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Aurkezpena

U

ribarri Ganboa eta Urrunagako urtegiak 1958.
urteko abuztuan inauguratu ziren. Obra handia
izan zen, Bilbo Handiko industriari energia elektrikoa
hornitzeko sortutakoa.
Baina urtegiko urpean Ganboako antzinako bailarako
herri gehienak geratu ziren. Hango bizilagunek
agur egin behar izan zieten beren ondasunei eta
bizimoduei, eta auzoko herrietara emigratu behar
izan zuten.
Unitate didaktiko honen helburua da urtegiaren
eraikuntzak jendearengan izan zuen eragina
sakonago aztertzea, eta Arabako bailara honen
memoria historikoa berreskuratzea.

Egokitu al zaizu inoiz etxez aldatzea antzeko egoera
batengatik?
Ikusi al duzu telebistan edo ezagutzen al duzu inguruabar
ekonomiko, politiko eta bestelako baten ondorioz emigratu
behar izan duen inor?
Bidezkoa iruditzen zaizu?

Fernando Sánchez Aranaz

Ganboako bailara

Garai hartako bizitza gaur egungoaren aldean oso bestelakoa zen.
Gauza guztiak etxean egiten ziren, hala nola ogia, gazta eta beste
elikagai batzuk, arropa eta bestelakoak. Bizitza herrian egiten zen.
Ia herri guztietan eskola txiki bat zegoen, eta errotak ere bazeuden
ogia egiteko irina ekoizteko. Komunikabideak oso desberdinak
ziren egungoen aldean. Aberatsenek bakarrik zuten autoa.

ATHA- GUEREÑU-1937

J

oan den mendeko 50eko hamarkadan Zadorra ibaiak Ganboa
izeneko bailara bat ekialdetik mendebaldera zeharkatzen
zuen, zenbait meandro eginez, eta haren erriberetan zenbait
herri zeuden, Arratzu-Ubarrundia, Ganboa eta Barrundia
udalerrietakoak, Gipuzkoan sortzen den Arlaban ibaia jasotzen
zuen arte. Hor, hegoalderantz biratzen zen. Garai hartan, herri
horiek ia guztiak nekazariak ziren. Biztanleak nekazaritzatik,
abeltzaintzatik eta basoen aprobetxamendutik bizi ziren, eta
mantentzeko beharrezkoa zuten ia guztia ekoizten zuten, uzten
soberakinak salduz, gastuei aurre egiteko, eta kasurik onenean
dirua aurrezteko. Horrela, ustekabeei aurre egin ahal zieten eta
seme-alabei etorkizun bat eman.

Isasmendi familia

Uribarri Ganboa Landatik
ATHA- GUEREÑU-2467
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Mendizabal aldeko paisaia

Ganboako herri batzuk 1945-46 urteetan

Ganboako bailararen izena 1025. urteko agiri batean agertu
zen lehen aldiz, “Donemiliagako goldea” izenekoan hain zuzen
ere. Hor, Arabako herriek Donemiliaga Kukulako nafar-errioxar
monasterioari burdinazko golde hortzen bidez ordaintzen zizkieten
zergak jasotzen dira. Lur horiek guztiak Nafarroako Erresumaren
barruan zeuden orduan.

Landa

Mendizabal

Zuhatzu Ganboa

Orenin

Azua

Garaio

Hamabost herri zeuden Ganboan, eta horietatik, sei, desagertu dira.
Hauek ziren: Lehete, Essavarri, Argillana, Arina, Langara (Langara
Ganboa), Moio, Aroma, Zuhatzu (Zuhatzu Ganboa), Marieta, Hazua
(Azua), Hurizahar, (Urizar) Orengohin (Orenin), Mendissur, Maturana
eta Essavarri-Urtupiana.
Urtegia eraiki aurretik, Ganboako bailarak ohiko landa paisaia
zuen, Elgea mendilerroaren oinetan. Ibarrak eta mendixkak zeuden,
Zadorra ibaiak eta haren ibaiadarrek zeharkatzen zuten, eta ibai
ertzetan, goraguneetan, herriak kokatuta zeuden.
Ganboan zenbait bide gurutzatzen ziren, Gasteiz eta Leintzeko
bailara lotzen zituztenak, Arlaban eta Anguta mendateetatik,
eta Agurain eta Legutio ere bai. Harantzago, Urkiola eta Barazar
mendateetatik, Bizkaiarekin ere lotuta zegoen.

aireko argazkiak 1945-46 EJ/GV. geoEuskadi
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Eta Interneteko artxiboetan Ganboako antzinako bailarako
herrien antzinako argazkiak bilatzen baditugu? Hango etxeak,
bizilagunak, bizimodua... Nola aldatu dira duela 50 urte genituen
ohiturak?
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Nondik dator gure etxeetan hartzen dugun ura?

E

txeko txorrota ireki eta berehala ur-zurrusta bat sortzen da,
besteak beste edateko, janaria prestatzeko, etxea garbitzeko edo
geure higienerako erabil dezakeguna. Baina beti ez da horrela izan.
Duela gutxi ez zegoen urik etxeetan. Kaleetan eta plazetan zeuden
iturrietatik hartu behar zen ura. Garbitoki publikoak zeuden arropa
garbitzeko. Gure etxeetan ur instalazioak jartzea aurrerapen handia
izan zen gure ongizaterako. Horri esker, gure bizitza erosoagoa
izateaz gain, osasuna ere hobetu egin zen. Horrenbestez, heriotzatasa jaitsi zen, haurren artean bereziki.
Gasteizera Ugaranako iturburutik heltzen zen ura duela urte asko.
Elgea mendietan zegoen, Barrundian. XX. mendean Gasteizko
biztanle kopurua nabarmen handitu zen. Udalak eta Aldundiak
akordio bat egin behar izan zuen 1976. urtean Bilbo Handiko Ur
Partzuergoarekin, Gasteizek biztanleentzat eta industriarako behar
zuen ura Uribarri Ganboako urtegitik har zezan.

Ba al dakizu zenbat ur kontsumitzen duzun egunero? Egunero,
ura erabiltzen duzun jardueren zerrenda bat egitea proposatzen
dizugu, eta bakoitzean zenbait litro ur erabiltzen dituzun
adierazi. Orain, kalkulatu zenbait litro behar dituzun zure
eguneroko ohituretarako.
Bururatzen al zaizu ur kontsumoa murrizteko modurik?
Zergatik uste duzu aurreztu behar dela ura?
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Zer dakigu Uribarri Ganboako urtegiari buruz?

Z

iur asko, behin baino gehiagotan hara joan zara bainatzera,
eguzkia hartzera edo Garaio edo Landako hondartzetatik
paseatzera. Agian hegaztiak ikustera joan zara Mendixurko parke
ornitologikora, edo urtegiari bira ematen dion ibilbidetik joan zara
bizikletaz. Agian egun batzuk eman dituzu Zuhatza uhartean,
udalekuetan, edo Marieta edo Uribarri Ganboako taberna eta
jatetxeetan egon zara.
Paisaia horiek guztiak oso desberdinak ziren duela hirurogei urte
inguru besterik...

eta urtegiari, inguruko zerbitzuei, urtegia
Sakatu hemen
inguratzen duten ibilbide seinaleztatuei, Landa, Garaio eta
Mendixur parkeei eta Uribarri Ganboa urtegiarekin zerikusia
duten beste datu interesgarri batzuei buruzko informazioa
eskuratuko duzu.
Ba al zenekien 2015. urtean Zadorrako urtegiak Natura 2000
Sareko Kontserbazio Bereziko Eremu deklaratu zituztela?
Garrantzitsuak dira aniztasun botaniko handia dutelako, uretako
landare komunitate interesgarri askorekin. Horrez gain, leku
bikaina da uretako hegaztien hazkuntzarako, migraziorako eta
negu pasarako.
Natura 2000 Sareari buruzko gehiago jakiteko sakatu hemen.

Zadorrako urtegi sistema
URTEGIEN ERAIKUNTZA

Z

adorrako sistemaren urtegiak hiru dira: Uribarri Ganboa,
Urrunaga eta Albina. Uribarri Ganboakoak edukierarik handiena
dauka, 147 hm³, 147 mila miloi litro ur!
Hasiera batean, Bilboko industria eremuak zuen energia
elektrikoaren beharra asetzeko eraiki zen. Uribarri Ganboa urtegiko
ura Urrunagako urtegira pasa zen tunel baten bidez, eta handik
Bizkaira joaten zen, mendien azpitik, Barazarren, zentral baten
turbinak mugitzeko, Arabako eta Bizkaiko koten artean zegoen
malda desberdinez baliatuz, ur hornituz eta energia elektrikoa
sortuz Bilboko eta inguruko fabriketarako.

Revista de Obras Públicas. zk. 2.802.1948
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Instalazioen eskema orokorra

Proiektu hori Manuel Uribe-Echevarría ingeniari bilbotarrak sortu
zuen joan den mendeko hogeiko hamarkadan. Horrez gain, 1934.
urtean, eraikitzeko eta abian jartzeko eskubideak bereganatu zituen.

Obrak 1956. urtean burutu zituzten, eta urtegia urez bete zen.
Guztira 3.500 langilek parte hartu zuten. Horietako batzuk lan
istripuetan hil ziren, baina ez dakigu zenbat izan ziren, garai hartan
informazio askorik ez zelako ematen. Obraren kostua 1.500 milioi
pezeta izan zen.
Francisco Franco diktadoreak 1958ko abuztuaren 25ean inauguratu
zuen urtegia.

Auñamendi Eusko Entziklopedia

Lehen proiektuak herri batean presa bat eraikitzea ezartzen zuen,
Mendizabal izenekoa. Gaur egun, urtegiaren azpian desagertu da.
Gero, urtegiaren edukiera handitzeko, aurreratu egin zen, gaur
egungo kokapeneraino, Uribarri Ganboan.

Barazar-zentrala 1950-1957
OSEPSA

Baina orduan gerra hasi zen eta Uribe-Echevarríak, Eusko
Jaurlaritzaren aginduetara zegoenak, erbesteratu behar izan zuen,
frankistek irabazi zutelako. Bizkaiko Labe Garaiak enpresak eskuratu
zuen 1945. urtean emakida, eta obrak 1948. urtean hasi zituen,
Saltos y Aguas del Zadorra izeneko enpresa sortuz.

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola
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Manuel Uribe-Echevarría

Hemen Zadorrako urtegi sistemari buruzko infografia bat
aurkeztuko dizugu. Ba al dakizu zein diren urtegi horien hiru
erabilera nagusiak? Sakatu hemen jakiteko;

ATHA- GUEREÑU-4681

826

Hauek ziren Ganboako herriak: Azua, hiriburua, Garaio, Larrintzar,
Marieta, Mendixur, Mendizabal, Langara Ganboa, Orenin eta
Zuhatzu Ganboa.
Ganboako udalerria deseginda, Garaio, Larrintzar, Marieta, Mendixur
eta Zuhatzu Ganboa Barrundiaren barruan geratu ziren. Langara
Ganboa eta Mendizabalekoa Arratzua-Ubarrundiaren barruan. Azua
eta Orenin Burgeluren barruan.

Mendizabal
Orenin

U-18596

Ganboako udalerrian bederatzi herri zeuden, eta desegin zen.
Bestalde, herriak auzoko udalerrietan banatu ziren: Barrundia,
Arratzua-Ubarrundia eta Burgelu.

ATHA- GUEREÑ
U-2463

U

ATHA- GUEREÑU-2887

Urpean gerat u ziren Ganboako bailarako herriak
rtegia eraiki zen lurrak, eraikuntzak barne, partikularrenak eta
herri ondasunak ziren, eta desjabetu zituzten. Gehienek diru
kopuru txikiak jaso zituzten, eta iruzur kasu asko ere egon ziren.
Bestalde, pertsona asko ez ziren lantzen zituzten lurren edo bizi ziren
etxeen jabeak. Alokatuta zeuden, beraz, inolako konpentsaziorik jaso
gabe joan behar izan zuten beren etxeetatik.

Zuhatzu Ganboa

Garaio

ATHA- GUEREÑ
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nboa

Uríbarri Ga

Bisita bat proposatzen dizugu Uribarri Ganboako urtegia
inguratzen duen ibilbidean jarrita dauden informazio
panelen bidez, urpean geratu ziren herrien historia sakonean
ezagutzeko.
Dena urpean desagertu zela dirudien arren, zenbait elementu
salbatu ziren eta museoetan gorde dira.
Gasteizko Elizbarrutiko Arte Sakratuaren Museoa bisitatzera
gonbidatzen zaitugu. Katalogoa begiratzen baduzu, bailarako
herri batzuetan zeuden eta berreskuratu ziren bi objektu
ikusiko dituzu. Zein dira? Sakatu hemen Museoaren webean
sartzeko.

Mendizabal eta Zuhatzu Ganboa urpean geratu ziren. Orenin
biztanlerik gabe geratu zen, uharte batean. Azua, Garaio eta
Larrintzar ere biztanlerik gabe geratu ziren, eta Langara Ganboa,
Marieta eta Mendixur herriek bere lurren zati bat galdu zuten.

ATHA- GUEREÑU-196666

ATHA- GUEREÑU-30084
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Azua

Urizarrek, Barrundiaren barruan dagoenak, lurrak galdu zituen eta
etxe bat bakarrik geratu zen.
Horrez gain, Arratzua-Ubarrundiako udalerrian, Landa, Zuhatzako
uhartearen ondoan zegoena, desagertu zen, eta geltokiko auzoak
bakarrik geratu zen. Uribarri Ganboak etxe eta lursail asko galdu
zituen.

Zubia Zadorraren gainean

Lehorte handiko garaietan, Ganboako bailarako herrien
hondarretako batzuk ikusteko aukera dago. Ikustera gonbidatzen
zaitugu.
eta alderatu nolakoa zen Ganboako
Egin klik hemen
bailara 1956-1957 urteetan, eta nolakoa den gaur egun.
• Horretarako, 1956/57 urtea aukeratu behar duzu leiho batean, eta
uneko urtea bestean.
• Egin zoom urtegiaren eremuan, eta kurtsoreak irristatuz, Ganboako
bailarako herriak eta Zadorra ibaiaren ibilgua non zeuden ikusiko duzu.

Esan zenezake zer herri geratu diren guztiz murgilduta edo
partzialki murgilduta urtegiko urpean? Hurrengo orrian bi
mapa daude. Hor, airetiko argazkian aurkitzen duzun etxe
multzoaren izena adierazi behar duzu.

lehen eta orain

Landa
Geltokiko auzoa

1945-46

Ullíbarri-Gamboa

Landa
Geltokiko auzoa

Landa

orain

Ullíbarri-Gamboa
Landa

Zuhatza
Landa

Mendizabal

Mendizabal
Marieta

Z
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Larrintzar

Langara Ganboa /
Nanclares de Gamboa

Zuhatzu Ganboa
Zuazo de Gamboa

Zadorra
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Zadorra sistemako urtegiak

Marieta

Larrintzar
Zuhatzu Ganboa
Zuazo de Gamboa

Langara Ganboa /
Nanclares de Gamboa

aireko argazkia 1945-46 EJ/GV. geoEuskadi

Azua

Azua

Orenin
Urizar
Mendixur /
Mendíjur

Kaltetutako herriak
Informazio eta jendearentzako arreta bulegoa
Atsedengunea
Aparkalekua
Natura 2000 Sareko gunea
Ornitologia-parkea
Probintzia-parkea

Garaio

Orenin
Maturana

Maturana

Urizar

urtegiko adarrak

Mendixur /
Mendíjur

eta ezagutu Ganboako bailarako
Sakatu hemen
auzokoen lekukotasunak, urtegia eraiki eta 50 urte
geroago.
Zer ondorio izan zituen bailarako jendearengan lur horiek
galtzeak? Urez bete behar ziren lurretan bizi zen jendea
bazegoen ere, urtegia eraiki behar zutela usten duzu? Zer
baldintzarekin egin beharko litzateke?

aireko argazkia 2018 EJ/GV. geoEuskadi

Garaio

Garaio

Ganboako bailarako biztanleak

H

erriak ez ziren hango biztanleen etxeak eta lantzeko lurrak
bakarrik; elizak, kontzeju etxeak, eskolak, ermitak, errotak,
garbitokiak, bola tokiak, zubiak, gurutzadurak, hilerriak, ondare bizi
baten substantzia eta funtsa ere baziren. Baina batez ere auzokoen
arteko harremanak, haien bizimoduak, kontzejuen bidezko herri
ondasunen kudeaketa, herriko jaiek eta ospakizun bereziak, hala
nola ezkontzak, bataioak eta hiletak ere barne hartzen ziren.

Ugalde
familia.
Orenin
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Fernando Sánchez Aranaz
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Herri gehienentzat, eta 558 biztanleentzat, dena desagertu zen
urtegiarekin.
Herri haietako pertsona askok emigratu behar izan zuten, baita
desagertu ziren herrietakoek eta lurrak galdu zituztenek ere.
Gehienak Gasteizera joan ziren, izan ere garai hartan industrializazio
handia zegoen, eta beraz, lanpostu asko sortzen ziren. Beste batzuk
urrunago joan ziren, Euskadiren barruan, Bilbora eta Gipuzkoako
Goierriko industria arloko herrietara eta handik kanpora gehienak.
Urte haietan landa exodoa ere hasia zen.
Bidezkoa da nabarmentzea jende hark egindako sakrifizioa, izan ere
behartuta izan zen, guztien on baten alde.
Ez dezagun ahantz.

a. Orenin
Ugalde famili

Eraña familia. Gara
io

Batzuetan, komunikatzeko modurik onena artea erabiltzea da.
Hori da hain zuzen ere Nerea Lekuonak erabili duena bailarako
jendearen sentimendua igortzeko, eta gogoeta egin dezagun.
Hemen daukazu “Bajo el agua” performancea, bailarako
benetako historian murgil zaitezen.
Harrigarria da, baietz? Zer mezu helarazi nahi dugu?
Garrantzitsua iruditzen zaizu artea, pertsonei errealitatea
hurbiltzeko baliabide gisa, edo denbora eta diru galtzea da
zuretzat?

Urpeko bailara baten memoria
Pierre Nora historiagilearen arabera, MEMORIA HISTORIKO...
“...giza taldeek beren iragana aurkitzeko nahita egindako
esfortzuari esaten zaio, iragana benetakoa edo irudimenezkoa
dela, baloratuz eta errespetu bereziaz tratatuz...”.
Unitate didaktiko honen bidez, Ganboako bailarako bizilagunen
lekukotasunen berri eman nahi izan dugu. Horrela, duela gutxira
arte liburuetan bakarrik idatzi zegoen HISTORIA osatu dugu, eta
bere MEMORIAREN balioa igorri diegu DBHko ikasleei.
Ezinbestekoa da memoria hori berreskuratzea, egindako akatsen
inguruan gogoeta egiteko, eta berriro errepikatzea saihesteko...
Zadorrako urtegi sistemaren proiektua ereduzkoa izan zen bere
garairako ikuspegi teknikotik. Hala ere, ondorioak oso larriak izan
ziren.

AFA Hirigintza / DFA Urbanismo
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Ganboako bailara historikoa urez bete zen. Herri batzuk urez bete
ziren. Beste batzuk isolatuta geratu ziren, lantzeko lurrik gabe. Beste
batzuek lur zati eta ondare gehiena galdu zuten. Horren ondorioz,
biztanle gehienek behartuta emigratu behar izan zuten; gehienek,
gainera, kalte-ordain txikiak jaso zituzten.
Geuk, geure aldetik, ezin dugu ahaztu jende hark egin behar izan
zuen sakrifizioa, Bilbo Handiko eta Gasteizko hiriguneetan gure
ongizaterako ur nahikoa izateko utzi behar izan baitzituzten beren
etxeak.
Gogoratu haietaz etxeko txorrota irekitzen duzun bakoitzean.

EZTABAIDA
Bi talde egin behar dituzue. Talde batek, Ganboako bailarako
auzokoen alde egingo du; besteak, urtegia eraiki zuten
agintarien alde.
Urtegia eraikitzearekin zer irabazi eta zer galdu zen aztertu
behar duzue, eta gaur egun, lan hori nola egin beharko
litzatekeen azaldu.

eskerrik asko!

