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Bizikleta sustatzeko  
inbertsioa 2020an

Aldundiak 2020ko ekitaldi honetan bultzada sendoa 
emango dio Bizkaiko bizikleta-bideen sareari, 
Foru-aurrekontuen baitan Bizikleta-bideen Lurralde 
Plan Sektoriala - LPS 2023-2035 abiatzeko erabakia-
ren erakusgarri gisa. Plana abiatzeko lanak martxan 
dira dagoeneko, eta lehendabiziko emaitzak ekitaldi 
honetako lehen hiruhilekoan antzemango dira, 
Aurrerapen-agiriaren aurkezpenarekin.

Baina, 2020rako ezarritako aurrekontu-partidetan 
zentratuta, eta inbertsioen atalari erreparatuta, 
azpimarratzekoak dira bizikleta bidezko mugikor-
tasunean eragina duten bi Foru Sailek egindako 
inbertsioak:

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako 
Saila

3,5 milioi bideratuko ditu motordun trafikotik berei-
zitako bizikleta-bide berriak eraikitzera, honako tar-
teetan: Gamizetik Fikara, Muxikan; Zierbenatik Santurtzira eta handik La Arenara; beste bat Herreratik 
Zallara; eta azkena Martiartu Industrialdetik Arrigorriagako erdigunera. Bizkaian aurreikusi diren hiriarteko 
lau ardatz nagusien barneko bizikleta-bideak sortzeko proiektuak garatzeko inbertsioak ere jasotzen dira 
LPSean: Bilbotik Zallara, itsasadarraren eskuinaldetik; Bilbotik La Arenara; eta Ugaotik Basaurira.

Plangintzari dagokion atalean, zenbait proiektu 
abiatuko dira; izan ere, Errepideen eta Bizikle-
ta-bideen Lurralde Plan Sektorialak, besteak 
beste, 675.000 euroko inbertsioa egingo duela 
aurreikusi da.



Bizikleta sustatzeko  
inbertsioa 2020an

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila

Sailak 750.000 euro bideratuko ditu 2020an bizikletaren erabilera bultzatzera eta bizikleta bidezko mugi-
kortasuna sustatzera. Horretaz gain, dagoeneko martxan dago herritarrek bizikleta-bideen sarea zenba-
teraino erabiltzen duten aztertzeko prozesua. Horren helburua da «egunerokoan garraio publikoa eta 
bizikletaren erabilera uztartuko dituen mugikortasuna sustatzea».

Bizikletaren erabilera sustatzera bideratutako kan-
painez gain -zeinetan genero ikuspegia kontuan 
hartuko den-, bizikletak aparkatzeko sare segurua 
sortuko da, intermodalitatea errazteko aproposak 
diren kokapen estrategikoetan. Zentzu horretan, 
udalekin batera lan egingo du Aldundiak, bizikleta-
ren erabilera erraztuko duten neurriak ezartzeko 

eta, era berean, Hiri Mugikortasun Planak sortzeko, Jasangarritasun Energetikoaren Euskal Legean (eta 
Mugikortasun Jasangarriari buruzko Legea izango denean) 5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrientzat 
xedatzen dena betetze aldera.

Testuinguru horretan, BFAk «Mugikortasun arduratsua: intermodalitatea eta alternatiba jasangarriak» 
izeneko jarduketa-ildoa ezarria dauka, mugikortasun arduratsua sustatzeko eta ibilgailu pribatuaren gai-
netik alternatiba jasangarrien erabilera bultzatzeko. Jarduketak Europako finantzaketa ere badu, EGEF 
2014-2020 Programa Operatiboaren bitartez, betiere 4. helburu tematikoa lortzera bidean, hau da, «sektore 
guztietan karbono gutxiko ekonomia bultzatzera bidean».

web

http://www.bizkaia.eus/bizkaiabizikletaz


Bizikleta Bizikletari buruzko  
foru jardunaldiak

“Bizkaian zehar bizikletaz ibiltzea: nola egingo dugu?” Jardunaldian Europako adituek bizikletaz mugitzea 
sustatzeko esperientziak erakutsi zituzten udal teknikarien eta Aldundiaren aurrean, Europako beste 
eskualde batzuetan arrakastatsuak izan diren esperientziak, alegia.

Unai Rementeria Ahaldun Nagusiak bizikletaz egiten diren joan-etorrien sustapenean jauzi kualitatiboa 
emateko deia egin zien Bizkaiko udalei, maila globalean gertatzen ari den mugikortasunaren inguruko 
hausnarketa aprobetxatuz. Orain arte udal eta lurralde mailan bizikletaren erabilera bultzatzeko egin den 
lana aitortuz, Rementeriak adierazi du Bizkaiak gizarte txirrindularia izateko erronkari aurre egin behar 
diola, bizikleta eguneroko joan-etorrietarako lehentasunezko aukera bihurtuz.

Rementeria: “Bizikleta eguneroko joan-etorrietarako lehentasunezko aukera bihurtzea da erronka”

Jardunaldiaren itxieran Imanol Pradales Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako foru diputatuak 
adierazi zuen bere saila dagoeneko lanean ari dela Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala idazteko. 
Dokumentu hori funtsezkoa izango da 2023-2035 aldian Bizkaian bizikleta-bideak antolatzeko eta susta-
tzeko, Bizkaiko bizikleta-sarearen bizkarrezurra diseinatzeko balioko baitu. Pradalesek aurreratu zuen sare 
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foru jardunaldiak

horrek eguneroko hiriarteko joan-etorriak modu seguru eta eraginkorrean ahalbidetu beharko dituela, 
eta, gainera, garraio publikoaren sisteman integratuta egon beharko duela.

Jardunaldi hau, beraz, beste urrats bat da Bizkaia osorako mugikortasun jasangarriko estrategia bateratua 
definitzeko, eta mugikortasun jasangarriko sareak sortzen inplikatutako eragileek elkar ezagutzeko eta 
lankidetza-sare bat ehuntzen hasteko balio izan zuen.

”Bizkaian zehar bizikletaz ibiltzea: nola egingo 
dugu?” Jardunaldian parte hartu dutenen artean 
Robin Kleine zegoen. Bizikleta bidezko mugikor-
tasunean aditua den herbeheretar honek master 
class bat eman zuen eta bertan azaldu zuen nola 
egingo liokeen aurre, bere esperientziatik eta 
Bizkaiari buruz duen ezagutzatik, Getxo eta 
Bilbo artean eta Basauri, Galdakao, Amorebieta 
eta Durango artean bizikletak-pistak sortzearen 
erronkei. Saio hori emateko Kleinek ibilbide 
horiek bisitatu zituen aurretik.

Jardunaldian zehar Holger Haubold Europako Txirrindularien Federa-
zioko (ECF) kideak egindako hausnarketak entzun ahal izan zituzten 
ere bertaratutakoek, eta Europara begiratzera animatu gintuen, ez 
bakarrik errepikatu beharreko adibideak bilatzeko, baita finan-
tza-lankidetza bilatzeko, programetan parte hartzeko, bizikletaren 
erabilera sustatzeko sareetan esku hartzeko edo Europako beste 
eskualde batzuekin proiektuak partekatzeko ere.

Halaber, Silvia 
Casorrán-ek parte 
hartu zuen, Inguru-
men Zientzietako lizen-
tziadunak eta Bartzelonako 
metropoli-eremuko bizikleta-arduradunak. Bizkaian 
bizikleta kirol edo aisialdi elementu gisa oso ondo 

kokatuta dagoela nabarmendu zuen, baina ez eguneroko joan-etorrietarako ibilgailu gisa. Hori lortzeko 
hiru jarduera-ildo nagusi aipatu zituen: azpiegiturak sortzea, hala nola motordun trafikotik bereizitako 
bidegorriak edo horiekin batera jardungo dutenak baina abiadura-kontrol handiagoekin; bide-hezkuntzan 
inbertitzea, Herbehereak bezalako lekuetan hamarkadak daramatzatela haurtzarotik arlo horretan hezten 
azpimarratuz; eta bizikleta-tren intermodalitatea sustatzea, trenen edo metroaren geltokietan bizikleten-
tzako aparkaleku seguruak bezalako elementuekin.

web

http://web.bizkaia.eus/eu/-/una-pedalada-mas-hacia-una-bizkaia-en-bicicleta


Gela Pedagogikoa: bi hamarkada baino 
gehiago bizikletaz nola gozatu ikasten

«Gela Pedagogikoa» 1998ko azaroaren 17an sortu zen; 21 urte 
bete ditu, hortaz.

Ekimenaren 20. urteurrenaren harira, “Ametsak errealitate bihur-
tuz; Miguel Madariaga, convirtiendo sueños en realidad” liburua 
aurkeztu zen 2018. urtean, ekimenean aholkulari izateaz gain, 
beste hainbat proiekturen sortzaile, bultzatzaile eta zuzendari 
ere izan zenaren omenez. Aparteko atala merezi dute Euskadi 
Fundazioaren taldeek, zeintzuek, Euskadi edo Euskaltel-Euskadi 
izenpean, profesional izateko aukera eman izan dieten euskal 
harrobitik irtendako hainbat eta hainbat gazteri (Roberto Lai-
seka, Iban Mayo, Markel Irizar, Igor Antón, Samuel Sánchez, 
Mikel Landa, etab.).

“Ikasi, bizikletaz gozatuz” lelopean, Miguel Madariagaren babes-
pean eta hasieran Euskadi Fundazioari lotuta, Gela Pedagogikoak 
bi hamarkada baino gehiago darama belaunaldi gazteenak txi-
rrindularitzaren inguruan hezten. Denbora horretan, Gela Peda-

gogikoak 3.000 bat haurrekin lan egin du, bizikletaren aldeko apustua eginez, baita garraiobide gisa ere.

Europa komunitario bat eraiki ahal izateko, beharrezkoa da herritarren bizitza hobetzeko konpromisoak 
hartzea; hori da, behintzat, Gela Peada-
gogikoaren funtsa. Jendartean bizitza 
osasungarria izateko gero eta kezka 
handiagoa dagoenez, eta balio ekologi-
koekiko errespetua haziz doanez, beha-
rrezkoa da herritarrek ibilgailu eta 
garraiobide gisa bizikleta hautatu ahal 
izango dutela bermatzea.

Helburu horiek lortzeko konbentzimen-
duz sortu zen Gela Pedagogikoa, gazte-
riaren heziketa txirrindularitzan oinarritu 
behar zela sinetsita (txirrindularitzaren 
alderdi guztietan, ez soilik alderdi lehia-
korren). Hortaz, Gela Pedagogikoaren 
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helburu nagusia zen bizikleta erabil-
tzeko orduan -gozamen zein kirol 
arloan- beharrezkoak diren ezagutzak 
eta esperientziak eskaintzea.

Urteko hezkuntza-programazioa Euska-
diko Ikastetxeei, Urritasuna duten Per-
tsonentzako babes eta heziketa arloko 

kolektiboei, Txirrindularitza Eskolei eta, oro har, zale guztiei bideratuta dago. Eta hauek dira programa-
zioaren helburuak:

• Bide-hezkuntza sustatzea eta garraioan zein aisialdian bizikletaren erabilera bultzatzea.
• Ohitura osasungarriak sustatzea.
• Ingurumena zaintzea eta garapen jasangarria bultzatzea.

Askotarikoak dira Gelan garatu diren jarduerak, baina, sustatzaileen arabera, hauek izan dira garrantzi-
tsuenak: txirrindularitza arloan heziketa eta hezkuntza eskaintzea; txirrindularitzan aritu nahi duten 
pertsonak trebatzea, eta horretarako zirkuitu eta zerbitzuak diseinatu eta garatzea; bizikletaz egiteko 
martxak eta jaialdiak antolatzea; harrobia bultzatzea...

web

http://www.gelapedagogikoa.eus


Burdinmendi bideak Bide Berdeen 
Europako Elkartearen saria jaso du

«Montes de Hierro-Burdinmendi» Bide Berdeak 
2019ko Europako «Ekimen Eredugarri» onenaren 
saria jaso zuen. Bide Berdeen Europako Elkarteak 
ematen du saria, European Greenways Awards 
direlakoen bitartez; eta bederatzigarren edi-
zioan, Letonian, Burdinmendiri egokitu zitzaion 
saria.

Burdinmendi bideak «Bide berdea erabiltzeko 
lankidetza-sustapena» ekimenari esker jaso du 
saria, Enkarterrialderen eta hainbat Udalen 
arteko lankidetzaren ondorioz (Artzentales, 
Sopuerta, Galdames, Abanto-Zierbena eta Mus-
kiz). Horiek guztiek lankidetza-hitzarmenaren luzapena sinatu zuten 2019ko otsailean, eta hitzarmenaren 
garapenean parte hartu zuten Eskualdean garapen ekonomiko, sozial zein ingurumenekoa sustatzeko lan 
egiten duten inguruko eragile soziokulturalek eta enpresa pribatuek ere.



Burdinmendi bideak Bide Berdeen  
Europako Elkartearen saria jaso du

Enkarterrietan abiatutako proiektuaren «kalitatea» bermatzen du sariak eta «Bide Berde hau erreferente 
gisa kokatzen du nazioartean»; hala adierazi zuten Enkarterrialdeko sustapen-sozietatearen arduradunek 
sari-banaketa ekitaldian.

«Montes de Hierro - Burdinmendi» bideak 42,5 kilometro ditu, abandonatutako trenbide-linea zaharretan 
zehar igarotzen direnak. Ibilbideak Enkarterrietako zelai berdeak zeharkatzen ditu, eta Artzentales eta 
Abanto-Zierbena lotzen ditu, alde batetik, Muskizeraino eta, bestetik, Ezkerraldeko zenbait udalerritaraino 
(Portugalete, Sestao eta Barakaldo) garamatzan La Arenako bidegorriarekin.

Bide honek bisitariak erakartzeko ahalmena izatea lortu da (batez beste, 9.700 pertsona hilean 2019an), 
eta, gainera, bertatik bizikletaz zein oinez ibiltzen diren pertsonen bizitza hobetzen laguntzen du; izan 
ere, kirolaren eta aisialdi osasungarriaren bitartez jarduera fisikoa sustatzen du, eta naturari zein meatzari 
munduari lotutako kultura eta ondarearen gaineko ezagutza handitzen laguntzen du (ibilbide osoan zehar 
baitago ikusgai).

web       

http://burdinmendi.enkarterrialde.eus/?q=eu/





Barakaldo eta Bilbo «BiciRegistro»  
sistemako kide

2019ko Bizikletaren azken Barometroaren 
arabera, herritarren %19,5i bizikleta 
lapurtu diote inoiz. Halaber, herritarren 
portzentaje handi batek adierazi du lapu-
rreta dela hirian zehar bizikletaz mugi-
tzeko oztopo handienetako bat. 2018. 
urtean, 120 salaketa aurkeztu ziren Bilbon 
bizikleten lapurretagatik; horietatik 64 
berreskuratu egin ziren eta 14 jabeei itzuli 
zitzaizkien.

Arazo horri aurre egiteko, besteak beste, Barakaldo 
eta Bilbo Bizikletaren Aldeko Hirien Sareak sustatu-
tako «BiciRegistro» sistemako kide egin dira. Erregis-
tro horretan, erabiltzaileek beren bizikletak 
erregistratu ditzakete, kentzeko oso zaila den pega-
tina bat itsatsita; eta pegatinak behin betiko marka-
tuta utziko du zenbaki bat, nahiz eta itsasgarria bera 
kentzea lortu. Hortaz, ibilgailua identifikatzeko, argi 
ultramoredun irakurgailu baten bidez bastidorean 
grabatutako kodea irakurri besterik ez da egin 
beharko.

Horrela, «BiciRegistro» sistemari esker, murriztu 
egingo da bizikletak lapurtzeko aukera, eta hobetu 
eta azkartu egingo da bizikletak berreskuratzeko 
prozesua. Sistema honen bitartez, bizikleten erre-
gistroa duen webgunerako sarbidea izango du 
udaltzaingoak, eta, horrela, erregistro-zenbakiari 
esker, berreskuratutako bizikletaren jabea nor den 
jakin ahal izango du berehala, harekin harremanetan jarri eta bizikleta itzuli ahal izateko.

Bizikleta bat erregistratzeko, nahikoa da www.biciregistro.es webgunean erabiltzaile gisa izena ematea. 
Horretarako, erregistro-eremua eta datu pertsonalak adierazi behar dira, baita bizikleta identifikatzeko 
datuak dituen kodea ere; horretaz gain, bizikletaren argazki bat kargatu beharko da sisteman, eta 
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ordainketa online egin beharko da (7 euro inguru). Azkenik, erregistroa balioztatu egin behar da norberak 
hautatzen duen baliozkotze-zentroan, eta bertan jasoko da bizikleta identifikatzeko pack-a.

Inork bizikleta lapurtuz gero, lapurreta salatzeaz gain, «BiciRegistro» sisteman ere hala adierazi beharko da, 
bizikleta desagertuta egoeran jarrita. 

web

https://www.ciudadesporlabicicleta.org/


Bilbok bizikleta-kontagailuak  
instalatu ditu

2019ko uztailean Bilboko Udalak zortzi bizikle-
ta-kontagailu berri jarri zituen udaleko bizikle-
ta-sarearen hainbat puntutan; hala, 2015etik 
Udaletxearen aurrean dagoenarekin batera, posi-
ble izango da denbora errealean ezagutzea zenbat 
bizikleta pasatzen diren puntu horietako bakoitze-
tik. Ekipo horiez gain, beste 2 berri ezarriko dira 
2020. urtean zehar, guztira, 11 kontagailu izan arte.

Egun, kale hauetan daude kontagailuak instalatuta: 
Askatasuna Etorbidea, Trenbidearen Hiribidea, 
Campo Volantin Pasealekua, Botikazar, Areiltza Dok-
torearen Zumarkalea, Julian Gaiarre, Agirre Lehen-
dakariaren Etorbidea, Olabeaga eta Uribitarte. 
Kontagailu berriak, ostera, Sabino Arana eta Elorrie-
tako bizikleta-bide berrietan ezarriko dira.

Kontagailuen helburua da puntu jakin bakoitzean 
bizikleta-trafikoa nolakoa den zehaztasunez eza-
gutzea, bizikletaren erabilera gune guztietan 
homogeneoki sustatu eta areagotu ahal izateko 
estrategiak diseinatze aldera.
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Kontagailu berriak «izar» formakoak dira; bizikleta-bidea barne hartzen duen galtzadan txertatuta daude, 
eta ez dira ia nabarmentzen. 2015. urtean Campo Volantin pasealekuan, Udaletxe aurrean, ezarritako 
lehenengoak, adibidez, totem digitala dauka, bizikleten joan-etorria zenbatzen duena; horrek, une oro 
agerian uzten du eguneroko kuantifikazioa eta urteko metaketa, bizikletaren gaineko sentsibilizazioa eta 
sustapena nabarmen indartuta.

Puntu batzuen eta besteen artean alde nabarmena dago bizikleta-erabiltzaile kopuruari dagokionez. 
Bidegorri batzuetan, hala nola, Olabeagakoan, Campo Volantinekoan, Botikazarrekoan eta Agirre Lehen-
dakariaren Etorbidekoan, joan-etorri handia erregistratu ohi da; beste batzuetan, ordea, joan-etorri txikia-
goa erregistratzen da, besteak beste, Julian Gaiarren, Askatasuna Etorbidean edo Trenbidearen Hiribidean. 
Nolanahi ere, eta 2017 eta 2018. urteetan soilik, operatibo egon den kontagailu bakarrak, Campo Volantin 
pasealekukoak, 314.768 eta 306.382 joan-etorri zenbatu zituen, hurrenez hurren. Zifra horiek nabarmen 
handitu ziren 2019. urtean, 398.699 bizikleta zenbatu zirelarik. Datozen urteetan gorako joerak bere horre-
tan jarrai dezan espero da, bizikletaren erabilera nabarmen handitzen ari dela nabaritu baita Bilbon.



“Agur” Uribe Kostako  
«Bizimeta» zerbitzuari

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, bertan behera gera-
tuko da Uribe-Kostan hamaika urtez martxan izan den 
bizikleta publikoen Bizimeta zerbitzua.

Uribe Kostako Zerbitzuen Mankomunitateak (Berango, 
Sopela, Urduliz, Barrika, Plentzia, Gorliz eta Lemoizko 
udalek osatutakoak) joan den abenduan erabiltzaile 
guztiei jakinarazi zien, gutun bidez, zerbitzua urteare-
kin batera amaituko zela, hau da, 2019ko azken 
egunean.

2009. urtean martxan jarri zenetik ehunka pertsonak 
erabili dute Bizimeta, bizikletak alokatzeko zerbitzu publikoa. Hala eta guztiz ere, erabiltzaileen kopuruak 
behera egin du nabarmen azken urteotan, eta, egoera ikusita, Mankomunitateko Jasangarritasun Zerbi-

tzuak hausnarketa egin eta zerbitzua eten egin 
behar dela ebatzi du.

Bizimeta sistema aitzindaria izan zen Bizkaian, bizi-
kleta bidezko lehendabiziko hiriarteko garraio 
publikoa izan baitzen. Uribe Kostako Mankomuni-
tatea osatzen duten udalerrietan ematen zuen 
zerbitzua (38.000 biztanle inguru), eta 18 maile-
gu-geltoki zeuden eskualdeko 7 udalerrietan 
sakabanatuta (horietako bakoitzean 119 bizikleta 
arrunt, eta 85 elektriko).

Hau berri txarra izaki, Mankomunitateak nabar-
mendu nahi izan du «datozen urteetan mugikortasun 
jasangarriak jarraituko duela Erakundearen lan-ildo 
nagusietako bat izaten». Helburu hori lortzera 
bidean, 2020. urtean zehar plan eta ekintza berriak 
jarriko dira martxan eskualdean motordun ibilgai-
luaz besteko garraiobideak sustatzeko. Horrekin 
batera, Mankomunitateak deia luzatu nahi izan die 
Bizimeta zerbitzuko erabiltzaileei, «plan eta ekintza 
horietan parte har dezaten, denon artean eskualdeko 
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mugikortasuna jasangarriagoa izan dadin». Horretarako, erakundea-
rekin harremanetan jartzeko gonbita luzatu dute (ekogune@uribe-
kosta.eus).

Azkenik, Bizimeta zerbitzuak eskertu egin die herritar guztiei urte 
hauetan guztietan bizikleta publikoak erabili izana eta, horrela, CO2 
emisioak murrizten lagundu izana (1.000 kg/urteko, gutxi gora-
behera; urtean 9.500 km inguru eginda). Era berean, ordezkariek deia 
luzatu dute, baita, ohitura osasungarriak hedatzen jarraitzeko eta, 
horrekin batera, eguneroko garraio gisa bizikleta erabiltzen 
jarraitzeko.



Bilbok berrabiarazi eta eguneratu 
egin du bizikleta-sarea

2019 urte hasierarekin batera, Elorrietatik Itsasadarrean zehar luzatzen den bidegorria inauguratu zuen Bilbok, 
eta urte bukaeran Sabino Aranatik igarotzen den bidegorri berria inauguratu da (Casilda Iturrizarretik Tren-
bide Hiribidera bitartekoa). Ibilbideak 752 m egiten ditu iparretik hegora, eta elkartu egiten ditu Euskaldunako 
eta Abandoibarrako bizikleta-bideak eta Ametzolatik igarotzen direnak. Horrela, Sabino Aranatik gora nora-
bide bakarreko errailean doan tarteak bizikleta-bide babestua hartzen du batez ere, eta aldameneko sarbi-
dean dauka dagokion beherako bidea, motordun gainerako ibilgailuekin batera (Bide Seinaleztatu Partekatua 
edo Bizikleta-kalea). Casilda Iturrizar eta Anselmo Calve kaleen arteko bazterrean hasten da ibilbidea, Bihotz 
Sakratuaren biribilgunea inguratzen du Kale Nagusitik, eta, Sabino Aranaren hasiera-unetik pasata, norabide 
bakarreko errailean gora egiten du Simon Bolivar kaleko bidegurutzera arte.

Udaleko informazio-iturrietan oinarrituta zenbait komunikabidek adierazi dutenez, jarduketa honi esker, 
Bilboko bizikleta-bideen sarea 59.615 metroko luzera izatera iritsi da: 22.497 m motordun ibilgailuetatik 
bereizitako bizikleta-bideetan (bidegorrietan, alegia) eta 37.122 m ibilgailu motordunen trafiko geldoarekin 
partekatuta, aurretiaz behar bezala identifikatuta eta markatuta (bizikleta-kaleak).

Sabino Aranan egin den jarduketarekin batera, gainera, beste jarduketa garrantzitsu bat ere gauzatu da 
2019ko azken hiruhilekoan. Hiribilduaren erdigunean hainbat kaletan bizikleten joan-etorria hobetzeko 
esku-hartzeak egin dira (kale batzuetan -besteak beste, Rodriguez Ariasen edo Poza Lizentziatuaren 
kalean- dagoeneko hasita zegoen aurreikuspena hedatuta). Abiadura muga 30 km/orduko den kale horiek 
bizikleta-kale bilakatu dira, bizikleta bidezko mugikortasunari erabateko lehentasuna emanez eta zehar-
kako seinaleak (arreta- zein lehentasun-seinaleak) areagotuz, hala bidegurutzeetan nola semaforoetan. 
Horrekin guztiarekin, bizikleten presentzia bereziki nabarmendu da hirian (galtzadan lehentasuna izateari 
dagokionez, behinik behin).



Bilbok berrabiarazi eta eguneratu  
egin du bizikleta-sarea

Azkenik, gogorarazi nahi dugu Bilbok mailegutarako bizikletak dituela. 400 bizikleta elektriko inguru 
sakabanatuta daude 40 mailegu-puntutan (24 orduz zabalik), eta 2020. urtean zehar bizikletak zein mai-
legu-puntuak areagotzea aurreikusita dago.

Horretaz gain, Udalak 4 orduko ikastaroak eskaintzen ditu Hiribilduan, Biziz Biziko monitoreen eskutik. 
Ikastaroak hiru mailatan antolatzen dira, izena ematen duten pertsonek bizikletaren inguruan duten eza-
gutza eta erabilera-mailaren arabera. Ikastaroan, bi ordu teoriko egiten dira, hirian zehar zirkulatzeko 
oinarrizko nozioei buruzkoak, eta beste bi ordu praktiko, ibilbideak egiteko.

web

https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/eu/bilbao/


Erandiok bizikletari lekua  
egin dio ikastetxeetan

Erandioko udalak izena eman du «Txirringa Eskola» 
Programan. Programaren baitan, lau prestakun-
tza-saio antolatzen dira, bizikletaz zirkulatzeko 
orduan kontuan izan beharreko segurtasun-alder-
diak edo alderdi teknikoak jorratzeko.

Horrela, Erandioko ikastetxeetan sartu da bizikleta, 
Txirrines Kirol Elkartearen eskutik, hark berak anto-
latzen baitu Txirringa Eskolan programa hainbat 
udalerritan. Programaren helburua da gazteenen 
artean bizikleta erabiltzeko ohitura sustatzea eta 
garraiobide honen gaineko ezagutza zabaltzea, 
segurtasunari, kirolari zein kulturari dagokionez.

Ekimena lau saiotan banatzen da. Lehendabizikoan, 
talde batek kaskoa erabiltzearen garrantzia eta bizi-
kletari buruzko oinarrizko ezagutzak ikasten dituen 

bitartean (matxurak konpontzea, gurpila desmuntatzea, katea jartzea, zulaketa konpontzea, etab.), beste 
taldeak trebetasun-gimkana egingo du, bizikletan oreka mantentzen ikasteko oztopo-zirkuitu batean. 
Bigarren saioan hitzaldi/mahai-inguru bat eskainiko zaie ikasleei; bertan aukera izango dute txirrindularitza 
munduari buruz bururatzen zaizkien galderak egiteko eta horien gaineko erantzuna jasotzeko (txirrindu-
lariak, epaileak, kirol-zuzendariak, sendagileak, mekanikariak, etab.). Hirugarrenean bide-segurtasuna, 
elikadura eta janzkera jorratuko dira. Eta bertan, adibidez, talde batek trafiko-seinalez eta semaforoz 
jositako zirkuitu bat egiten duen bitartean, besteak bizikletaz ibiltzearen osasun-abantailen, elikaduraren 
eta janzkera egokiaren gaineko ezagutzak eskuratuko ditu. Azken saioan 6 km inguruko martxa egingo 
dute guztiek elkarrekin ikastetxetik hurbil, aurreko hiru saioetan ikasitakoa praktikak jartzeko.

web

https://txirringaeskolan.com/eus/
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Dokumentu honek joan den azaroaren 6an egindako jar-
dunaldietako gai-multzo guztien laburpena eskaintzen du. 


MASTER CLASSA, ROBIN KLEINE 
(MOBYCON): “BIZIKLETA PLANGINTZA: 
HERBEHERETAKO PROPOSAMENA”


Robinek Master Class bat eskaini zuen Bizkaiko lurral-
dean zehar landa-bisitak egin eta Lurraldeko teknikarien 
erronkak bertatik bertara ezagutu ondoren. Horrela eta 
ezagutza transferigarriagoa izan zedin, Robinek Her-
behereetako ezagutza Bizkaian aplikatzeko aukera izan 
zuen. Funtsezko gaiak jorratu ziren, hala nola bideen 
hierarkia, zeinak abiadura zehazten baitu bideen era-
bileren arabera; txirrindularientzako gurutze seguruen 
diseinua; trenbidearen erakarpen-eremua handitzea, bi-
zikletarekiko intermodalitatea sortzen duena; eta neurri 
“bigunen” ezinbesteko izaera, besteak beste biztanleria-
ren sektore espezifikoei zuzendutako kanpainak. 


Robinek bizikleta mugikortasuna zirkuluen eta lerroen 
terminoetan pentsatzeko proposamena egin zuen. Zirku-
luak abiadura txikiko eremuak izango lirateke, garraio pu-
blikoaren zuzkidura eta elkarreragin sozial handia dute-
nak; adibide moduan Bartzelonako super-etxadiak aipatu 
zituen. Zirkulu horiek bizikleta bidezko mugikortasuneko 
linea zuzenek, seguruek eta erosoek lotuko lituzkete, 
eta muturretan aparkaleku egokiak eta nahikoak izango 
lituzkete. Proposamen honetan garrantzitsua da azken 
erabiltzaileen aniztasuna kontuan hartzea (norentzat ari 
gara planifikatzen?) eta gainerakoen gainetik autoz mu-
gitzea lehenesteari uztea, eta horrek erabakiak hartzeko 
ausardia politiko handiagoa eskatzen du.


MasterClassa bertaratu zen jendeari galdera batzuk egin-
da amaitu zuen: bata, Bizkaian bizikleta sustatzeko arra-
zoiei buruzkoa eta, bestea, ekintza-lehentasunei buruzkoa:


JARDUNALDIAREN 
LABURPENA 
ETA ONDORIOAK


Jardunaldia 
Bizkaian bizikletaz mugitzea: 


Zelan egin genezake?
2019ko azaroak 6. Euskalduna Jauregia - Bilbo


1. MAHAIA: TOKIZ GAINDIKO BIZIKLETA-
SAREEN PLANGINTZA


Moderatzailea: Miguel Ángel Castilla,  Bizkaiko Foru Al-
dundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako 
Saileko Eskaria Kudeatzeko Ataleko burua.


1. Europako ikuspegia: European Cyclists Federation, 
EuroVelo Sarea eta erregioetako txirrindulari sareen 
onurak. Holger Haubold (European Cyclists Federation).


2. Berrikuntza eta hiriarteko bizikleta mugikor-
tasuna. Paul van de Coevering (Breda University of 
Applied Sciences).


3. Azpiegituretatik haratago. Tokiz gaindiko bizikleta 
mugikortasuneko politika integrala. Alfonso Sanz (gea21).


Holger Hauboldek, ECFkoak, Europako bizikleta bidezko  
mugikortasunaren onuren estimazio ekonomikoa parte-
katu zuen, urtean 150.000 milioi euro baino gehiagokoa 
dena. Onurarik handienak osasunetik eta zikloturismo-
tik datoz. Holgerrek konparazio interesgarri batzuk egin 
zituen, esate baterako, Europan bizikleta erabiltzeak 
sortzen duen CO2 aurrezpena Kroaziako emisio nazio-
nalen parekoa dela, edo zikloturismoak gurutzaontziek 
sortzen dutenaren antzeko onura monetarioak sortzen 
dituela (baina gurutzaontziek ingurumenean eta gizar-
tean duten eragina askoz ere kaltegarriagoa da). Holge-
rrek funtsezko zenbait gai nabarmentzen ditu, hala nola 
hezkuntzarako irisgarritasuna, lana, zaintzak eta abar, 
kolektibo jakin batzuk gizarteratzen laguntzen dutenak, 
besteak beste emakumeak, migratzaileak eta errefuxia-
tuak. Ponentzia horren bigarren zatian Europako finan-
tzaketa-aukerak aztertu ziren: programa europarrak, 
nazioz gaindiko eta mugaz gaindiko programak eta na-
zioko eta eskualdeko programak. Amaitzeko, proposa-
men arrakastatsuak egiteko aholku batzuk eman zituen.


Paul de Coeveringek Bredako Unibertsitatean egiten ari 
den ikerketa akademikoaren aplikazio praktikoak izan 
zituen hizpide. Paulek hiru kontzepturen inguruan egi-
ten ari diren berrikuntzaren arloko  ikerketak aurkeztu 
zituen: 1. Kontua ez da bizikleta bakarrik, 2. Datu adi-
mendunak eta 3. Ausart jokatu pentsatzerakoan. Lehe-
nengo puntuan asmoa da bizikletarako plangintza egiten 
dugunean bizikleta bidezko mugikortasuna hobetzeaz 
gain, hirietako pertsonen bizi-kalitatea ere hobetzea. 
Bigarrenik, datuak modu adimentsuan erabiltzeak ho-
beto planifikatzeko eta ebaluatzeko aukera ematen digu. 
Puntu honetan, Paulek bizikleta-abiadurari, ibilbideei 
eta bestelako parametroei buruzko datuen bistaratzeak 
partekatu zituen, Europako proiektuetan garatutako 
tresnekin egindakoak. Hirugarren puntuan, pentsatze-
rakoan ausarta izateko modua Bizikletara Bideratutako 
Plangintzaren ideia aplikatzea da (BBP, ingelesez BOP); 
plangintza horretan lurraldea eta garraio publikoko sa-
reak irisgarriago bihurtzen dira bizikleta plangintzan in-
tegratzeari esker.


Bizkaian bizikletaren erabilera 
hobetzeko egin beharko genuke…
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Kalitate handiko irizpideetan oinarrituta, lurralde zein hiri eramuetako 
bizikleta ibilbideen sarea zabaldu


Txirrindularitzarentzat mesedegarriak diren eremu hiritarrak sortu


Bizikleta eta garraiobide publikoaren erabilera konbinatua erraztu 
ibilbide egokiak eta aparkalekuak jarriz


Txirrindularientzat bidegurutze seguruak sortu


Bizikletaren erabilera sustatuko duten neurri malguak ezarri. Adibidez: 
informazio kanpainak, hezkuntza programak…


Bizikleta elektrikoa kontutan hartzen duen planifikazioa egin


Bizikletaren erabilera sustatu behar 
dugu onuragararria delako…
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Osasun fisikoarentzat


Ingurumenarentzat


Osasun mentalarentzat


Irisgarritasuna hobetzeko


Espazio publikoaren erabilera eraginkorrerako


Gizarte oreka lortzeko


Garapen ekonomikorako


Besteren bat…







Gea21 aholkularitza enpresako Alfonso Sanzek erregio 
mailako bizikleta mugikortasun planetan izandako espe-
rientziari buruzko hausnarketa egin zuen. Bere kontuen 
arabera: 17 autonomia-erkidegotik 12k bizikletaren 
estrategiak dituzte, 5ek kutxa-planak dituzte, 3k hasie-
rako planak dituzte eta beste bi euren planak ezartzen 
saiatzen ari dira. Gehienbat azpiegituren arloko planak 
dira. Alfontsok bizikletaren politika integral baten alde 
egin zuen, non azpiegiturak ez ezik, mota guztietako 
programak, kanpainak, araudiak, hezkuntza eta abar ere 
planifikatzen diren. Halaber, bizikleta mugikortasunaren 
buru-hausgarriaren pieza bat dela gogorarazi zigun: mu-
gitzen dugunean beste pieza batzuk ere mugitzen dira 
(oinezkoak, autoak...). Alfontsok administrazio publikoen 
zeharkakotasunak dakarren erronkari erreparatu dio, 
eta arlo horretan sailek eta administrazio-mailek desko-
nektatuta eta, beraz, deskoordinatuta egiten dute lan. 
Egoera horrek oinezkoa eta bizikleta lehenetsiko dituen 
mugikortasun baterako trantsizioa oztopatzen du. Aldez 
aurretik egindako esku-hartzeei erreparatuz, Alfontsok 
ohartarazi du  Herbeheretatik ikasteaz gain, gure lurral-
deetan bizikleta sartzeko beste eredu bat eraiki behar 
dela, oinezkoen mugikortasunera ordeztuko ez duena, 
eta horren eskaria oso handia dela.


2. MAHAIA: HAINBAT TXIRRINDULARITZA 
MOTATARAKO BIDE-SEGURTASUNA


Moderatzailea: José Parejo, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saileko 
Plangintza Zerbitzuko burua.


1. Bizikleta-segurtasunari eta hobekuntza-estrate-
giei buruzko datu orokorrak. Pedro Tomás (Trafikoko 
Zuzendaritza Nagusia).


2. Txirrindularien istripu-tasa Euskadin. María Jesús 
Iturralde (Trafiko Zuzendaritza – Eusko Jaurlaritzako 
Segurtasun Saila).


3. Bizikletan seguru sentitu behar dugu. Pedro Horrillo. 


Bide segurtasunaren arloko mahaia DGTko Pedro To-
másen esku hartzearekin hasi zen. Berak diseinuaren 
araberako segurtasunaren ideia azpimarratu zuen, hau 
da, huts egiten dugunean ere babestuko gaituzten siste-


mak sortu behar ditugula,  huts egitea humanoa delako.  
Ideia hori Ikuspegi Klasikotik Zero Bisioko Ikuspegirantz 
aldatzearen zatia da eta pertsona guztiek errepideak 
eta kaleak beren bizitzarako eta osasunerako arriskurik 
gabe erabiltzeko duten eskubidean oinarritzen da (Tylö-
sandeko Adierazpena, 2007). Pedrok txirrindularien 
hiriarteko istripu-tasari buruzko datuak eta azterlanak 
eman zituen, eta DGT errepideetako eta zeharbidee-
tako bide-segurtasuna hobetzeko egiten ari den ekime-
nak erakutsi zituen. Azpimarratu zuen sarearen hierar-
kiaren oinarriak gure ustez eduki behar duen funtzioak 
izan behar duela eta  bide mota guztiak egokitu egin 
behar direla bertan ematen diren bizikleta erabilera 
desberdinak hartzeko. Segurtasun kontuetan, espazio 
partekatuetan masa eta abiadura desadostasun handiak 
saihestu behar dira. Neurriak homogeneoak eta heda-
garriak direla bermatu behar da, hau da, egoera askotan 
aplikatzeko prestatuta daudela. Erreferentziak, ikerke-
tak eta proiektu pilotuak beharrezkoak dira jakiteko zer 
jarduerek duten eraginkortasun handiena, eta, horrela, 
lehenetsi ahal izateko.


Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Maria Jesus 
Iturralde Bizkaiko eremura eta Euskadin zuen testuin-
gurura pasatu zen. María Jesusek 2003tik aurrerako 
aldirako aurkeztu zituen datuek erakusten dute bizikle-
ta bidezko mugikortasuna etengabe handitu dela. Aldi 
berean, tartean txirrindulariak dituzten gorabeheren 
kopuru absolutuak ere gora egin du, zertxobait gehia-
go hiriarteko bideetan hiri barruko bideetan baino, bai 
Bizkaian, bai Euskadin. Txirrindulariek pairatutako le-
sioen gorakada nabari da, lagin orokorrean gertatzen 
denaren alderantziz. Asteko egunei dagokienez istilu 
gehienak asteburuan, ekainean eta gertuko hilabe-
teetan gertatzen dira, eta goizeko erdiko  orduetan, 
10:00etan eta 11:00etan, eta arratsaldeko 17:00etan 
eta 18:00etan. Erorikoak gertaeren erdiak dira, gutxi 
gorabehera; gainerakoetan, berriz, aurrez aurreko eta 
alboko talkak eta atzetik jotzeak izaten dira ohikoenak. 
Azkenik azpimarratu behar da gorabehera gehienetan 
zauriak izaten dituen txirrindularia gizonezkoa izaten 
dela % 93an eta istiluen kausa ohikoenak distrakzioak, 
abiadura eta bidearen egoera direla. Euskadiko bide-se-
gurtasuneko estrategian nabarmentzekoa da kolektibo 
kalteberen babesa, 5 helburu orokorretako bat baita.







Pedro Horrillo txirrindulari profesional ohiak bere es-
perientzia pertsonalaz hitz egin zuen. Pedro bide-indar-
keriaren aurkako enpatiaren garrantziaz hitz egiten hasi 
zen: gidariak txirrindularien larruan jar daitezela; eta 
bien arteko harreman adeitsuagoa eta begirunetsuagoa 
posible dela gaineratu zuen, berak Herbeheretan bizi 
izan zen denboran nola sentitu zuen ikusita. Oinezkoek 
lehentasuna izan behar dute bide berdeetan, eta, aldi be-
rean, kirol txirrindulariek nahiago izan dezakete galtza-
da erabiltzea bide berdearen ordez: kirol txirrindularien 
eta aisialdiko txirrindularien azpiegitura lehentasunak 
ezberdinak izan daitezke. Edonola ere, Pedrok gogora-
razi zuen beharrezkoa dela txirrindulariak seguru sen-
titzea erabiltzen duten azpiegituran. Azkenik, bizikleta, 
katalizatzaile ekonomikoa izateaz gain, kultur eta gizarte 
katalizatzailea dela azpimarratu zuen Pedrok.


3. MAHAIA: HIRIARTEKO BIZIKLETA-
MUGIKORTASUNAREN KUDEAKETA


Moderatzailea: Esther Anaya, Bizikleta mugikortasune-
ko aholkularia eta ikertzailea


1. Bizikletaren plangintza Bartzelonako Metropolia-
ren Aldean eta Bizikletaren Aldeko Hirien Sarean. 
Silvia Casorrán (Bartzelonako Metropoliaren Aldea eta 
Bizikletaren Aldeko Hirien Sarea).


2. Ibilbide ertain eta luzeko bizikleta mugikortasuna: 
intermodalitatea eta anekak. Mariano Reaño (Conbici).


3. Bide berdeen eta zikloturisten kudeaketa admi-
nistrazio mailan: azterketa-kasuak eta gomendioak. 
Macià Serra i Serra (Gironako Unibertsitatea).


Bartzelonako Metropoliaren Aldeko Silvia Casorránek 
(Bizikletaren Aldeko Hirien Sareko erakunde idazkaria) 
hainbat lan-dimentsio aurkeztu zituen hiriarteko bizi-
kleta mugikortasunari dagokionez. Lehenik eta behin, 
Europako BiTiBi proiektuan mugikortasunaren hur-
bilketa integrala landu zen, non trenbide-operadoreak 
atez ateko bezeroarengan pentsatzen duen, ez bakarrik 
geltokitik geltokira. Hurbilketa horretan bizikleta trenbi-
deko joan-etorrietan integratzea onartzen da, nahiz eta 
ekonomikoki errentagarria ez izan. Bartzelonako Metro-
poliaren Aldean (BMA) bizikleta bidezko mugikortasuna 
bultzatzen da, baina beti oinezkoa aintzat hartuta eta 
azpiegitura eman behar zaiola aintzat hartuta bizikleta bi-
dezko azpiegitura okupatu beharrik izan ez dezan. BMAk 
bizikletentzako aparkaleku segurua (BiciBox) landu du, 
eta baita langileentzako barne ekimenak ere, bizikleta 
elektrikoen mailegua kasu. Silviak azpimarratu zuen Bi-
zikletaren Estatuko Plan Estrategikoaren (onartzearen 
zain dagoena) 9 helburuetatik 4 bizikleta intermodalita-
tearekiko lotura dutela. Azkenik, Silviak Bizikletaren Alde-
ko Hirien Sareak Renferekin duen hitzarmenaz hitz egin 
zuen, bizikleta intermodalitatea bultzatzeko  aparkaleku 
seguruen, geltokietan bizikletak mailegatzearen eta tre-
netan bizikletak garraiatzearen bidez.


Mariano Reañok (Conbici) eskualdeko bizikleta mugi-
kortasunaren ikuspegi ludikoagoa eskaini zuen, eta kas-
koaren nahitaezko erabileraren inguruko problematikak 


nabarmendu zituen: “Kaskoak buruak salbatzen ditu, 
baina askoz bihotz gehiago kondenatzen ditu”. Zikloeta-
rako atoiei dagokienez dagoen erregulazioak ezartzen 
dituen mugak aipatu zituen, eta beharrezkoa denean 
azpiegitura bereizirik ez dagoela. Mugikortasun mo-
tordunak oraindik oztopo asko jartzen dizkio bizikleta 
bidezko mugikortasunari eta, oro har, hirien irisgarrita-
sunari eta bizigarritasunari. Segurtasunik ezak, bene-
takoak zein hautemandakoak, jende gehiago bizikletaz 
joatea eragozten du. Marianok intermodalitate mota 
ezberdinen baldintzak eta mugak aztertu zituen: trena-
rekin, autobusarekin eta hegazkinarekin. Azkenik, pro-
posamenak honako hauek dira: kalitatezko aparkalekua, 
bizikleta garraiatzeko erraztasunak, geltokietan bizikle-
tak alokatzea, eta bizikleta azpiegitura eta zerbitzuetan 
egindako inbertsioa motordun mugikortasunera bidera-
tutakoaren maila berean egotea. Marianok txirrindula-
riei entzutea eskatu zuen, eta etengabeko elkarrizketa 
egon dadila txirrindularien elkarteekin.


Macià Serra, Gironako Unibertsitatea, zikloturisten 
ibilbideen kudeaketa administratiboan finkatu zen. Ar-
loan egin dituen azterlanen arabera “bakarrik egitea 
errazagoa eta azkarragoa da, baina epe luzera elkarre-
kin egiteak emaitza hobeak eskaintzen ditu”, Maciaren 
hitzetan. Aurkezpenean  zikloturismoaren inguruko 
proiektuen bi unetan premisa hori babesteko funtsezko 
alderdiak eta gomendioak eskaintzen dira: plangintza 
eta diseinua, batetik, eta kudeaketa, bestetik. Plangin- 
tzan eta diseinuan Maciak aipatu zuen funts ekonomiko 
gehiago egongo direla horrelako proiektuak laguntzeko, 
lehentasun estrategiko desberdinekin lerrokatuta dau-
delako. Hala ere, erronkak gehiago joango dira eskalaren 
arabera, tokian tokikoak eta eskualdekoak uztartzea-
ri dagokionez eta sarea gauzatzeko prest marraztuta 
edukitzeari dagokionez. Planifikatzeko eta diseinatzeko 
beste erronka bat inplikatutako eragile guztiei ahotsa 
ematea da, ikuspegi integrala eraikitzea ahalbidetuko 
duena. Erabiltzaileen inklusioa eta aniztasuna lortzeko 
lan taldeek ere inklusiboak eta askotarikoak izan behar 
dute. Kudeaketari dagokionez unitatea lantzea go-
mendatzen du Maciak, proiektu osoak edukitzeko, eta 
ez zatitu gabeak edo osatu gabeak. Halaber, proiektu 
guztien espezifikotasuna nabarmentzea gomendatzen 
du, proiektu bakoitza bakarra izatea eta esperientzia 
bakarrak eskaintzea. Azpiegiturak mantentzea da ku-
deaketa arrakastatsu baterako beste gakoetako bat. 
Azkenik, ebaluazioaren eremuan, hainbat adibide gehi-
tzen dira, kontagailuak instalatzea eta erabileraren ara-
berako inbertsio-ratioa kalkulatzea bezalakoak.


BESTE PEDALKADA BAT 
BIZKAIAN BIZIKLETA 


ERABILTZEAREN ALDE



https://desaweb.bizkaia.bfa/eu/-/una-pedalada-mas-hacia-una-bizkaia-en-bicicleta

https://desaweb.bizkaia.bfa/eu/-/una-pedalada-mas-hacia-una-bizkaia-en-bicicleta

https://desaweb.bizkaia.bfa/eu/-/una-pedalada-mas-hacia-una-bizkaia-en-bicicleta






Burdinmendi
Bide Berdearen 
Interpretazio-Gida


www.burdinmendi.org







ARGITARATZAILEA:
Enkarterrialde
Landa Garapenerako Alkartea
Asociación de Desarrollo Rural
Bº de San Miguel, s/n
48870 Artzentales - BIZKAIA
Telf: 946 109 590
e-mail: enkarterrialde@enkarterrialde.org
Web: www.enkarterrialde.org


TESTUA:
Enkarterrialde
HAIZELAN S. Coop.ren berrikustea


ARGAZKIAK:
Vicky Duro Pikaza (HAIZELAN S. Coop.)


PLANOA:
Pavel Nuño


DISEINUA:
Wokocreativos S.L.


Gida honek Bizkaiako Foru Aldundiko Turismorako eta Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza 
Nagusiaren eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren laguntza jaso du.







Nola heldu:


0.Km: Traslaviñako (Artzentales) Trenaren geralekua  


10.Km: El Castaño (Sopuerta)


16.Km: La Aceña (Galdames)


30.Km: Gallarta (Abanto-Zierbena)


40.Km: Pobeña (Muskiz)


Sarbide hauek kontuan izan ditzakezu etapak antolatzeko or-
duan, batez ere oinez egin nahi baduzu. 


Beste sarrerak:


4,8.Km: Las Barrietas (Sopuerta)


12.Km: El Arenao (Sopuerta)


18.Km: El Cerco (Sopuerta)


23.Km: Borja-Santelices (Muskiz)


36.Km: El Kardeo (Muskiz)


Renfe trenarekin:


Bilbao - Santander Linea.
Traslaviñako Geralekua (Artzentales) Lehengo 
FEVE
C 2 Linea. Bilbao - Muskiz:
Gallartako Geralekua (Abanto Zierbena)


Bizkaibuseko zerbitzuarekin: 


Bizkaibus: Telf. 902 222 265
www.bizkaia.net 


Kokapena
Burdinmendi Bide Berdeak Bizkaiko Enkarterri 
eskualdean zehar 42,5km egiten ditu


Garraio publikoan hurbiltzeko edo aparkalekuak topatuko 
dituzuen Bidera sartzeko puntuak: 
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Ibilbidea
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Bizikletari 
eraginez
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Gaia 1


Natura eta 
historia 
maratoiamaratoia


Burdinmendi Bide Berdeko 42,5km-ak Traslaviña 
(Artzentales) eta Kobaron (Muskiz-en) arteko lur 
azpiko galeria labirintikoa eta meatze-aztarnaren legatu 
zabalak ezkutatzen ditu: Sopuertako kiskaltze labeak, 
meategiak, burdinolak... eta esploratzeke dauden makina 
bat txoko. Gainera, askotariko abentura-jarduera aukera 
praktikatzeko, museoak, jatetxeak, landetxe eta xarmadun 
beste ostatu batzuk aurkituko dituzu. Bide Berdea 
oinez edo bizikletaz, jarduera fi sikoa egiteko eta bizitza 
osasungarriaz gozatzeko leku paregabea da.


Bizkaiko Enkarterri eskualdean kokatuak dauden 
Artzentales, Sopuerta, Galdames, Abanto-Zierbena, 
Zierbena eta Muskizko udalerrietatik igaroko zara.







Mendi inguru hauetako burdinaren ateratzea eta 
itsasadarrera edo itsasora garraiatzeko beharrak hainbat 
enpresek meatze-trenbideak sortzera eraman zituzten. 
Gaur egun, tarte batzuk Bide Berdean birmoldatu dira. 
Horrela natura eta paisaia eraldatu zuten meatze lanen 
ondoko aztarnak ezagutarazteko bide ezin hobean 
bihurtu da, bizikletaz nahiz oinez aktibitate fi siko 
osasuntsua egiteko aukera paregabea. 


Minerala mendialdetik behealdetara eramateko airezko 
tranbia eta plano inklinatuzko sare konplexua erabiltzen 
zuten. Hemendik, Meatze Trenbideak mineralak 
barkuetaraino eramaten zituzten.


Gaia 2


Historia 
apur bat: 
lurrinaren 
oinordekoaaaa
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Gure Bide berdeko hiru lineak honakoak ziren:


“Castro – Traslaviña Linea”.


1914an Ferrocarril de San Julián 
de Musques a Castro Urdiales y 
Traslaviña Konpainia sortu zen, 
Trianoko trenbidea Santander- 
Bilbokoarekin batzeko helburua 
zuen. Merkantzia garraioetan jardun 
zuen. 1992tik aurrera Estatutako 
Trenbideen esku geratu zen eta 
errentagarritasun txikiagatik 1966an 
itxi egin zuten, meatzaritza krisiaren 
eraginez.


“Sestao – Galdames Linea”.


Bilbao River Cantabrian Rail 
Konpainia ingelesak eraiki zuen eta 
1876an zabaldu zen. Bere 22Km-ko 
ibilbidea luzeena zen eta La Aceña-
ko (Galdames) Meategi ustiapenak 
Sestaoko La Benedictako kaiekin 
lotzen zituen. Bai mineral eta bai 


pertsonen garraiorako erabilia izan 
zen, honek langile etorkinak lantegi 
inguruetako meatzari auzoetan 
ezartzea lagundu zuen: La Balastrera, 
La Aceña, Saúco…


Beste ustiategietako minerala ere 
garraiatu zuen, ibilbidean zehar 
hainbat kargatzeko toki aurkitu 
zitezkeen. Bereziena La Florida 
auzoan aurkitzen zen. Puntu 
honetaraino 4kmko luzera zuen 
plano inklinatu ikusgarri bat heltzen 
zen, Saúco Meategitik trenbideraino. 
Estatuko plano luzeenetariko bat zen 
eta bidean bagoneten joan-etorrirako 
bitarteko sei geraleku zituen.


Gerra Zibilaren ondoren Babcock & 
Wilcoxen ondasun izatera pasa zen, 
1972 eraitsi zutelarik.


“Covarón Trenbidea”.


1860 inguruan The Vizcaya and 
Santander Mining Cº Ltd Sozietateak 
Muskizko Kobaron auzoko San Julián 
eta Amalia Vizcaína meategietako 
ustiapena hasi zuen. Baina, José 
McLennan ingeniari eskoziarraren 
konpainia izango zen hamarkada 
geroago mineralaren ustiapen eta 
komertzializazioa bultzatuko zuena. 
Rubio eta burdin karbonatuaren 
produkzioari irteera emateko, 
McLennan-en konpainiak 2,6km 
luzerako trenbide bat eraiki 
zuen, El Kobaronetik Campomar 
itsasbazterreko kargatzeko tokirarte. 
Handik minerala Durham-era 
(Ingalaterra) abiatzen zen. 1963 
urtean aktibitate guztia gelditu eta 
kargatzeko tokitik azken bidalketa 
egin zen.







Gomendio batzuk
Bide Berdeak gordetzen dituen sekretu guztiez 


ohartzeko lasaitasunez gozatu. Asko du kontatzeko! 


Disfrutatzeko denbora hartu eta hurrengoan 


bueltatzeko aitzakiaren bat utzi …Oinez egiten 


baduzu bi etapatan banatu dezakezu. 
Soslai altimetrikoa


Gomendio batzuk


Gaia 3


Xehetasunik ez 
galtzeko: Interes 
puntuak


Gida honetan meategietako aktibitate handiaren aztarnak eta 
paisaiaren interpretaziorako gakoak aurkituko dituzu. Ibilbidea osatzen 
zoazen heinean eta interes puntu bat topatzen duzunean, mapan 
kokatzea besterik ez duzu; ikur aurkibidearen bidez informazioa 
kontsultatzeko orrialdera zuzentzen zaitu.


Eta, alderantziz: Gida hau irakurriz Bide Berdeari buruzko alde 
ezberdinak ezagutuko dituzu. Testuan, interes puntu bakoitza 
nabarmentzen dituzten ikurrak aurkituko dituzu, geroxeago mapan 
lokalizatu eta ondoren lekuak bertan bisitatzeko. 
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Interes tokiak


Meatzari tunelak


1  Las Barrietaseko kargatze tokiko hondamenak, Sopuerta (4.Km). 14.Orr.


2  Aleneko herri meatzari zaharra, Sopuerta (saihesbidea 4,8. Km-an). 15.Orr.


3  Catalina Meategiko konplexua El Castañon, Sopuerta (saihesbidea 11.Km-an). 17.Orr. 18.Orr.


4  La Aceñako geraleku zaharra, Galdames. (16.km). 20.Orr.


5  El Cerco (Galdames), Kargatze tokiko hondamenak eta lokomozio-trenak biratzeko zuloa. 18.Km. 20. Orr.


6  El Pobal Burdinola, Muskiz. Oinezko eta bizikletazko sarrera 21.Km-an. 22.Orr. 23.Orr.


7  Kargatze tokiko hondamenak eta El Onceko kokalekua, Abanto-Zierbena (km 26). 26.Orr.


8  Euskadiko Meatzaritza Museoa eta Concha Meategia, Abanto-Zierbena, 30.Km-an saihesbidea. 27.Orr.


9  Barbaduneko dunak eta padurak, Muskiz (km 40). 29.Orr.


10  El Castilloko Meatzari multzoa, Muskiz (km 42,5). 30.Orr.


2.Km. Artzentales.
Bi tunel jarraian, bat 147 m-koa eta 
bestea 87 m-koa. Luzeenak argiteria 
piztu eta itzaltzeko etengailua du.


16.Km. Galdames.
Vallejaseko tunela (80 m) eta 
Malpeñako tunela, 180 m-koa eta 
argiztatua, “sorginaren tunela” bezala 
ezagutua.


24.Km. Abanto-Zierbena.
El Sobacoko tunela, 150 m 
argiztatuak.


27.Km. Abanto-Zierbena.
Calcos Viejoseko tunela, 50 m-koa.







Gaia 4


Pausuz pausu. 
Bizikletari 
eraginez


Bide Berdeko kilometroak, 0.km-tik 29.km-rarte, 
idazle ezberdinen hitzorduak batzen dituzten 
panelez markatuak daude, euren artean; Antonio 
de Trueba, Blas de Otero, Federico García Lorca, 
Octavio Paz, Miguel Hernández, Gabriel Celaya, 
Violeta Parra, Antonio Machado eta Esteban 
Urkiaga “Lauaxeta”. Ilusioz irakurtzen duten haur 
eta gazte irakurleen artean derrigorrezko geraleku 
bilakatu dira.


Bidea Artzentaleseko Traslaviña auzoan hasi 
egiten da. Lehen pausuak Bilbao-Santander 
burdinbideko Traslaviñako Geltokiak zehaten 
ditu. Puntu honetatik ere Burdinbideen Bidera 
eta GR-281-ra sartu daiteke.


GR-281ª Balmasedatik 


Kadagua ibaiaren ertza 


jarraitzen duten tontorretara 


eramaten gaituen ibilbide 


luzea da.
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Bide Berdearen lehen kilometroak eginez Kolitza 
errekaren bazterretik bi tunel igarotzen ditugu, bata 
147m-koa eta 87m-koa bestea. Luzeenean argia piztu 
eta itzaltzeko etengailu bat dago. Sarrera eta irteera 
ondoan ikusiko dituzu, ezazu ahaztu! Hortik gutxira 
erreka zeharkatzen laguntzen duen egurrezko pasagune 
eder bat topatuko dugu baita Las Barrietaseko minerala 
kargatzeko tokiko hondamenak ere, Sopuertan 
dagoeneko.


Artzentalesen ustiatzen ziren meategietako asko 


Sopuertara heltzen zen ibilbide honetan kokatzen 


ziren: Amalia-Juliana meategia, La Sorpresa eta 


María meategia adibidez.







Ibaiaren beste ertzean burdinola eta minerala kargatzeko toki 
baten hondamenak itxaroten gaituzte, Las Barrietaseko tren 
geltoki zaharraren ondoan. Apur bat aurrerako Sopuertako 
Alen meatzari auzune zaharrera igotzeko dagoen errepideko 
bidegurutzea aurkitzen dugu. Bide Berdetik ateratzeko 
gonbita egiten digu 2.000 urte baino gehiagoko mendi 
burdinolak aisia-gune bezala atondutako gunea ezagutzeko.


Haizeolak. Hasierako fabrika hauek burdin- minerala 
ikatz kantitate handiekin batera sartzen ziren harri-


tximinia txikiak ziren. Hauen helburua, meategitik 
atera berritako burdinak izan zitzazkeen 


ezpurutasun guztiak askatzea eta garbitzea zen, 
berotuz eta labe txiki hauetan gori-gorian jarriz 
lortzen zen. Burdinola hauek mendien goiko 
aldeetan eraiki zituzten burdin minerala eta 
egur-ikatza kantitate handietan behar izaten 
zituztelako. Han goian basoetatik gertu 
kokatzen ziren, meatzariek meategietatik 
burdina atera eta ikazkinek haritz, pago eta 
gaztainondoen egurra erabiltzen zuten. 


erala
rri-
gitik 


zen, 
jarriz


goiko 
a eta 
zaten 
u
atik 
o eta 
n. 
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Txondorra enbor-pilo batekin osatutako 
tximinia batez hasten zen. Tximinia hau enbor 
eta egurrez inguratuz mendi itxura hartzen 
zuen. Hurrengo pausoa ikaztegia sasitzarekin 
eta lastoarekin estaltzea zen; bukatzeko lur eta 
errauts geruza batez estaltzen zen garrak ihes 
egin ez zezaten.


Tximinia eratzerakoan geratzen zen zulotik 
ikatz-zati erre bat sartzen zen eta zurak su 
hartzen zuenean, zulo hau lokatzaz estaltzen 
zen. Hau neketsua iruditzen bazaizu, oraindik 
zailena geratzen zen, txondorra astebetez gutxi 
gora-behera zaindu egin behar zen. Suak ihes 
egin ez zedin, behar zenean txondorraren 
gainean lurra bota behar zen. Astebete ostean, 
sua itzali egiten zen eta ikatzezko mendia 
hozten hasten zen. Orduan ikazkinak arrastelu 
batekin behera botatzen zuen eta ikatza 
gainontzeko hondarretatik bereizi egiten zuen.


Zailena egurra ikatz bihurtzen zen momentu 
konkretu hori noiz ematen zen jakitea zen 
sua berehala itzaltzeko. Hau ikasteko modu 
bakarra lan eginez eta denborarekin lortzen 
zen. Ikazkin bakoitzaren sekretuaren parte da.


1. Egurra
2. Tximinia
3. Lastoa
4. Lurra eta errautsa
5. Buztinezko estalkia







Baso artetik Bide Berdean jarraitzen 
dugu. Sopuertako Meategiaren 
goiko aldetik zeharkatuz, El Castaño 
(Sopuerta) auzora iristen gara, hantxe 
bagoneta zahar batek ongi etorria 
ematen digu.


Eraikinen artetik lurrean adierazitako 
marra berdetik jarraitzen dugu El 
Castaño parkera helduz, bertan 


meatzarien omenezko monumentua 
aurkitzen dugu.


Puntu honetan ezkerrera dagoen 
desbideratze bat hartu daiteke km 
eskas batean Catalina Meategiko 
multzora eramaten gaituena. Bere bi 
kiskaltze- labeen eta Los Herreroseko 
tunelagatik ezaguna da, bere 2 
km-ak XX. mendearen lehen erdian 


pikotx eta palaz zulatua izan zena. 
Las Muñecaseko portua igarotzea 
ahalbidetzen zuen Kantabriako Otañes 
haranera helduz eta horrela Castro- 
Urdialeseko minerala kargatzeko 
toki zaharretara helduz. Inguruan El 
Alisaleko aisia-gunea topatzen da. 
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El Castaño parketik Bide Berdetik jarraituz, errepide 
azpitik igarotzen den tunel bat zeharkatzen dugu. 
Sopuerta Abentura ondotik pasatzen gara. Errekaren 
beste ertzean kokatzen den Familiaren aisi 
aktiborako ekipamendu interesgarria da.


Kiskaltze- Labeak burdin gordina ahitu egin 


zenean agertu ziren eta enpresak aurrez 


baztertzen zuten mineral lohia estimatzen hasi 


ziren. Mineral honi ezpurutasunak kentzeko 


ikatzarekin tenperatura oso altuetan berotzen 


zituzten labe erraldoi hauetan.







El Arenaora heltzen gara (Sopuerta) 
bertan trenbideko zubi zaharra 
zegoen, gaur egun BI2701 errepide 
gainean egurrezko pasabide 
ikusgarria dago, eta apurka-apurka 
Galdamesera hurbiltzen goaz.


Hemen Burdinolen Ibilbidearekin 
berriz elkartzen gara. Barbadun 
ibaiaren gaineko egurrezko pasagune 
berri batek Aguas Juntaseko 
aisia-gunera eramaten gaitu. 
Bideak padura eta fruta-arbolen 
artean jarraitzen du, errepidearen 
azpitik doan tunel txiki bat igaroz 
Galdameseko La Aceñaraino. Puntu 
honetan Sestao- Galdames eta 
Castro- Traslaviña trenbide zaharren 
elkargune zen puntuan kokatzen 
gara. 
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La Aceñara iristeko aldapa gainditu behar dugu. Indarrak 
berreskuratzeko Tardía eta Berango meategien inguruan 
egokitutako aisia-gunean atseden hartu dezakegu;
piknik-mahaiekin, haurren jokoekin eta ibai-paseo ederraz 
inguraturik. Urtegia orain kokatzen den tokian lehenago 
meatze-herria egoten zen. Hemendik GR-281 bidera 
berriro lotu gaitezke.


Behin indarrak berreskuratuta Bide Berdera itzultzen 
gara, La Aceñako industrigunea atzetik igaroz tren 
geltoki zaharrera iristen gara. Aurrera jarraituz Vallejas 
eta Malpeña bezalako tunelak pasatuta, azken hau 
“sorginaren tunela” bezala ezagutzen dena, Galdamesko 
El Cerco auzune-arte heltzen gara. Inguru honetan 
trenbideko beste kargatzeko toki zahar bat aurkitzen zen.







Bidearen ezkerrean, lokomotorak 
biratu ahal izateko zulo biribil bat 
ikusiko dugu. Biratzeko puntu 
honetaraino heldu behar izaten 
zuten. Distantzia gutxira Burdinmendi 
Bide Berdearen zati bat ezkutatzen 
duen lubeta eta horma berezi batzuk 
ikusi ditzakegu.
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Baso paisai batetik jarraitzen dugu. 21.kma 
baino apur bat arinago Bide Berdetik irteteko 
aukera ematen digun bidegurutze batera 
heltzen gara, alde batetik Muskizen dagoen 
El Pobal Burdinolara (10 minututara) jaisteko 
eta bestetik Peñas Negraseko Meatzaritzaren 
Interpretazio Zentrora eta Trapagaraneko 
Zugaztietako meatzari herri-gunera igotzeko.


Saihesbide honek Trianoko mendi gainetako 


ibilbidea egitea uzten digu eta ustiapen 


kontzentrazio handiak eta paisaian integratzeko 


moduak, sarritan laku edo baltsa eran, begiesteko 


aukera ematen digu.







Denborarekin, burdinolak ibaietara 
hurbiltzen joan ziren eta gaur egungo 
fabriken itxura hartzen joan ziren. 
Urezko burdinolak edo “zeharrolak” 
ziren hauek. Uharka batean 
pilatutako uraren jaitsieraren indarrak 
gurpil multzoa mugitzen zuen, 
ondorioz hauspoak martxan jartzen 
ziren sua piztuz eta minerala jotzeko 
mailua abiarazten zutelarik.


Burdinolak menditik haranera jaitsi 
zirenean, beharrezkoa zuten ikatz 
eta minerala langileek mandoetan 
eraman egiten zuten ibai 
hertzeetaraino.


Burdinola baten elementurik 
garrantzitsuenak hauek dira:


Gabia: Pago-zur eta metalezko 
mailu handia. ingudearen gainean 
kokatutako burdina mineral lohikeria 
garbitzeko eta hari joz forma 
emateko erabiltzen zena


Hauspoa: Egur eta larruz egina. 
Garrak pizteko airea botatzen zuen. 
Ur-jaitsiera batek aktibatutako gurpil 
hidraulikoari esker funtzionatzen 
zuen.


Labea: Zulo honen hormak 
burdinazko plakez estalita zeuden, 
ikatz-begetal asko kiskaliz burdin 
mineralaren lohikeria kentzen 
zitzaion. Bergamaillu izeneko horma 
txiki batek labeko hauspoak isolatu 
eta tenperatura oso altuetatik 
babesteko balio zuen. 


Haizebide: Bergamaillua zeharkatuz 
hauspoa labearekin elkartuta 
mantentzen zuen tutu txikia, 
airea zuzenean sartuz eta garrak 
maximoan piztuz.


Uharka: Ibaiko ura gelditu eta 
pilatzeko horma. Uharkaren alde 
baterantz, burdinolako teilatuaren 
garaiera jarraitzen zuen kanalari esker 
desbideratzen zen. Honela, erortzen 
zenean, gurpil hidraulikoen gainean 
haiek mugiarazteko indarra sortzen 
zuen.
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Bide Berdea jarraituz, errepidearen 
bidegurutze batera heltzen gara eta 
asfaltozko zoladura duen Bidearen 


tarte batean sartzen gara. Tarte 
hau hasi eta gutxira, aldaketa bat 
topatzen dugu: Borja Meategiaren 
kargatzeko tokiaren hondamenak 
dira. Ondoren El Sobacoko tunela 


igarotzen dugu, bide estuko trenbide 
batek behar duen zabalerarako 


handiegia den galeria!, argiztatutako 
150 m-ko luzera eta oinezkoentzako 


espaloiarekin.


Abanto-Zierbenan sartu gara.







Ibilbidea Putxeta, Pozo Gerente eta La 
Arenako hondartza gaineko ikuspegi 


paregabearekin jarraitzen dugu.
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Aurrerago El Onceren 
kargatzeko tokiaren 
hondamenak daude, Sestao- 
Galdames, trenbidearen 
ibilbidearen erdia, 11.kma 
izateagatik horrela deitua. 
Hemen aurkitzen zen plano 
inklinatu luzeko terminala, 
Meatze-Zonaldeko handiena, 
Galdameseko Saúcoko 
Meategiekin konektatzen 
zuena.


Picón kurbaren ostean, 
atsedenera gonbidatzen 
gaituen aisia-gunea dago, 
Los Castañoseko geraleku 
zaharraren ondoan.







Bide Berdean jarraitzen dugu, Calcos Viejos tunela 
(50 m-ko luzerakoa) eta San Fermineko antzinako 
plano inklinatua pasatzen ditugu.


Hemendik aurrera bideak ibilgailuekin paralelo 
doan herri-gune tarte batera eramaten gaitu, 
arreta handiz ibiltzea ezinbesteko izango dugu.


Gallartako auzora iritsi gara (29.kma), bertan 
Euskal Meatzaritza Museoa eta Concha 
Meategiaren behatoki ikusgarriak itxaroten gaitu. 
Bertara heltzeko Bidetik apur bat urrundu beharko 
dugu, eskuinean Meatzari Etorbidea utziz.


Herri-gunea atzean utziz tarte lasaiago batetara 
heltzen gara. Bidean bidegurutze bat agertzen 
zaigu, batetik itsasoaren irteera dugu eta bestetik 
Bilboko Itsasadarra.


Concha Meategia jatorrizko herriaren azpia ustiatu 


zuten hamarkadetan zehar, gaur egun itsas maila 


baino beherago heltzen da.


1993.ean itxia, aire zabaleko Bizkaiko burdin 


ustiategirik handiena izan zen.
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Puntu honetan gure maratoiaren jarraipena itsasorantz hartzea 
gomendatzen dugu. Hartarako ezkerrerantz bidegorriari jarraitu behar 
izango diogu, Gallartako futbol zelaiaren ondoan dagoen
aisia-gunearen parean. Horrela, Orconera Iron Companyren balde lerro 
ikusgarria jarraitzen dugu, 8 km bakanetan zehar Kantauri Itsasoa, La 
Arenako Hondartza eta marinelaren Bide Berdetik Itsaslur / Campomar 
banantzen gaituenak.


Puntu honetatik aurrera Bide Berdeak La Arenako Hondartzaraino 
“Barakaldo- La Arena” bidegorriarekin bidea partekatzen duena.
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Orconera Iron Companyren airezko 


balde lerroa, Ortuellako Carmen 


VII.a Meategia Pobeña-Muskizko 


garbitegiarekin lotzen zuena, 


Burdinmendien Bide Berdeko 


engranajearen azken kate-begia izan 


daitekeela uste da. Bere jatorrizko 


ibilbidea berreskuratzea ezinezkoa 


da (airez bai zihoan), makina honen 


aztarnak – bere denboran Europako 


garrantzitsuena bere teknika ezin hobea 


eta bere 8km-ko luzeragatik-, Abanto-


Zierbena eta Muskiz arteko bidegorriaren 


bidez trafi korik gabeko beste tarte bat 


egotea ahalbidetu du.







Behin La Arenako burdin hondartza gorrixka 
zapalduta, ondo merezi du dunen eta 
paduren, lertxun eta ubarroiak bezalako 
hegaztien ondoan paseatzera gelditzea.


Geroxeago, gure ibilbidea amaitu ahal 
izango dugu Pobeñarako eskailera aldapa 
txikia zeharkatuz, Muskiz-en, Barbadun 
ibaiko bokalearen gainean hedatzen den 
zubitik Itsaslurreko itsaslabarretako Bide 
Berdera sartuz.


Gaur egun balde-bide zaharreko arrastoak 
hemen aurkitzen ditugu eta beste elementu 
kultural garrantzitsu batekin lotzen dugu: 
Santiagoko Bidea, Pobeñan erromes-
ostatua duena. Hemendik aurrera ibilbideak 
itsasoaren gainean dagoen amildegia 
jarraitzen du.


Geroxeago gure ibilbidea amaitu ahal


La Arena hondartzako duna sistema Euskadiko 


handiena da. Barbadun-eko ibai-ahoa Red Natura 


2000ko Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) 


izendatua izan da.
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Helmugara iritsi gara! 
Itsaslabarrean kokatzen diren El Castilloko, Josefa Meategiko eta 
Amalia Vizcaínako meatze monumentuen multzo paregabea 
mirets dezakegu, duela urte gutxi itsaso zabalaren gainean zegoen 
zamatzeko toki bizkaitar bakarra itsasoak berak irentsi zuena.







Ibilbide luze honen osteko merezitako deskantsua irabazi 
dugu, goialdeko aisialdi gunean. Hala ere, jarraitu nahi 
ezkero … eta atseden hartu ostean, Itsaslurretik Kobaron 
arte jarraitzeko aukera ere badugu.
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Enkarterrialde
Landa Garapenerako Alkartea.
Tfno 94 610 95 90    www.enkarterrialde.org  


UDALETXEAK:


Artzentales: Telf. 946 109 655. www.artzentales.org
Sopuerta: Telf. 946 504 052. www.sopuerta.biz
Galdames: Telf. 946 504 154. www.galdames.org
Abanto-Zierbena: Telf. 946 362 000.
www.abanto-zierbena.org
Zierbena: Telf.: 94 636 53 36 
www.zierbena.net
Muskiz: Telf. 946 706 000. www.muskiz.org


GARRAIO PUBLIKOA:


Autobusak: Bizkaibus: Telf. 902 22 22 65
www.bizkaia.net / infobizkaibus@bizkaia.net 


Trena: Renfe: Telf. 902 240 202. www.renfe.es 
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INFORMAZIO GEHIAGO:
Bizkaiko Foru Aldundiaren web orria 
www.bizkaia.net
Bizkaiko Foru Aldundiaren turismoko web orria
www.mybilbaobizkaia.com
Eusko Jaurlaritzaren web orria
www.euskadi.net 
Eusko Jaurlaritzaren Turismoko web orri ofi ziala
www.turismoa.euskadi.net 
Enkarterri Eskualdeko turismo baliabideen web orria
www.visitenkarterri.com
Bide Berdeak web orria.
www.viasverdes.com


Intereseko informazioa:
www.burdinmendi.org







