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SOPUERTAKO BIDEGORRIA: MUGIKORTASUN JASANGARRIA 
SUSTATUZ AUZOAK LOTU 

Lekua: Sopuerta (Bizkaia) 

Modalitatea: Ingurumena 

Helburua: Bidegorria egitea auzoak ikastetxearekin eta herriko erdigunearekin lotzeko 

Egunak: Uztailaren 29tik abuztuaren 12ra 

Adina: 18 – 26 urte (Aniztasun funtzionala duten pertsonentzat: 18 - 30 urte) 

Plaza-Kopurua: 20  

Mota: Estatukoa 

Hizkuntza: Gaztelania eta euskara 

 

Sopuerta da Enkarterriko udalerri zaharrenetako bat, eta historia handieneko bat, bereziki 
meatzaritzan duen iraganagatik.  
 

 
 
Dorre bandokide ugari daude herrian, eta horregatik da ezagun batez ere. Leku estrategikoan 
dagoenez, oso gune garrantzitsua izan zen Erdi Aroan, eta ibaitik gertu dauden defentsarako 
eraikinak guda askoren lekuko izan ziren. Garay eta La Puente dorreak Sopuertako udalerriaren 
historia luzearen bi adibide baino ez dira.  

San Martin elizak ere aparteko aipamena merezi du. Garrantzia artistiko handiko eraikina da, 
bere nabeak eta erretaulak erakusten dutenez. Pisoraca galtzada erromatarra ere 
azpimarratzeko modukoa da, eskualdean erromatarrak egon zirela erakusten baitu. Bide horri 
jarraituz, Erdi Aroko zubi erromatarra igaroko dugu, eta Sopuertako hainbat gune bisitatu 
ondoren, Urrutia dorreraino iritsiko gara. 
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Horrez guztiaz gain, minerala erretzeko bi labeengatik da ezaguna Sopuerta. Monumentu 
artistiko dira egun. Izan ere, Enkarterri eskualdean burdin minerala zegoen, eta horri esker 
leku aberatsa izatera iritsi zen. 
 

 
Informazio gehiago: 
Sopuertako Udala: http://www.sopuerta.biz/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx 
 

AUZOLANDEGIAREN DESKRIBAPENA 
 
Auzolandegi honen helburua da bidegorria egitea auzoak ikastetxearekin eta herriko 
erdigunearekin lotzeko. Sopuerta Enkarterriko eskualdean (Bizkaia) dagoen kontzejua da.  
 
Bere topografia dela eta, Sopuertak 43 km2-ko hedadura dute eta 13 auzo ditu, auzo batzuen 
arteko distantzia 14 km-tara irits daiteke. Ikastetxe bakar bat dago eta La Buluga auzoan 
kokatuta dago, Mercadillo auzotik (Kontzejua eta udal hiriburua) 7,5 km-tara dago, Castaño 
auzotik 1 km-tara eta San Martin del Carral auzotik 3 km-tara dago (Sopuertako auzorik 
jendetsuenak). Auzo guzti horiek, haien artean, eskualde errepideen bidez lotuta daude, eta zati 
batzuetan errepide horietatik ibiltzea zaila da. 
 
 

 
 
 
Udalaren gazteek, bileretan eta batzordeetan, Haurtzaro udal-kontseiluaren bidez, bidegorri bat 
eskatu dute auzoak lotzeko eta batez ere, ikastetxera bizikletaz heldu ahal izateko. 
 
Proiketu hori hiru zatitan egingo da. Lehenengo zatia izango da San Viator ikastetxea eta 
Mercadillo auzoa lotzea. Auzolandegian parte hartuko duten gazteek zati horretan lan egingo 
dute. 
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ANIMAZIO JARDUERAK 
 

Animazio taldeak hainbat ekintza proposatuko ditu, auzolandegiko partaideen eta auzolandegia 
hartuko duen komunitatearen arteko harremanak sendotzeko eta lanak garatuko diren 
ingurunea hobeto ezagutzeko. Bestalde, Euskadiko kultura eta ohiturak ezagutzeko lagungarriak 
izango dira. 
Txangoak, bisita kulturalak Euskadiko hiri nagusietara eta kostaldera, kirol-ekintzak, jolasak… 
antolatuko dira. Besteak beste, Guggenheim museora bisita, piraguak Bilboko itsasadarrean, 
Loizaga Dorrera bisita, Sopuerta Abentura… 
Ekintza horiek guztiak arratsaldero eta asteburuetan egingo dira, eta bertan auzolandegiko kide 
guztiek parte hartuko dute.  
Programa aurrerago zehaztuko da programa. .Animazio taldeak kontuan hartuko ditu 
boluntarioen proposamenak.  

 

ERAMAN BEHARREKO GAUZAK 
 

 Lo-zakua (ez dago izararik)  

 Burkoa (behar baduzu) 

 Garbitasun pertsonaleko artikuluak 

 Dutxarako eta igerilekurako toallak 

 Berokiak eta euritako arropak  

 Mendiko oinetakoak eta kirola 
egitekoak 

 Kapela eguzkitarako 

 Eguzkitako krema 

 Eguzkitako betaurrekoak 

 Bainujantzia  

 Txankletak 

 Motxila txikia txangoetarako 
 

AUZOLANDEGIRA ERAMAN BEHARREKO AGIRIAK 
 

 NAN edo atzerritzar-txartela edo pasaportea. 

 Osasun-txartel indibiduala  
 

AUZOLANDEGIAREN KOKAPENA ETA OSTATUA 
 

Auzolandegiaren kokapena: Mercadillo auzoa, Sopuerta (Bizkaia). 
 
Ostatua: Parte-hartzaileek Galdamesko udal-aterpetxean egingo dute lo, Txabarri auzoan, z/g. 
 

 

AUZOLANDEGIAN HASTEA 
 

Auzolandegiaren lehen egunean, Bilbon 18:00etan, TERMIBUS behin-behineko geltokian. 
Ordu horretarako iritsi ezin denak (betiere, justifikatutako arrazoi bat dela medio), aurretik Eusko 
Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio, eta hurrengo 24 orduetan, bederen, 
ailegatu beharko du auzolandegira.  

 

NOLA HELDU AUZOLANDEGIRA 
 
Sopuertako (Bizkaia) kokapen-mapa 

Sopuertako udalerria Bizkaiko ipar-mendebaldean dago kokatuta, Enkarterriko erdialdean eta 
Artzentales, Balmaseda, Galdames, Zalla edo Muskizekin egiten du muga eta baita Kantabria 
herrialdearekin. 

https://www.google.com/maps/place/48190+Mercadillo,+Vizcaya/@43.2623433,-3.1657318,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4ef9bc7f9454a5:0xe88052a75b1b3fdb!8m2!3d43.2616508!4d-3.1539886
https://www.google.com/maps/place/Abergue+Txabarri/@43.2449616,-3.1179489,14.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sAlbergue+Municipal+de+Galdames!3m4!1s0xd4ef8821babc81d:0x92e76799082d8eea!8m2!3d43.2437175!4d-3.0984972
https://www.google.com/maps/place/Bi-estacio/@43.260188,-2.949182,16.82z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa86a0a32e696b913!2sTermibus!8m2!3d43.2612038!4d-2.9497489!3m4!1s0xd4e50304cb3e855:0xb622cfd49cdca55a!8m2!3d43.2601885!4d-2.9491827
https://www.google.com/maps/place/48190+Sopuerta,+Vizcaya/@43.2746032,-3.1657206,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4ef9e7e325756b:0x476f0089cbe7229!8m2!3d43.2742682!4d-3.1568245
https://www.google.com/maps/place/48190+Sopuerta,+Vizcaya/@43.2746032,-3.1657206,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4ef9e7e325756b:0x476f0089cbe7229!8m2!3d43.2742682!4d-3.1568245


 

 

Kotxez:  
Bilbotik: A-8 errepidetik Santanderrerantz, Gallarta, Carreras, Muskiz irteera (20 min) edo 
Güenestik, Zalla (30 min). 
 
Sandanderretik: A8 errepidetik Bilborantz, Santullán (Castro Urdiales), Otañes, Sopuerta irteera 
edo Muskiz irteera  (50 min). 
 
Autobusez: 
 

Bizkaibus A3337: Bilbao-Sopuerta  

Bilbotik Sopuertara irteerak:  

Lanegunetan eta larunbatetan: 13:15, 15:15, 19:15 

Jaiegunetan: 15:15, 19:15 

Lanegun eta larunbatetan Muskiztik Sopuertara zerbitzu bat dago 6:15etan eta jaiegunetan 

14:30etan, ez dute egiten Castaño Nuevoko Geldigunea. 

Bizkaibus 
 

AUZOLANDEGIAREN AMAIERA 
 
Auzolandegia azken egunean amaituko da, gosaria hartu eta gero, goizeko 09:00ak eta 10:00ak 
bitartean. 
 

ASEGURUA 
 
Eusko Jaurlaritzak partaide bakoitzari istripurako eta erantzukizun zibilerako asegurua egingo 
dio.  
Hala ere, gazte bakoitzak bere osasun-txartel indibiduala ekarri beharko du auzolandegira.  
 

HARREMANETARAKO TELEFONOAK ETA E-POSTA 
 
Eusko Jaurlaritza. Gazteria Zuzendaritza:  

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 E-posta: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
 

ARAUAK 
 
Auzolandegian izena eman baino lehen, auzolandegietako arauak ezagutzea komeni da. Ikusi 
www.gazteaukera.euskadi.eus webgunean (Auzolandegiak – Ezaugarriak, kuotak eta arauak).  
 

PLAZARI UKO EGITEA ETA KUOTA ITZULTZEKO ESKATZEA 
 
Informazio guztia www.gazteaukera.euskadi.eus webgunean dago (ikusi Auzolandegiak- Plazari 
uko egitea eta ordaindutako kuotaren itzulketa eskatzea izeneko atalean). 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=195&idioma=EU
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