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Orduan, gorriz tindatuta jai tsi ziren Kadaguako ur argiak. Bandokideen guduek eskual-
dea sun tsitu zuten; dorre txeek su har tzen zuten, eta herriak e txeetan har tzen zuen 
babes. Erdi Aroko oihar tzunak gaur harri bihurtuta, handikeria indianoen jauregi bihur-
tu zen bezalaxe; i tzulitako migra tzaile aberastu eta nostalgiko horien jauregi bihurtu 
zen handikeria. Gaur, bizi tzak bake tsu egiten du aurrera, lapiko su tsuen usain gozoen 
artean. Hormek eta almenek iragan heroiko baten soinuak gorde tzen dituzte gaur, eta, 
agian, baita ba tzarrean bildutako nobleen espirituak ere, ibaia zein kolorez jai tsiko den 
eztabaida tzen oraindik. 

Erdi Aroko oihar tzunak
4. ibilbidea Kadaguako ibilbidea     

San Pedro Zariketeko ermita 
nabarmen tzen da. Horren ondoan, 
Gernikako Arbolaren kimu bat lan
datu zen. Aire zabalaz goza tzeko, 
Bolumburu aisialdigunea aurkituko 
duzue; bestela, Roblako trenbidea
ren an tzinako trazaduran ibil zai
tezkete pasieran. 

Ibilbide hau egitean, nahitaez bisi
tatu behar da Abellaneda herria. 
BI3602a jarraituz, Zallatik aterako 
gara, eta BI2701 errepidea hartuko 
dugu aurrerago. Abellanedako Ba
tzarre txean bil tzen ziren eskualde
ko kon tzejuetako ordezkariak, eta 
hor har tzen zituzten gai orokorrei 
buruzko erabakiak, XIV. mendetik 
XIX. mendera bitartean. Gaur, Enkar
terrietako museoaren egoi tza da Bi
zkaiko Jaurerrira a txiki tzean herri 

horiek goza tzen zituzten pribilegioen 
eta askatasunen mul tzoaren sinbolo 
hori. Hurbildu zaitezte gure historia
ren zati hori ezagu tzera.

Balmasedan amaituko dugu gure 
iraganeko oihar tzunetara egindako 
bidaia. BI2701tik i tzuli ondoren, 
BI630 errepidea hartuko dugu, 15 
minututan baino gu txiagoan iriste
ko herri horretara. Inguruan biztan
le gehien dituen hirigunea da, eta 
edertasun handiko Alde Zahar his
torikoa dauka, non Zubi Zaharra, ha
rresiko lekuko zaharrena, den buru. 
Balmasedako Aste Santuan, 50.000 
per tsonatik gora erakar tzen dituen 
eta errealismoz beteta dagoen Pa
sio Biziduna birsor tzen da. Txapela 
tradizionala ekoizten zuen an tzinako 
fabrikak, egun La Encartada Fabrika 

Museoa denak, industriairaul tzaren 
amaierara eramaten gaitu. Eraikinak 
bisitatu di tzakegu, eta balio handiko 
makina orijinalak ikusi. Bi txikeria 
gastronomikoak gustuko badituzue, 
pu txeren iragana eta orainaldia eza
gutu nahiko dituzue. San Severino 
egunean presta tzen dituzte pu txerak, 
urriaren 23an. Lapikoko tradizionalak 
dira, babarrunetan eta sakramentu 
guztietan ( txerrisaiheskia, xingarra, 
 txorizoa, odolkia...) oinarritutakoak. 
BilbaoLa Robla lineako trenbideetako 
langileek egiten zituzten lehen, ma
kinen ika tzaren beroarekin, pu txera 
batean edo trenlapiko batean. Se
kulakoa da babarrun horiek bertako 
 txakolinarekin lagun tzea.

Balmasedatik Bilbora, 30 minutu bes
terik ez daude BI636tik joanda.

Naturaren eta artearen arte-
ko bizikide tza bi txiaz goza tzeko, 
ARENATZarte bisitatu dezakegu, 
Arena tza parkean (Gueñesen). Lo-
rategi botanikoa da, non zuhai tz be-
reziak eta eskultura abangoardistak 
dauden. 

Familian etor tzen bazarete, bisita-
tu ezazue Bizkaia Park Abentura, 
oztopo-zirkuituak, puzgarriak eta 
rokodromoa dituen parkea. Indus-

tria-pabilioi erraldoi baten barruan 
dago, Arangoiti industrialdean. 700 
per tsonaren tzako lekua dauka.

Gueñesetik irtengo gara, etor tzeko 
erabilitako errepide bera hartuz. 
Hala ere, BI-3602 errepidea hartuko 
dugu gero, Zallara iristeko. Mugal-
deko auziei eta an tzinako burdinolei 
dago lotuta herri horretako historia. 
Ondare historiko balio tsua dauka; 
hala nola, Murgatarren jauregia da-
go bertan, XVII. mendekoa, egungo 
udale txea dena, edo Terreros dorrea, 
bandoarteko gerren garaiko defen-
tsa-eraikun tzaren adibide ona. 

Kadagua ibaiaren er tzean monu-
mentu historikoz jositako ibilbide 
honi ekiteko, BI-636tik aterako gara 
Bilbotik, eta BI-3651 errepidearekin 
egingo dugu bat, Gueñeserako no-
ranzkoan. Urrutia e txeak hartuko gai-
tu. Gaur udale txea den e txebizi tza da 
hori, eta egun batean Indietara joan 
eta aberastuta i tzuli zirenen lekuko 
mutua. Erlijio-arkitekturan, Santa 
Maria eliza (XVI. mendea) nabarmen-
tzen da, gotiko isabeldarraren eta 
errenazimenduaren erakusle handia 
baita. 
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