Hiribildu honen iraganeko eta
gaur egungo garrantzia ezagutu nahi baduzu bisita ezazu Historia Ezagutzeko Zentroan dagoen erakusketa
eta ezagutu itzazu ibilbide
honetan ageri diren tokirik
esanguratsuenak. Zure historiaren ateak ireki!
Ugao-Miraballesen jatorrira joateko 1375eko
martxoaren 4ra joan beharra dago. Urte horretan, Gaztelako Don Juan I. Infanteak “Villanueva de Miravalles” izeneko hiribildu bat
fundatu zuen Ugao izeneko tokian,
Zeberio eskualdeko “gizon onen”,
aitoren semeen eta nekazarien
eskarien ondorioz.

Zure
historiaren
Kokapen
geografikoa
Ugao-Miraballes Arratia-Nerbioi eskualdean
dago, gorabehera geograﬁko handiko inguruan, itxura natural eta basatia ematen dion
mendi gailurrez inguratutako haran batean.
Nerbioi ibaiak meandroak eratu eta haran berdexka eta heze leunak eta ederrak sortzen
ditu.

ARRANKUDIAGA
• Zolloko auzoa eta urtegia.
• Monumentuak: Jasokunde Andra Mariaren eliza
(XVIII. mendea), Zolloko San Martin Apezpikua
parrokia (XVI. mendea) eta Landako Jauregia
(XVIII. mendea).
ARRIGORRIAGA
• Mendikosolo parke naturala: 45 hektareadun
azalera eta 1,5 hektareadun laku batekin.
• Nabarmentzekoak diren monumentuak: Santa
Maria Magdalena parrokia (IX. mendea) eta Abrisketako San Pedro (XII. mendea) eta Landarragako
Santo Cristo (XVII. mendea) ermitak.
ZEBERIO
• Errementari museo Etnograﬁkoa 94 648 10 79
(Udaletxea).
• Nabarmentzekoak diren monumentuak: Olabarrietako Santo Tomas eliza, XVI. mendekoa, Areiltzako Dorrea, XV. mende hasierako egoitza, San
Adrian, Zeberioganeko Andra Mari eta Ermitabarriko San Antonio ermitak eta Zeberioko Udaletxea, XVIII. mende amaierako baserri batean kokatzen dena.

Inguruko beste toki
interesgarri batzuk

Ugao-Miraballesen
fundazioa
Erdi Aroko hiribildu bizkaitar hau oinarrizko helburu bikoitzarekin sortu zen 1375 urtean. Batetik, XIV
mendearen erdialdeko krisiak eragindako ezegonkortasun giroaren aurrean herritarrak aterpetzea zein
babestea eta, bestetik, hiribildua kokatzen den Errege Bidean dagoen joan-etorriak eragindako merkataritza-jarduera zentralizatzeak ekarriko duen onura
ekonomikoa.
Hala ere, honen fundazioa ez zen erraza izan, Ugao
-jatorrizko lekuak izen hau zuen- Gaztelaranzko bide
berean zegoenez Bilboko hiribilduak honen sorreraren aurka egin baitzuen. Bizkaiko jaunak ikertu
eta Ugaon Bilbo fundatu aurretik ere merkataritzajarduera zegoela egiaztatu ostean, Hiri-gutuna egin
zen Almanzanen (Soriako probintzia). Honen bidez,
lurralde-jurisdikzioa, kargu publikoak, apelaziorako
arrazoiak zein instantziak eta Villanueva de Miravalles hiribilduko herritarren abantailak zein betebeharrak arautu ziren.
2000 urtean, 625. urteurrena ospatzearekin batera, Hiribilduko historiari buruzko Historia Ezagutzeko zentro hau jarri zen abian. Berton, fundazioaren
gertakaritik eta urteurrenetik hasita, hastapenetatik
gaur egunera arte herritarrek izandako bilakaera diakronikoa ikus daiteke.

• Ugaondo
• Lourdes
• Dorretxea
94 404 39 28 94 648 14 53 94 648 16 14
• Patxi
• Jul Bec
• Batzokia
94 465 45 00 94 648 01 15 94 648 01 78
• Massi
• Guria
• Anaiak
94 648 02 27 94 648 00 34 94 648 14 60
Karta eta/edo menua duten establezimenduak (erreserba egiteko
aldez aurretik deitu).

Non jan
* Zentroan ibilbide hauen foiletuak eska ditzakezu.

Ibilbideak Larretako eta Artandako gailurretara eramango gaitu.

- LARRETA-ARTANDA
- BURDIN HESIAREN IBILBIDEA

Ugao - Beste ibilbideak

Udalerriaren oinarria antzinako hiribilduko herrigunean zegoen kale bakarra da, eta berau,
batez ere, XX. mendean kale honen inguruan
eraikitako eremu urbanizatuek osatzen dute.
Horrez
gain,
landa-auzo batzuk ere badaude, biztanle gutxikoak baina
ikuspegi ikusgarriak dituztenak: Udiarraga,
Markio, Elosu,
Astibi…

946480704
Ugao-miraballes-museo@ortzadar.es

JANE JAUREGIA, Udiarraga, 38

Ibilbide hau gida batekin
egin nahi baduzu edo informazio gehiago jaso
nahi baduzu, jar zaitez
Ugao-Miraballesko Historia Ezagutzeko Zentroarekin harremanetan.

Hiri
ibilbidea
HISTORIA EZAGUTZEKO
ZENTROA

Ibilbide honetan, beste zenbait babes eraikinez gain, ikusgai daude Burdin Hesian zaharberritutako gotorleku handienetako batzuk.

ateak
ireki!

EUS

Jarduera
ekonomikoa
Hiribildua ERREGE BIDEAREN erdi-erdian kokatu
zen. Bide hau Nerbioi ibaiak zabaldutako ibilbide
natural bat zen, Gaztela Kantauri itsasoarekin -Bilboko edo Bermeoko portuen bidez- lotzen zuena;
honela, penintsula barruko salgaiei irteera ematen
zitzaien. Kokapen pribilegiatu honen ondorioz, hiribilduak erantzuna eman zien milaka merkatarien
segurtasun, atseden eta hornidura beharrizanei.
- Hiribilduan garatuen zegoen jardueretako bat,
inolako zalantza barik, MERKATARITZA zen. Hiribilduaren kale nagusian -Errege Bidean bertanbentak, ostatuak, artisauen lantegiak eta janari-dendak kokatzen ziren. HEZaren erakusketan
korta eta edaritegia dituen taberna baten bidez
irudikatuta ikusi ahalko duzu.
- BURDINAREN GALDAKETA (Burdinola). Ekonomiaren beste zutabeetako bat burdinaren metalurgia izan da, eta egun ere bada. Erdi aroko
ohiko burdinola batean olagizon batek zelan
eraldatzen duen minerala ikusteko aukera izango
duzu erakusketan; burdina sutegi batean berotu,
eta uraren indarrarekin zebilen gabia baten kolpeekin moldea egiten zen ingude baten gainean.

Bilakaera
historikoa
Erakusketan Errege Bideak dituen trazadura
desberdinek herriak izan duen etengabeko
bilakaera historikoa sinbolizatzen dute; hasieran lurrezko bidea, ostean harriztatze desberdinak dituena, eta, azkenik, XX. mende erdialdeko industrializazio garaia irudikatzen duen
zoladuradun amaiera duena. Garai horretan,
hazkunde demograﬁko azpimarragarria ekarri zuten industrialde batzuk sortu ziren.
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RENFE geltokia

Jane Jauregia. (Informazio puntua)

San Bartolome eliza

Usilako Tren-zubia

Bidaiarientzako eraikin hau tokiko arkitekturaren erakusgarri da. Oinarri angeluzuzenekoa, bi altuera ditu, harriz eginak
eta puntan amaitzen den bi isuri desberdineko teilatu zabal
batek estaltzen du. Geltokia 1863ko martxoaren 1ean inauguratu zuten Bilbo-Urduña tartearen irekierarekin.

Lau isuriko teilatua duen lau angeluko eraikina, XIX. mendekoa eta neoklasiko estilokoa. Bigarren pisuan zentralizatutako saredun balkoi bat dago, XVIII. mendean berezkoa zena.
1999an eraberritu ostean kultur etxe bilakatu zen eta beheko
solairuan herriko Historia Ezagutzeko Zentroa kokatzen da.

Bost tarteko nabea, gurutzeria-gangen bidez estalia. Korua du
oinarrian eta arkupe itxia zabalera osoan puntu erdiko baoekin.
Barruan kutxatila erako erretaula nagusia nabarmentzen da.

1100 metroko luzera eta harlanduzko 9 arku asimetrikoekin,
1863 urtean eraiki zuten edertasun handiko bitxi arkitektoniko hau Tutera-Bilbo trenbidearen 235,860 puntu kilometrikoan.

Datu bitxia: garaiko Bizkaiko geltoki nagusienak Urduña-Bilbo norabidearen eskuinaldean kokatzen dira, eta Arabakoak
ezkerraldean.

Datu bitxia: Udal jabetzakoa izan aurretik “Justizia etxea”
izenarekin ezagutzen zen, bertan bizi izan zen azken familiaren izenari erreferentzia eginez.
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Datu bitxia: San Bartolome egunak, abuztuak 24, bat egiten zuen hiribilduaren fundatzaile Don Juan infantearen
urtebetetze egunarekin.

Udiarragako Andra
Mari Ermita

1776 urtean, Udiarraga
auzoan zegoen erdi aroko
santutegia gaur egungo
tokira lekualdatzea proiektatu zuen Juan de Iturburu
bizkaitar hargin ospetsuak.
Harlangaitzean landuta dagoen euskal barroko estilo
arkitektonikoko eraikin honek bi tarteko nabe bat eta burualde otxabatua dauzka.
Datu bitxia: Baselizan Udiarragako Andra Mariaren
XIV. mendeko irudia dago. Herri tradizioak dioenari
jarraiki, Birjina honek mirariak egin zituen inguruko
herritarren artean. Izaera ongile honek Ama Birjinarenganako debozio handia hedatu zuen.

Begiratokia

Datu bitxia: Orain dela 152 urte eraiki zenean ez zen oraindik
porlanik existitzen; hori horrela, bi mila urte atzerago erromatarrek egiten zuten bezala zimendatu zuten: arku bakoitza lurrarekin betez harlanduak jartzeko eta zentroan puntu
imajinario berberean bat egiteko, akaberari puntu erdiko
arku forma emanez.

Usilako errepideko
gotorlekua
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Hiribilduko ondare artistiko monumentaletik elementu azpimarragarriena
kultura intereseko ondare
gisa sailkatuta.
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Berau hiribildua fundatu ostean eraiki zen eta XV. mendekoak dira aztarna zaharrenak eta berreraikuntza garrantzitsuak izan ditu 1983 urtera arte.

Ugaoko Dorrea Kalea
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Enparantza

Gotorleku hau 19717an eraiki zen errepidea babesteko
eta ixteko. Urte batzuk geroago Burdin Hesi mitikoaren parte izan zen, Espainiako Gerra Zibilean dagoeneko
Arabako toki desberdinetan
zeuden indar frankistak iristea saihesteko.
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Udiarraga Kalea
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Datu bitxia: “Ez da antzekorik kontserbatzen Burdin
Hesi osoan”
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Udaletxea
Udaletxea

Txangoa Nerbioi ibaiaren bazterretik

Estilo neoklasikoko udaletxea herritarren topagunea den
herriko plazan dago. Hiru gorputzeko eraikina da. Mario
Camiña arkitektoak egin zuen eraikin hau XX. mendeko
hasierako urteetan.

Erreka eta honen ekosistema dira herriak duen ondare elementu immaterial garrantzitsuenetarikoa. Orain dela urte
batzuk ibaiaren bazter hau, Leitoki, makalez beteta zegoen
arren, gaur egun bat baino ez dago...ibilbidean zehar aurkitzeko gai izango zara?

Datu bitxia: Hiribildua fundatu zen garaian alkatea aukeratzeko hiru herritarren izenak idatzita zituzten hiru
papertxo botatzen ziren kapela batean, eta esku batek
alkatea izango zenaren papertxoa ateratzen zuen. Aukeratu ostean justiziaren sinboloa zen makila ematen
zitzaion.

Datu bitxia: Ibilguan, tartean tartean, “azude” izeneko oztopoak aurki ditzakegu: jatorri arabiarreko hitz honek uraren
maila gainditzen ez duten presa txikiei egiten die erreferentzia, aurretiaz erretentzio txiki bat egin eta uraren zirkulazio
librea ahalbidetzen dutelarik.

Hiru txorroko iturria
Jatorrizko iturria 1779 urtean eraiki
zen Goikuria menditik ekarritako ura
erabiliz. Barroko estiloko iturri hau
Juan de Iturburuk diseinatu zuen. Jatorrizkotik inguruko pilote bat baino
ez da geratzen. Gaur egungoa, neoklasiko estilokoa, Joaquin de Lekandak
eraiki zuen 1858 aldera.
Datu bitxia: XX. mendearen hasieratik
“bolari bira emateko” ohitura dago:
herriko jaiak ekitaldi honekin amaitzen ziren. Ohitura honen esanahia nekazaritza zikloaren urte amaiera iritsi
dela edo jaiak amaitu eta egunerokotasunera itzuli garela izan liteke. Gaur
egun herritar batek gauzatzen du ohitura hau. Jai batzordeak, urtean zehar
herriaren alde ekintza onen bat egin
duten herritarren artetik izendatzen
du bolari bira emango dion herritarra.

Fortin Fortín
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