriztagarriak erabiltzea, batez ere bero-energia.

Mespelerrekako haraneko ortuak lantzen dituztenek ere asko dakite eguzki-energia baliatzearen garrantziaz.
Antzina, gaur egun Barakaldoko birikatzat hartzen den bazter-leku hori ospetsua zen bere emankortasunagatik eta
bertako nekazaritza-produktuak oso onak zirelako (barazkiak eta gereziak, batez ere). Hala ere, bertako ekonomia-
jarduera nagusia beste bat zen. Castaños ibaiaren ertzean antzinako burdinolen eta erroten aztarnak aurkitu dira.
Horrek argi frogatzen du inguru horretan burdina atera eta lantzen zutela antzina-antzinatik. XIX. mendearen
amaieran, harana aldatu egin zen. Garai hartan, Bizkaia osoa zeharo itxuraldatu zen, batez ere Ezkerraldea, lurpean
gordetzen zuen altxor paregabeagatik eta itsasadarren hurbiltasunagatik. Izan ere, inguru horietan ateratako edo
landutako minerala itsasontzietan sartu eta munduko edozein lekutara esportatu ahal zen.

Leku interesgarriak



Hala, 1873an, The Luchana Mining Company britainiar konpainiak bost kilometro inguruko burdinbidea egin
zuen, minerala Mespelerrekatik Lutxanako kairaino eramateko. Zenbait urte geroago, Zugaztieta alderaino
luzatu zuen trenbidea. Horrela, burdinbideak hamabi kilometro zituen guztira. 1928an, Bizkaiko Labe Garaiek
erosi zuten trenbidea, eta hamabi urte geroago erabiltzeari utzi zioten. Gaur egun, Barakaldoko Udalak
burdinbidearen zati bat oinezkoentzako eta bizikletentzako pasealeku gisa egokitzeko asmoa du. Horri esker,
laster antzinako trenbidearen zati batetik ibili ahalko gara bizikletan eta, horrela, ibilbidea luzeagoa izango da.
Gaur egun, Mespelerreka aisialdirako eta atsedenerako leku paregabea da. Meatzaritzako jarduera biziak
sortzen zituen zalaparta eta hondamena urrun geratu dira. Naturak apurka-apurka itxi ditu industrializazio
basatiaren urteetan sortutako zauriak.

Gorostizako urtegiak ere naturaren eragin hori nabaritu du. Zalantzarik gabe, urtegi hori egitea haranean
inoiz egin den aldaketarik handiena izan zen. Bizkaiko Labe Garaiek eraiki zuten, 1945ean, urte osoan zehar
labeak hozteko behar beste ur edukiko zutela ziurtatzeko. Izan ere, Etxebarriko urtegia –1897an ibaian gorago
eraikia– ez zen inola ere horretarako aski. Urtegi hura egin baino lehen, gorostiak, haritzak, gaztainondoak,
intxaurrondoak eta beste zuhaitz autoktono batzuk oso ugariak ziren haranean. Gaur egun, eukaliptoak dira
nagusi eta, lurzoruko substantzia elikagarri guztiak xurgatzen dituztenez, hazteko aukera gutxi uzten diete beste
landare-espezie batzuei. Diotenez, natura jakintsua da eta birsortzeko ahalmen ikaragarria du eta, gero eta
jende gehiagok ahalmen hori aspaldi gainditu dugula uste dugun arren, hor ere bere lana egin du. Apurka-
apurka, urtegia paisaian integratu da, eta landare nahiz animalia berriek kolonizatu dute. Gaur egun, denok
babestu behar dugun ekosistema berri eta baliotsua da.

Castaños ibaiaren behe-ibilgua arrain hiruarantzaren (Gasterosteus aculeatus) habitat naturala
da. Arrain bitxi horrek lau eta zortzi zentimetro bitarteko tamaina du. Batez ere, harrak, larbak eta
krustazeo txikiak jaten ditu. Sabelaldeko hegatsak eta bizkarraldeko hegatsaren aurrealdea arantza
bihurturik dauzka (horregatik deritzo hiruarantza). Nahi duenean, arantzak atera ditzake, irensteko
asmoz hurbiltzen zaizkion harrapariak uxatzeko. Udaberrian –araldian– arrak tonu gorrixka ikusgarriak
hartzen ditu buruan eta sabelean. Gorputzaren gainerakoa berdexka du, beti bezala, eta begiak
handi-handiak eta urdinak. Ugaldu baino lehen, habia moduko bat egiten du. Gero, emea gorteiatzen
du, bertan errun dezan, eta arrautzak ernaltzen ditu. Arrainkumeak jaio arte zaintzen ditu arrautzak.
Eusko Jaurlaritzak galzoriko espezie kaltebera gisa katalogatu du arrain-espezie bitxi hori. EAEn
lau lekutan soilik bizi da: Castaños, Gobela eta Udondo ibaietan (Bizkaian) eta Txingudiko badian
(Gipuzkoan).

asC
d
Ca
d

astC
d
C
d
C
d
Ca
d
Ca

Bazenekien...?



Larraldiak 112
Bizkaiko Foru Aldundia
Herri Lan Saila
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ELKARTEAK
• Biziz Bizi. Hiri Txirrindularien elkartea

Tel.: 667.462.123
www.bizizbizi.org

• ConBici. Bizikletaren aldeko koordinakundea
www.conbici.org

• Bizkaiko Txirrindularitza Federazioa
Tel.: 94-441.50.49
www.febici.com

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

BIZIKLETAREKIN BIDAIATZEKO GARRAIO PUBLIKOAK
• BizkaiBus (maletategia daukaten autobusetan bakarrik, eta zorro batean sartuta)

Tel.: 902-222.265
www.bizkaia.net

• Renferen aldiriko trenak
Tel.: 902-240.202
http://horarios.renfe.es

• Bizkaiko Garraio Partzuergoa
Tel.: 94-476.61.50
www.contrabi.com

• Erandio-Barakaldo txalupa
Tel.: 94-467.00.35

• Portugalete-Areeta txalupa
Tel.: 94-496.47.03

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

• FEVE
Tel.: 94-425.06.15
www.feve.es

• Artxandako funikularra
Tel.: 94-445.49.66
www.funicularartxanda.com

• Metro Bilbao
Tel.: 94-425.40.25
www.metrobilbao.net

• Bizkaiko Zubia
Tel.: 94-480.10.12
www.puente-colgante.com

Informazio interesgarria
Barakaldo
• Udala: 94-478.92.00

www.barakaldo.org
• Barakaldoko Ingurumena eta

Historia Interpretatzeko Zentroa
Tel.: 94-490.18.32

• Bilbao Exhibition Centre
Tel.: 94-428.54.00
www.bilbaoexhibitioncentre.com
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Historia Interpretatzeko Zentroa
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