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BIZKAIA ZUBIA

Bizkai Zubia 1893ko uztailaren 28an 
inauguratu zen eta artelana kontsideratzen 
da, bere edertasun, sormen eta 

funtzionaltasun adierazpen gorenenak 
ordezkatzeagatik. 

XIX. mendeko Bizkaiko industrializazioaren eta 
“burdin kulturaren” ikono honek Getxo eta 
Portugalete lotzen ditu. 

Zubi honen eraikuntzak, Nerbioi ibaiaren ahoko bi 
aldeak uztartzeko helburua estali zuen, garai hartako 
itsas-trafikoaren eta pertsonen hazkundearen 
ondoriozko nabigazioa eragotzi gabe. Bere 

garairako azpiegitura berritzailea, ekonomiaren eta 
biztanleriaren erronkari konponbidea ekarri ziona. 

45 metroko altueran ezarritako 160 metroko 
luzerako langet baten bidez uztartutako 
61 metroko altuerako burdinazko bere lau 
dorreengatik bereziten da. 

Arkitektura eta ingeniaritza pieza berezi bat 
da, bi teknika konbinatzen dituena: egitura finko 
bat eta translazio sistema mekaniko bat. 1890 
eta 1893 artean garatutako diseinua, patentea 
eta eraikuntzaren zuzendaritza Alberto Palacio 
Elissague arkitektu bizkaitar jaunari dagozkio.



BIZKAIA ZUBIA

Bizkaia Zubia munduko lehenengo zubi 
transbordadorea da, gaur egun Argentinan, 
Frantzian, Ingalaterran eta Alemanian existitzen 
diren beste 7etarako eredugarria izanik.

1998 eta 1999 artean 2 igogailu panoramiko 
erantsi ziren, 50 metroko altueran, pasarelarekin, 
ontziratze eremuko terrazekin eta oroigarrien 
denda batekin konektatzen direnak, bisitariari 
Zubiaren esperientzia bizitzea eta Ibaiaren ahoko 

bista ezin hobeak kontenplatzea ahalbidetuz: 
udalerri mugakideak, Bilboko Portua eta inguruko 
mendiak. 

Gaur egun, garraio iraunkorraren bere zerbitzua 
urte osoan eta eguneko 24 ordutan mantentzen 
da eta Euskadiko ikono turistiko bat da bat da. 
Horrela, 2017an pasarelak 100.000 bisitari hartu 
zituen, % 51 Estatutik zetorren, % 31 atzerritik  
eta % 18 lokalak ziren. 



AINTZATESPENA

1984. urtean, bere ondare 
balioa aldarrikatzeko, Euskal 

Parlamentuak izaera nazionaleko 
monumentu Historiko-Artistikoa 

izendatu zuen. 

2002. urtean  Europa Nostra 
saria jaso zuen  Europar 

Batzordearen eskutik, 
Europako Kultura Ondarearen 

berreskurapen eta kontserbazio 
jarduerengatik. 

2006an mundu mailan 
aldarrikatu zen UNESCO 

erakundeak Gizateriaren 
Munduko Ondarea izendatu 

zuenean.

Euskadin Gizateriaren Munduko 
Ondarea izendatutako 

lehenengo elementua da, 
Espainian  izendatutako 

lehenengo industria ondarea 
eta portu batean UNESCO 

erakundeak munduko ondarea 
izendatutako bakarra.



2018: KULTURA ONDAREAREN URTE EUROPARRA

2017ko maiatzaren 17an, Europako Parlamentuak 
eta Europar Batasuneko Kontseiluak erabaki 
zuten 2018 Kultura Ondarearen Urte Europarra 
aldarrikatzea.

Kultura ondarea, iraganaren ondarea izateaz 
gainera gure etorkizunerako ezinbesteko 
baliabide bat da. Bere errealitatea garatuz doa 
elkarrekin hartutako konpromisoaren bidez. 
Horregatik 2018ko Kultura Ondarearen Europar 

Urterako lema da “Gure ondarea: zeinetan iragana 
etorkizunarekin uztartuko den”. 

125. urteurren honen sustatzaileek hiritarren 
etorkizuneko ikuspegia eta inplikazioa jorratu nahi 
dute, eta zentzu horretan hiritarrak animatzen 
ditu gure Bizkaia Zubia ezagutzera, estimatzera 
eta harekin konprometitzera, horrela errealitate, 
kultura eta gizarteen arteko batasun ikur hau 
iraganaren ondarea soila izateaz haratago, gure 
etorkizunerako baliabide erabakigarri modura 
ikusia izan dadin.

Gure ondarea:  
zeinetan iragana 
etorkizunarekin 

uztartuko den



Bizkaia Zubiaren 125. 
urteurrena ospatzeko 

arrazoia da.

Baina, ospakizunaz haratago, 
Bizkaia Zubiarekin hertsiki 

loturako sei erakundek 
elkarlanean jardutea erabaki 

dute urteurrenak balio izan 
dezan ahalik eta bisitari 

gehienek Bizkaia Zubia eta 
lurraldea ezagutzeko.

Helburua Bizkaia Zubia 
erreferente turistiko 
bezala indartzea da

125. URTEURRENA

TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, CO-
MERCIO Y CONSUMO

Bertsio horizontala positiboan / monokromatikoa
Versión en horizontal en positivo / monocromático

Bertsio horizontala positiboan / kolorea  
Versión en horizontal en positivo /color

Bertsio horizontala positiboan / grisen eskala
Versión en horizontal en positivo / escala de grises

BERTSIO HORIZONTALA POSITIBOAN / VERSIÓN EN HORIZONTAL EN POSITIVO



125. URTEURRENA

Helburu hau lortzeko, Bizkaia Zubia 2018an 
zehar kanpoan egingo diren sustapen 
ekintza ugarietan azalduko da, bereziki Foru 
Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik; 
produktuen eta zerbitzuen eskaintza sendotua 
egingo da turistek Bizkaia Zubia eta bere 
ingurunea gozatu ahal izan dezaten.

Bere sustapenerako, gizateriaren ondarea eta 
munduko lehenengo zubi transbordadorea 
izateagatik dagokion ondare balioa 
azpimarratuko da, Euskadiko baliabideekin eta 

kulturarekin eta 2018an Bizkaian eta Euskadin 
hartuko diren nazioarteko gainerako ekitaldi 
ospetsuekin uztartzea bilatuz.
125. urteurrenaren bigarren helburu bat da 
Bizkaia Zubiaren eta turismo industrialaren 
inguruko gogoeta eta proposamenak egitea. 
Urteurrena aprobetxatuko da martxan jartzeko 
Bizkaia Zubiaren eta Euskadi osoaren inguruko 
kultura eta industria turismoa bultzatuko duten 
programak, proiektuak eta sareak, epe ertain-
laburrean. Eta abiapuntua Bizkaia Zubiaren 
balioan ezarriko da, jasangarritasunaren eta 
praktika egokien eredua izanik, etorkizuneko 
proposamen berritzaileak sortzea bilatuz. 



125 URTEURRENEKO PROGRAMAZIOA

Zubiaren ingurunea 2018an zehar kultura, kirol 
eta festa jardueraren gune bat izango da, Bizkaia 
Zubiak eta Getxoko zein Portugaleteko Udalek 
antolatu edo babesten duten ohiko programazioa 
aprobetxatuz.

Hiritarrek kultura (musika jaialdiak, folklorea, 
bertsolaritza, literatura, arte plastikoak…), eta 
kirol ekitaldi (estropadak, lasterketa herrikoiak, 
erakusketak), hala nola ludiko (jarduera 
gastronomikoak, festakoak) ugari gozatu ahal 
izango dituzte.

Foro profesionalak. Bi gogoeta foro 
nabarmenduko dira bereziki: II. Munduko Zubi 
Transbordadoreen Kongresua, uztailean 
ospatuko dena, nazioarteko erreferentea 
den Bizkaia Zubiaren izenean, gainerako zubi 

transbordadoreak Gizateriaren Munduko Ondare 
modura homologatu ahal izan daitezen. Eta 
Industria Turismoaren Foroa, urteko azken 
hiruhilekoan garatuko dena, Eusko Jaurlaritzaren 
Turismo Sailaren eskutik.  

Bisitariei zerbitzua turistikoak emateko asmotan, 
Getxo eta Portugaleteko Udaletan garatutako eta 
Bizkaia Zubiari dagozkion produktu turistikoak 
sendotuko dira. Ingurunearen kultura eta 
monumentu ondarearen balioa ezartzen duten 
produktuak dira, itsasertza eta nabigazioa, turismo 
aktiboaren produktuak hala nola gastronomikoak 
gozatzea eragiten digutenak.

Ekitaldi programa urtean zehar zehaztuko da, 
eta Zubiaren webgunean jarraitu ahal izango 
da: www.puente-colgante.com



IDAZKARITZA TEKNIKOA   
- SERGOFI –  

 
Informazio gehiago :  

125aniversario@sergofi.com 
T. +34 944 631 531


