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Arloa: Geografia eta Historia 

Maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila 

Saio kopurua: 9 (3 aste) 

Proposamenaren justifikazioa 

Herrialde baten ondarea hainbat ondasun eta baliok osatuta dago; 
horrelakoak naturalak zein kulturalak, historikoak edo bestelakoak ere izan 
daitezke. Belaunaldiz belaunaldi transmititu dira horiek, eta pertsonengan zein 
gizartean askotariko onurak eragiten dituzte: ekonomikoak, kulturalak, 
espiritualak; horrez gain, nortasun-elementua ere badira. 
 
Testuingurua 
 
Ondareak garrantzi handia du gizarte ororentzat. Horregatik, ikasleek 
ezagutzea nahi dugu, bai eta sentsibilizatuta egon daitezen ere, haren 
zaintzan esku har dezaten eta etorkizuneko belaunaldiei uztea bermatuta 
egon dadin. 
 
Arazoa 
 

Galdakaoko Udalaren osoko bilkurak mozio bat eztabaidatu behar du 
Merkadilloko industrialdeko zubia aurrerantzean ere izan dadin udalerriko 
ondare historikoaren osagai. Erdi Aroko harrizko zubi horri eusteko 
proposamena Bengoetxeko auzo-elkarteak egin zuen, zubia auzo horretan 
baitago. Haren ordezkariak Udalean ordezkaritza duten talde politikoen 
ordezkariekin bildu ziren duela aste batzuk, laguntza eske, Ibaizabal ibaia 
bideratzeko lanen ondorioz luzaro auzoko sarbide bakarra izan zen zubia 
eraits ez zezaten. 
 
Xedea 

 
Kolektibitate baten ondarea osatzen duten (era guztietako) elementu guztiak 
zehaztea, baloratzea eta haiek zaintzeko lanean esku hartzea. 
 
Ataza 
 
Merkadilloko zubiaren egoera ikusita, lege-babesa (Kultur Ondare Kalifikatua) 
eskatzea, baita hura zaintzeko eta hobetzeko behar diren neurriak ere, 
Bengoetxeko auzo-elkartearekin elkarlanean. 
Gure helburua lortzeko landu eta erakundeen aurrean aurkeztu dugun 
material guztia herriko kultura-aretoan erakustea. 
 

Oinarrizko konpetentziak:  

Zeharkakoak: 
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Ikasten ikastea. Jarduerark:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 

Ekimen pertsonala. Jarduerark :1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-

17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 

Elkarrekin bizitzen jakitea. Jarduerark 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-13-15-

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 

Autonomia: izaten jakitea. Jarduerark:1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 

Komunikatiboa eta digitala. Jarduerark:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 
 
Berariazkoak: 

Soziala eta zibikoa. Jarduerark :1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 

Artistikoa. Jarduerak:3-4-5-6-8-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-

22-23-24-25 

 

Komunikatiboa. Jarduerak: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18-19-20-21-22-23-24-25 

 
 

Helburu didaktikoak: 

 Euskal Herriko eta urrunagoko adierazpen artistiko garrantzitsuenak 

identifikatzea eta baloratzea, gizakiaren garapen artistikoan kultura 

guztiek egindako ekarpenak baloratzeko eta bereizteko. 

 Ondare historiko, artistiko, kultural eta natural propioa errespetatzea 

eta baloratzea, bai eta beste kultura batzuena ere, norbera eta taldea 

aberasteko baliabidea den aldetik. 

 Ondare historikoa, artistikoa, kulturala eta naturala baloratzea, baita 
hura zaintzearen eta helaraztearen garrantzia ere. 

 

Edukiak: 

 Ondarearen kontzeptua. 

 Ondare motak: kulturala eta naturala, materiala eta immateriala. 

 Ondarea zaintzea eta babestea. 
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 Gizataldeen kultura-ondarea den aldetik, gure ondare historiko eta 

artistikoa eta naturala baloratzea, errespetatzea eta hartaz gozatzea. 

 Bertako eta munduko ondarea zaintzearen, defendatzearen eta 

hedatzearen aldeko jarrera izatea. 

 Irudiak, ahozko testuak eta idatziak ulertu eta interpretatzea. 

 Berariazko hiztegia erabiltzea.  
 

Jardueren sekuentzia:  

Hasierako fasea 

Jarduerak: 1, 2, 3 eta 4. 

Garapen-fasea 

Jarduerak: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 eta 19. 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

Jarduerak: 20, 21, 22, 23 eta 24. 

Orokortze- eta transferentzia-fasea 

JARDUERA: 25 
 

Ebaluazioa 

Adierazleak:  

 Ikertutako elementuari buruzko informazio nahikoa, fidagarria eta 

zehatza lortzen du. 

 Hasieran planteatutako hipotesiak azaltzen laguntzen duten erantzunak 
lortzen ditu eta laburpen-lanean eransten ditu. 

 Informazio argia eta zehatza aurkezten du. 

 Adierazitako ataza zuzen egiten eta aurkezten du. 

 Modu egokian arrazoitutako ondorioak lortzen ditu, historia- eta gizarte-

fenomenoak ulertzea errazten dutenak. 

 Lan ona egiten du, bai banaka bai taldearen barruan. 

 Ekintza artistikoak eta kultura adierazteko moduak denon ondasunaren 

eta norberaren identitate kulturalaren parte gisa identifikatzen ditu. 

 Ondare kulturalari buruz ikertzen du, eta adierazpen artistiko eta 

kulturalen inguruko informazioa bilatzen eta antolatzen du. 

 Gizataldeen kultura-ondarea den aldetik, gure ondare historiko eta 

artistikoa eta naturala baloratzen, errespetatzen eta hartaz gozatzen du, 

eta hura zaintzearen, defendatzearen eta jakinaraztearen aldeko jarrera 

du. 

 Kide den gizartearen ezaugarri aldakorrei buruzko ezagutza pertsonala 

hobetzen du. 

 Kide den komunitatearen gaietan parte hartze aktiboa izateko 
konpetentzia hobetzen du. 
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Tresnak: 

 Autoebaluazioa eta koebaluazioa.  

 Talde-laneko kontratua.  

 Laguntza-eskemak.  

 Idatzizko probak. 

 Ikasleen behaketa. 

 Ikaslearen eta irakaslearen egunkaria. 

 Galdetegiak. 

 Talde-lanak. 

 Dokumentu-zorroa. 
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HASIERAKO FASEA 

 
PROBLEMA-EGOERA 
 

Galdakaok kultur ondare izendatu nahi du Merkadilloko zubia 

 

Galdakaoko Udalaren osoko bilkurak gaur arratsaldean mozio bat 
eztabaidatu behar du Merkadilloko industrialdeko zubia aurrerantzean ere 
izan dadin udalerriko ondare historikoaren osagai. Erdi Aroko harrizko zubi 
horri eusteko proposamena Bengoetxeko auzo-elkarteak egin zuen, zubia 
auzo horretan baitago. Haren ordezkariak Udalean ordezkaritza duten talde 
politikoen ordezkariekin bildu ziren duela aste batzuk, laguntza eske, 
Ibaizabal ibaia bideratzeko lanen ondorioz luzaro auzoko sarbide bakarra 
izan zen zubia eraits ez zezaten. 
 
«Gure ustez, babestu beharrekoa da zubia. Bidaiatzen dugunean ikusitako 
gauzak miresten ditugu sarritan, baina etxean gauza bat eduki eta hori 
eraitsi behar dugu», adierazi du elkarteko presidente Mari Paz Losadak.  

Eskaeraren ostean, aurkeztutako mozioa alderdiek gaur onartzea espero du 
elkarteak. Merkadilloko zubia kultur ondare izendatzeko eta Galdakaoko 
eraikin berezien katalogoan jasotzeko izapideei ekiteko asmoaren berri 
ematen du Udalbatzak mozioan. 

Adierazpen horri esker Udalak URA Uraren Euskal Agentziari eskatuko lioke 
zubia errespetatzeko, inguru horretan uholdeak saihesteko abian jarritako 
bideratze-proiektuaren lanak gorabehera. 
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Horrez gain, zubia kultur ondare bihurtuta, udal arduradunek zubia 
hobetzea eta zaintzea planteatu beharko lukete, denboraren joanaren 
ondorioz zulo asko dituelako eta ehun urtetik gorako harri batzuk uretara 
erori direlako. «Zubiaren alde eginez gero, horren arabera jokatu eta 
berreraikitzea bultzatu beharko genuke», azaldu dute udal-iturriek. 

Izan ere, udalerriko Erdi Aroko monumentuen artean ez dago Merkadilloko 
zubia bakarrik (erromanikoa da, profil bizkarduna du eta lau zubi-begi ditu). 

Bekea eta Torrezabalekoek zutik diraute oraindik, iragandako mendeen 
lekuko. Lehena, Puentelatorre, 2006an konpondu zuten, 1983ko uholdeen 
ondorioz ez baitzegoen zubi hori erabiltzerik. 
 
 
ATAZA 

 
Bengoetxeko auzo-elkartearekin elkarlanean proposamenak aurkeztea 
udaleko osoko bilkurari Merkadilloko zubia Kultur Ondare Kalifikatu izendatu 
dezaten. 
 
Zuen helburua lortzeko landu eta erakundeen aurrean aurkeztu duzuen 
material guztia herriko kultura-aretoan erakustea. 
 
 
Proposatutako ataza egiteko: 
 

 Lantalde gisa lan-plan bat zehaztu behar duzue. 
 Lana banaka eta taldean egingo duzue. 
 Babestu nahi duzuen ondare-elementuari buruzko informazio idatzia, 

grafikoa, ikus-entzunezkoa eta abar bilduko dituzue. Arazo-egoeran 
dago jasota ondare hori. 

 Ondare-elementuari buruzko txostena egingo duzue. (I. eranskina) 
 Galdetegi bat prestatuko duzue, eta herritarren artean sinadurak 

bilduko dituzue zuen ekimena babesteko. 
 Gutun batean (II. eranskina), sinadurak eta egindako txostena zuen 

herriko alkateari eta kulturako zinegotziari igorriko dizkiezue, osoko 
bilkurak onar dezan Eusko Jaurlaritzako Kultura edo Ingurumen 
Sailari eskatzea Merkadilloko zubia babestutako ondare izendatzeko.  

 Antzeko adibideak bilatzea eta aurkeztea, beste talde batzuek 
horrelako egoeretan nola jokatu duten eta zer argudio erabili dituzten 
ezagutzeko. (III. eranskina) 

 Jarraitutako prozesua eta ikaskuntza ebaluatuko dituzue, baita zer 
ikasi duzuen ere. 
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1. JARDUERA 

 
Lantaldeak antolatu eta osatzeko orduan alderdi hauek erabaki behar 
dituzue: 
 

 Arduradunen izendapena: koordinatzailea, idazkariak. 
 Arduren eta lanen banaketa. 
 Lanaren helburuaren definizioa, zer lan behar diren eta lan-metodoa. 
 Lantaldearen barruko eta lantaldeen arteko arauak: parte-hartzea, 

koordinazioa, giroa, eta abarrak. 
 Nola hartu erabakiak. 
 Denboraren kudeaketa (konpromisoak, epeak eta abarrak). 
 Behar diren espazioak eta materialak. 
 Nola ebaluatu zuen lana, taldearena eta talde barruan zuek 

egindakoa. 
 ... beharrezko deritzezuen bestelako alderdiak. 

 
 
2. JARDUERA 
 

TALDE-LANEKO KONTRATUA 
 

 
Gure lantaldeko kideok datozen 3 asteetan elkarrekin lan egitea erabaki 
dugu gure udalerrian arriskuan dagoen ondareari buruzko ikerketa egiteko, 
eta konpromiso hauek hartzen ditugu:  
 

– Astean behin edo bitan elkartzea, elkarrekin lan egiteko. 
– Taldearen barruan arduraz lan egitea.  
– Lana egiteko elkarri laguntzea. 
– Taldearen barruan atazak ekitatiboki banatzea. 
– Lanak taldean egiteko erabakitako prozedurari jarraitzea. 
– Lanean behin gutxienez haren erritmoa eta bilakaera egiaztatzea. 
– Lan zorrotza eta kalitatekoa aurkeztea.  
– Lana dagokion egunean aurkeztea. 
 

Irakasleak konpromisoa hartzen du ikasleek eskatutako informazioa guztia 
emateko eta sortzen zaizkien zalantza eta behar guztiekin laguntzeko. 
 
Ikasleen sinadurak                       Irakaslearen sinadura 
 
 
Data.- 
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3. JARDUERA 

 
Unitate didaktiko honetan hau ikasiko dugu: 
 

– Ondarearen kontzeptua zer den. 
– Ondare motak: kulturala eta naturala, materiala eta immateriala, 

eta abar. 
– Ondarea kontserbatzea eta babestea. 
– Gizataldeen kultura-ondarea den aldetik, gure ondare historiko eta 

artistikoa eta naturala nola baloratu, nola errespetatu eta hartaz 
nola gozatu. 

– Bertako eta munduko ondarea zaintzearen, defendatzearen eta 
hedatzearen aldeko jarrera izaten. 

 
 
4. JARDUERA 

 
Zer esaten digute albisteok? Iritzia taldean emango dugu. Zeure buruari 
galdetu diozu noizbait ondarea zer den? Zer esan nahi dute ondarea, 
kulturala, historikoa, naturala, materiala, immateriala... terminoek? Ea 
guztion artean ideia batzuk argitu ditzakegun. 
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Unitate didaktiko honetan galdera horiei guztiei eta beste batzuei 
erantzungo diegu. 
 
 
 
GARAPEN-FASEA 

 
5. JARDUERA  
 
Eztabaidatu taldekideekin ondarearen kontzeptuari buruzko adierazpen 
hauek egiazkoak diren:  
 

1. Ondarea pertsona edo familia baten jabetza da: etxeak, lurrak, dirua, 
liburuak, bitxiak, eta abar.  

2. Nazio baten jabetzak dira ondarea, hau da, lurraldea, ibaiak, 
monumentuak, eta abarrak.  

3. Zaharra edo antzinakoa baina ederra den guztia da ondarea. 

4. Pertsonek ezin dugu erabaki ondarea zer den eta zer ez. 

5. Ondaretzat hartutako oro berdina da. Ez dago hainbat ondare mota.  

6. Iraganeko objektu guztiak zaindu behar ditugu, ondare direlako.  

7. Zaharra bada ere oraindik dabilen objektua da ondarea. 
 
Taldean sortutako ideiak eta iritziak 2.0 wallwisher aplikazioan bilduko 
dituzue.  
Unitate didaktiko honetan horiek definitzen eta egiaztatzen saiatuko dira.  
 
 

http://wallwisher.com/
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6. JARDUERA 

 
Zuen ustez, honako helburu hauetan zeinek du zerikusi handiena egin behar 
duzuen lanarekin? Garrantziaren arabera, puntu 1 eta 5 puntu artean 
emango duzue.  
 
 

HELBURUAK LANA  

 1 2 3 4 5 

1. Ondaretzat zer jotzen den ulertzea eta gure 
inguruneari beste ikuspegi batetik begiratzea. 

     

2. Gure herriko eta beste batzuetako ondarearen 
elementuek izan ditzaketen askotariko formak 
ikustea. 

     

3. Gure erkidegoan eta munduan ondare-ondasunek 
lege-babesa behar dutela jakitea eta ulertzea. 

     

4. Gure ondarea baloratzeko eta zaintzeko orduan 
parte-hartze aktiboa edukitzea. 

     

5. Besteren bat gehituko zenuke?...      

 
 
7. JARDUERA 

 
Ba al zenekien zer zen... Ondarea? 
 

ZER DA ONDAREA? 
 
 

 

 
8. JARDUERA 
 
Bideo bat ikusiko dugu orain, eta, ondoren, horri buruzko hainbat galderari 
erantzun beharko diegu. 
 

Patrimonio hitza (ondarea, gaztelaniaz) latinetik dator, eta «gurasoengandik 
datorrena» esan nahi du. Hiztegiaren arabera, ondasunak oro har, edo gure 
arbasoengandik jasotako ondasunak dira ondarea.  
 
Hau da, oinordetzan jasotzen dugun hori. Funtsean objektu materialak dira: 
etxe bat, liburuak, lurrak, eta abar. Baina ez dugu gauza materialik bakarrik 
jasotzen, izaera espiritualeko ondasunak eta balioak ere jasotzen baititugu 
(ohiturak, tradizioak, ezagutzak, lanbide tradizionalak, eta abar).  
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Costa Ricako Kultura eta Gazteria Ministerioaren Kultur Ondarearen Ikerketa 
eta Kontserbazio Zentroaren «Ondarea guztiona da» deritzon kanpainakoa 
da bideo hori. 

 

Ikus bideoa 

https://goo.gl/H0dGHT 

 
GALDETEGIA. Adierazi «X» batez aukera zuzena zein den. 
 

1. Herri edo herrialde baten ondarea hauena da: 
 

Gobernuena. 
 
Pertsona guztiena. 
 
Fundazioena. 

 
2. Ondarea honela definitutako zerbait da: 
 

Gobernuena da. 
 
Gure adiskideena da. 
 
Gure arbasoena zen eta 

belaunaldiz belaunaldi 
transmititu da. 

 
3. Ondare naturalak hauek hartzen ditu barnean: 
 

Gai naturalez (hala nola 
egurra, kanaberak, eta abar) 
egindako objektuak. 

 
Paisaiak, ibaiak, uharteak, 

urmaelak, eta abarrak. 
 
Biztanlerik ez duten toki 

naturalak. 
 
 

4. Planetako biztanle guztion jabetzako ondarea honela deitzen da: 
 

Kontinentearteko ondarea. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zPQfv1TUULg&feature=related
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Nazioarteko ondarea. 
 
Gizateriaren ondarea. 

 
5. Herri baten ondare dira maskaradak, jantzi tradizionalak, jaiak, 

erromeriak, eta abarrak. Zer ondare mota da? 
 

Ondare naturala 
 
Kultura-ondarea 
 
Ondare mistoa 

 
6. Gitarra mota bat eta horrekin jotako abestia zer ondare mota diren, 

hurrenez hurren... 
 

Ondare materiala / 
immateriala 

 
Ondare ukiezina / 

immateriala 
 
Ondare ukigarria / materiala 

 
7. Ondare mota hauetan, zein EZ da egiazkoa? 
 

Ondare fiskala 
 
Banakako eta familiako 

ondarea 
 
Dokumentu-ondarea 

 
8. Herri edo herrialde baten ondareak balio du irudikatzeko zer garen 

eta... 
 

Zer proiektu ditugun. 
 
Zer dugun. 
 
Gure nortasun kolektiboa. 

 
9. Hizkuntzak zer ondare mota dira? 
 

  Materiala 
   
  Immateriala 
   
  Naturala 
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9. JARDUERA 

 
Ba al dakizu... UNESCO? 
 

 
 
10. JARDUERA 
 
Aztertu zure ikaskideekin elementu hauetan zein har daitekeen kultura-, 
arte-, historia-ondaretzat eta zein ez. Zergatik? 
 

Lana errazteko, elementu bakoitzeko aztarna bat emango dizuegu: 
 

Elementua Aztarna Ondarea 
bada  

Ez da 
ondarea 

 

Bilatu Marcel 
Duchampi buruzko 
informazioa. 

  

 

Bilatu etxeko 
gauzei 
(zukugailua) 
buruzko 
informazioa. 

  

 

Bilatu komun-
ontziei buruzko 
informazioa. 

  

UNESCOk (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea) 
honela definitzen du ondarea: «Iraganetik jasotzen dugun legatua da, 
unean bertan bizi duguna, eta etorkizuneko belaunaldiei utziko dieguna».  
 
Ondarearen kontzeptua subjektiboa eta dinamikoa da; ez dago objektuen 
edo ondasunen mende, gizarteak oro har historiaren une bakoitzean horiei 
emandako balioen mende baizik, eta horien arabera erabakitzen da 
ondorengoentzat zer ondasun babestu eta zaindu behar diren.  
 
Ondareak hainbat onura ere dakarzkio gizarteari: ekonomikoak, kulturalak 
eta/edo espiritualak. 
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Bilatu Gernikari 
buruzko 
informazioa. 

  

 

Bilatu Philippe 
Starcki buruzko 
informazioa. 

  

 

Bilatu Euskal 
Herriko 
landarediari 
buruzko 
informazioa. 

  

 

Bilatu Legazpi 
dorreari buruzko 
informazioa. 

  

 

Bilatu familia 
bakarreko 
etxebizitzei 
buruzko 
informazioa. 

  

 

Bilatu Linguae 
Vasconum 
Primitiaeri buruzko 
informazioa. 

  

 
 

 
11. JARDUERA 
 
Ba al dakizu... zer ondare mota dauden? 
 

ONDARE MOTAK 
 
Herrialde edo erkidego baten ondarea ondasun eta balio multzo batek 
osatuta dago; horiek izaera naturala edo kulturala izan dezakete, eta 
belaunaldiz belaunaldi igaro dira.   
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Bereizketa argia egitea askotan zaila bada ere, definizio hau eman ohi da: 
 

Kultura-ondarea: Gizarteak sortutako 
elementuen edo adierazpenen multzoa 
da. Komunitate baten berezko kultura-
ondarea ere bada, gaur egun bizi 
duena eta oraingo eta etorkizuneko 
belaunaldiei helarazten diena. Irudian 
jasotakoa, adibidez: Libiako Leptis 
Magna hiriko antzoki erromatarraren 
hondakinak. 

 
 
Natura-ondarea:  
Giza esku-hartzetik kanpoko existentzia edo funtsezko 
ezaugarriak dituena. Irudi honetan, Jaizkibel 
(Gipuzkoa) aldeko natura-ondarea dugu.  
 

 
 
 

 
 

 
 
12. JARDUERA 

 
Ba al dakizu... Atenasko Hitzarmenean... 
 
 

 
 

NATURA-ONDAREA 

Natura-ondarea egitura fisiko eta biologikoek eraikitako natura-

monumentuek osatuta dago, hau da, horrelakoak pixkanaka sortu zituen 

naturak, eta ondoren egitura horiek ohiz kanpoko balio unibertsala hartu 

dute estetikaren zein zientziaren ikuspegitik. Natura-ondarearen barruan 

hauek daude: biosfera-erreserbak, monumentu naturalak, erreserba eta 

parke nazionalak, naturaren santutegiak. 

 

 

Atenasko Hitzarmenaz geroztik (1931) ondarearen kultur izaera aitortzen 
da, herri bateko kulturen adierazgarritzat har daitezkeen adierazpen guztiak 
barnean hartuta, baita kultura horiek garatu diren natura-ondarea ere.  
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Natura-ingurunea osatzen duten izaki bizidunen, natura-objektuen eta 
elementu ukiezinen multzoa hartzen da natura-ondaretzat, eta neurtu ezin 
daitekeen balioa duen ondaretzat jotzen da. Halaber, ondarearen 
kontzeptuak arbasoengandik ondorengoei, hurrengo belaunaldietan erabili 
eta gozatzeko, helarazitako ondasunaren esanahia ere badakar modu 
inplizituan. 

Estetikaren, zientziaren edo ingurumenaren ikuspegitik garrantzia duten 
balio naturalen multzoa da natura-ondarea, UNESCOren definizioaren 
arabera. 

Natura-ondare horren barruko ondasuntzat hauek hartzen dira: animalia- 
eta landare-espezieak, habitatak, ekosistemak, harkaitzak, mineralak zein 
egitura geologikoak eta natura-paisaiak. UNESCO natura-ondarea zaintzeaz 
arduratzen da Biosfera Erreserbak, Natura Monumentuak, Naturaren 
Santutegiak zein Erreserba eta Parke Nazionalak sortuz. 

KULTURA ONDAREA 
 
Munduko Ondarea, Ondare Kulturala eta Naturala babesteari buruzko 
Hitzarmenetik (1972) kultura-ondarea hauek osatuta dagoela jotzen da:  
 

■ Monumentuak: lan arkitektonikoak, eskulturak edo pintura 
monumentalak, izaera arkeologikoko elementuak edo egiturak, 
inskripzioak, leizeak eta elementu-multzoak, historiaren, artearen edo 
zientziaren ikuspuntutik ohiz kanpoko balio unibertsala dutenak. 
 
■ Multzoak: eraikuntzen taldeak –bakartuta edo elkartuta egon–; 
baldin eta haien arkitektura, batasuna edo paisaian duten integrazioa 
dela-eta ohiz kanpoko balio unibertsala badute historiaren, artearen 
edo zientziaren ikuspegitik. 
 
■ Tokiak: gizakiaren lanak edo gizakiak eta naturak batera egindako 
lanak, bai eta historiaren, estetikaren, etnologiaren edo 
antropologiaren ikuspegitik ohiz kanpoko balio unibertsala duten toki 
arkeologikoak ere.  
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Gasteiz 

 

Kultura-ondarea materiala (monumentua, artelana, hiri-multzoa, 
eraikuntza tradizionala, hondakin arkeologikoak…) edo immateriala izan 
daiteke (tradizioak, hizkuntzak, trebetasun tradizionala, arte-adierazpenak 
edo herri-adierazpen biziak, eta abar). 
 
 
KULTURA-ONDARE TRADIZIONALA, halaber, higigarria eta higiezina ere izan 
daiteke: 

 
Ondare material higigarriaren barruan sartzen dira gizarte 
baten kultura-aniztasuna zaintzeko garrantzitsuak diren 
eta tokiz alda daitezkeen objektu arkeologikoak, 
historikoak, artistikoak, etnografikoak, teknologikoak 
edota erlijiosoak, baita artisau- edo folklore-jatorria 
dutenak ere. Horien artean artelanak, liburuak eta 
eskuizkribuak, agiriak, objektu historikoak, grabazioak, 
argazkiak, filmak, artisautza eta abarrak aipa daitezke, 
besteak beste. 
 

Ondare material higiezina tokiz aldatu 
ezin diren giza lanak edo ekoizpenak 
dira, dela egiturak direlako (eraikin bat, 
adibidez), dela lurrarekin lotura 
banaezina dutelako (gune arkeologiko 
bat, esaterako).  Ondare material 
higiezina hauek osatuta dago: 
arkitekturaren, arkeologiaren, 
historiaren, artearen edo zientziaren 
ikuspegitik interes edo balio nabarmena 
duten tokiak, aldeak, eraikinak, 
ingeniaritza-lanak, industrialdeak, multzo arkitektonikoak, eremu tipikoak 
eta monumentuak.  
 
Gero eta globalizazio handiagoaren aurrean kultura-aniztasunari eusteko 
faktore garrantzitsua da KULTURA-ONDARE IMMATERIALA. Komunitateen 
kultura-ondare immateriala ulertzeak, kulturen arteko elkarrizketa lagundu 
ez ezik, bestelako bizimoduenganako errespetua sustatu ere egiten du. 
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«Kultura-ondarea» adierazpenaren 
edukia nabarmen aldatu da azken 
hamarkadetan, neurri batean 
UNESCOk landutako tresnen ondorioz. 
Kultura-ondarearen barruan ez daude 
monumentuak eta objektu-multzoak 
soilik, gure arbasoengandik jasotako 
eta ondorengoei helarazitako tradizio 
edo adierazpen biziak ere badaude, 
hala nola ahozko tradizioak, 
ikuskizunaren arteak, gizarte-ohiturak, errituak, jai-ekintzak, naturari eta 
unibertsoari buruzko ezagutzak zein praktikak, bai eta artisautza 
tradizionalari lotutako jakintzak eta teknikak ere. 

 

Kultura-ondare immaterialaren garrantzia ez da kultura-adierazpen hutsa 
bakarrik, belaunaldiz belaunaldi helarazitako ezagutzen eta tekniken 
multzoa baizik. Ezagutza-ondare horren balio sozial eta ekonomikoa 
garrantzitsua da Estatuetako gizarte-taldeentzat, horiek gutxiengoa edo 
gehiengoa izan, eta garrantzi bera du garatzeko bidean dauden 
herrialdeentzat zein garatutakoentzat. 

 

Kultura-ondare immateriala hau da: 

 Tradizionala, garaikidea eta biziduna aldi berean: kultura-ondare 
immaterialak, iraganetik datozen tradizioak ez ezik, askotariko kultur 
taldeen berezko landa- eta hiri-ohitura garaikideak ere hartzen ditu 
barne. 

 Integratzailea: gure kultur ondarearen adierazpenak beste batzuenen 
antzekoak ere izan daitezke.  

 Adierazgarria: komunitateetan gertatzen da, eta tradizioen, tekniken 
eta ohituren gaineko ezagutzak komunitatearen gainerakoari, 
belaunaldiz belaunaldi, edo beste komunitate batzuei helarazten 
dizkieten pertsonen mende dago. 

 Komunitatean oinarritua: sortzen, atxikitzen eta helarazten duten 
komunitateek, taldeek edo banakoek halakotzat hartzen badute baino 
ez da halakoa izango kultura-ondare immateriala.  

 

 
13. JARDUERA 
 

Orain arte ikasitakoa kontuan harturik, egin ezazu kontzeptu-mapa bat, 
non, gutxienez ere, ondoren adierazitako kontzeptuak ageri diren. 
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Laguntza-eskema,  

– Kontzeptu-mapa elkarren lotura duten kontzeptuen egitura bat da 
(kontzeptu batzuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak, 

inklusiboagoak dira). 
– Garrantzitsuenak kontzeptu-maparen goiko aldean daude. 

– Kontzeptuak loturen bidez daude elkarri lotuta, eta elkarren artean 
zer harreman duten argitzen dute horiek. 

 
Zure kontzeptu-mapan jaso beharreko kontzeptuak:  
 

 Kultura-ondarea 

 Ondare naturala 

 Ondare materiala 

 Ondare higiezina 

 Eskuizkribuak 

 Artelanak 

 Gune arkeologikoak 

 Monumentuak 

 Abestiak 

 Multzo arkitektonikoak 

 Ondare immateriala 

 Biosfera-erreserba 

 Ondare higigarria 

 Ohiturak 

 Hizkuntzak 
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14. JARDUERA 
 
Bukatutakoan, trukatu kontzeptu-mapa ikaskidearekin. Baloratu zure 
ikaskideak eginiko kontzeptu-mapa eredu hau erabiliz: 
 

 

Kontzeptu-maparen alderdiak BAI EZ Neurri batean 

Adierazitako kontzeptu ia guztiak 
jaso ditu  

   

Kontzeptu-maparen jatorria 
adierazten duen kontzeptu 
barneratzailea egoki hautatu du 

   

Kontzeptuen arteko erlazio ona dago, 
eta loturak elkarren artean 
esanguratsuak dira 

   

Maparen maila kopurua nahikoa da    

Kontzeptuen arteko harreman 
bertikalak azaldu ditu 

   

Kontzeptuen arteko alboko erlazioak 
ageri dira 

   

 
 
15. JARDUERA 
 
Lantaldeetan, sailka itzazu ondare-objektu hauek zer ondare mota diren 
kontuan hartuta (materiala, immateriala, kulturala, naturala, artistikoa, 
historikoa, eta abar): 
 

Elementua Erreferentzia Sailkapena 

 

El Pobaleko burdinola 

Ondare 
historiko-
industrial 
higiezina. 
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Lekeitio  

 

Ekaingo leizea  

 

Herri-kirola  

 

Leireko monasterioa  

 

Urdaibai  

 

Bertsolaritza  

 

Bizkaiko Zubia  
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Bilboko hiri-gutuna  

 

Bizkaiko Zubia  

 

Artisautza  

 

Gesaltza Añana  

 
16. JARDUERA 
 
Ba al zenekien... ondarea kontserbatzea eta babestea zertan datzan? 
 
ONDAREA ZAINTZEA ETA BABESTEA 

 
Ondare naturala, adibidez, herrialde guztietan babestu dute hainbat babes-
kategoriaren bidez, horietan Parke Nazionalarena nabarmenduta. Horren 

bitartez zaintza eta gozamen publikoa bateratu nahi 
izan dira. 

Ondarearen balorazioa oso bestelakoa da une historikoaren eta munduko 
tokiaren arabera. Horregatik, herrialde bakoitzak berezko irizpideak ditu 
babes-neurriak ezartzeko orduan, eta toki bakoitzean nabarmendutako 
elementuak ez dira beti alderagarriak. 
 
Ondarea mundu-mailan baloratzea, babestea eta zaintzea lortzeko 
nazioarteko neurri nagusia Munduko Ondarea, Ondare Kulturala eta 
Naturala babesteari buruzko Hitzarmena izan da, 1972an UNESCOk 
sustatua (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea). 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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Gizadiaren Ondarearen izendapena da ondare-ondasun batek lor dezakeen 
errekonozimendu handiena. 

 

Gizadiaren Ondarea edo Munduko Ondarea da UNESCOk planetako toki 

jakin batzuei ematen dien titulua (horiek basoa, mendia, aintzira, leizea, 

basamortua, eraikina, gune arkitektonikoa edo hiria izan), baldin eta 

Gizadiaren Ondare Programak egindako zerrendan jasotzeko izendatu eta 

berretsita badaude. Gizadiaren Ondarearen Batzordeak administratzen du 

zerrenda hori, eta 21 estatuk parte hartzen dute batzordean; Estatu Kideen 

Biltzar Orokorrak hautatzen ditu horiek, epe jakin baterako. 

Programaren helburua hau da: gizadiaren herentzia komunerako ohiz 

kanpoko garrantzi kulturala edo naturala duten tokiak katalogatzea, 

zaintzea eta ezagutaraztea.  

2012an, katalogoaren 

barruan, guztira, 962 toki 

daude; horietatik 745 

kulturalak dira, 188 

naturalak eta 29 mistoak, 

eta 157 herrialdetan daude 

banaturik. Italiak du 

«Gizadiaren Ondare» 

katalogatutako toki gehien 

(47), eta ondoren 

Espainiak, Txinak, Frantziak 

eta Mexikok.   

UNESCOk Gizadiaren Ondare izendatutako toki bakoitzari identifikazio-

zenbaki bakarra ematen dio, baina inskripzio berrietan, maiz, aurreko tokiak 

ere sartzen dira, deskribapen handiagoen barruan zerrendatuta. Hori dela 

eta, zenbaki-sistema, gaur egun, 1.200ean amaitzen da, baina egiaz 

gutxiago dira katalogatutakoak. 

Gizadiaren Ondaretzat jotako toki bakoitza kokatuta dagoen herrialdeari 

dagokio, baina nazioarteko komunitatearen interesekotzat hartzen da eta 

etorkizuneko belaunaldientzat babestu beharra dago. Gizadiaren Ondarea 

laguntzen duten 188 herrialdeen kezka da horrelako tokiak babestea eta 

zaintzea. 

 
 
17. JARDUERA 

 
Orain bideo bat ikusiko dugu. Ideia interesgarriak jaso behar dituzu. 
 
Costa Ricako Kultura eta Gazteria Ministerioaren Kultur Ondarearen Ikerketa 
eta Kontserbazio Zentroaren «Ondarea guztiona da» izeneko kanpainakoa 
da bideo hori, unitatearen hasieran ikusitakoaren antzera. 
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Ikus bideoa 

 
https://goo.gl/Q4LgMm 

 
 

Bideoan ageri diren ideiak/kontzeptuak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. JARDUERA 
 
Bisitatu helbide honetan Gizadiaren Ondare izendatutako Europako tokiak. 
Zenbat daude Euskal Autonomia Erkidegoan? Zein? Zein da haien 
identifikazio-zenbakia? 
 
 

Elementuaren izena Herrialdea Identifikazio-zenbakia 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Ondarea babesteko hainbat modu eta maila ere badaude herrialdeetan eta 
autonomia-erkidegoetan, gurean esaterako. 
 
Gure kasuan, ondare kulturalari dagokionez, lege bat dago Euskal Ondare 
Kulturala babesteko. Sailkapen hau egiten du lege horrek: monumentua, 
monumentu-multzoa eta kultur gunea. 
 
Esate baterako, Galdamesko (Bizkaia) Areatza I haitzuloa monumentu-
multzo izendatuta dago. Eta Gorbeiako Parke Naturalaren deklarazioa ere 
badago. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NqUzOBcXTzI
https://goo.gl/Q4LgMm
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Patrimonio_de_la_Humanidad_en_Europa_y_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/1990/08/9002387e.shtml
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERLST&BASE=B03C&DOCS=1-20&OPDEF=ADJ&CONF=%2Fconfig%2Fk54%2Fbopv_c.cnf&SORT=-NORD&SEPARADOR=&OP1=Y&OP2=Y&QUERY=((%40FEBO%3E20120000%3C20129999))+%26+(cueva+arenaza)&FEBO=%40FEBO%3E20120000%3C20129999
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERLST&BASE=B03C&DOCS=1-20&OPDEF=ADJ&CONF=%2Fconfig%2Fk54%2Fbopv_c.cnf&SORT=-NORD&SEPARADOR=&OP1=Y&OP2=Y&QUERY=((%40FEBO%3E20120000%3C20129999))+%26+(cueva+arenaza)&FEBO=%40FEBO%3E20120000%3C20129999
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1994/08/9402928a.pdf
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Eta hemen Bizkaiko ondare historikoa ezagutzeko aukera duzue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Areatzako haitzuloa (Galdames) 
 
Ondare naturalari dagokionez, babestutako naturaguneen lege orokorra 
dago, eta horren barruan, hauek bereizten dira: zuhaitz bereziak, 
babestutako biotopoak eta natura-parkeak. Horiek guztiak eta haien 
ezaugarriak ikus ditzakezu, hemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorbeia 
 

 
19. JARDUERA 

 
Eztabaidatu zure taldekideekin: 
Zuen ustez, behar bezain babestua al dago Euskal Autonomia Erkidegoko 
kultura- eta natura-ondarea? 

 
Eztabaidarako iradokizunak,  

 

 Eztabaidari ekin aurretik, gaiei buruzko aurretiko informazioa eduki 

beharra dago.  

 Eztabaida bideratzeaz arduratuko da ikasle bat.  

 Argi eta argudioak emanez hitz egin behar duzue, eta eztabaidara 
informazioa gehitu behar duzue.  

 Adierazpenek eztabaidaren gaia hartu behar dute ardatz.  

http://www.bizkaia.eus/Kultura/Ondarea_Bizkaia/Patrimonio.asp?Tem_Codigo=2367&idioma=EU&dpto_biz=4&codpath_biz=4|295|2367
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/eu/u95aWar/lugaresJSP/U95aEntradaFiltroLugaresCAPV.do?flnMenu=true
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 Ikaskideei arretaz entzun behar diezue, eta haien adierazpenak 

errespetatu behar dituzue. 

 Aurreiritziak saihestu behar dituzue. 

 Irakaslea eztabaidan ateratako ondorioak jasotzen joango da.  

 

 
 
 
 
APLIKAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-FASEA 

 
20. JARDUERA 

 
Irakurri albiste hau eta hitz egin ezazu hartaz ikaskideekin. 
 
 

Talibanek Bamijango Budak suntsitu dituzte 

Andrés Cubero.- Talibanek, islamaren aurretiko estatua guztiak 
deuseztatzeko kanpainaren barruan, Bamijango Buda ospetsuak suntsitu 
dituzte, zeinen buruek 53 eta 38 metroko garaiera zuten. NBEk bide guztiak 
erabili ditu gizadiaren ondarearen aurkako krimen hori geldiarazteko, baina 
alferrikakoak izan dira ahalegin guztiak. 

  

Nazioarteko komunitatea atsekabetuta agertu da Afganistanen egiten ari 
diren delitua ikusita. Talibanek, Afganistango Gorte Gorenaren dekretu bati 
jarraikiz, herrialdeko eskualde guztietan dauden estatuak deuseztatzeko 
erabakia hartu du. 

Afganistango milizia ultra ortodoxo islamiko talibana izan da Bamijango 
Budak –V. mendean eraikiak– guztiz suntsitzearen erantzulea. Kulturaren 
aurkako delitu hori egin baino egun bat lehenago, talibanek Kabulgo Museo 
Nazionaleko eskulturak ere hondatu zituzten, baita Ghazni, Herat eta 

Erakundeek, gobernuek eta pertsonek zein kolektibo kulturalek ondarea 
babesteko hartzen dituzten neurri guztiak gorabehera, batzuetan ezinezkoa 
izaten da. 
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Jalalabad probintzietako estatuak ere. Harrizko sarraski hori egin dute 
artelanok islamaren aurkako iraintzat jotzen dituztelako. 

Nazioarteko komunitatearen gainerako herrialdeek ahal izan duten guztia 
egin dute estatuak hondatu ez ditzaten. Herrialderako dohaintzak kentzeko 
mehatxua ere egin die Japoniak, kanpaina jarraitzekotan. Pakistanek 
hainbat ordezkari bidali zituen miliziak asmo horretan atzera egin zezan. 
UNESCOk, halaber, ordezkari berezi bat ere baliatu zuen talibanak 
konbentzitzeko. Eta hainbat herrialdetako museoek, bestalde, estatuak 
eskuratzeko aukera eskaini zioten Afganistani, baina ultraortodoxo 
afganiarrek eskaintza baztertu zuten. 

Erregimen integristak estatuak suntsitzeko eskubidea duela defendatu du 
Kulturako ministro taliban Qudratullah Jamalek. Adierazi duenez, herrialde 
bateko monumentu historikoak herriarenak dira, eta horiek suntsitzeko edo 
babesteko eskubidea du, hortaz. 

[2001-3-24] 

Iturria: http://www.lasemana.es/archivo/antiguos/200/cultura/cul03.html 

 

21. JARDUERA 

Ikertu honako ondare-ondasun hauei buruz, eta adieraz ezazu labur-labur 
gaur egun zer egoera duten. Hori egiteko, taula hau erabili beharko duzu: 

Ondare-elementua Ondare-elementuari 
buruzko informazio 

laburra 

Egungo egoera 

Dresdengo 
Frauenkirche eliza, 
1945. 

  

Salongako Parke 
Nazionala, 1999. 

  

Mostarreko Stari 
Most zubia (Zubi 
Zaharra euskaraz), 
1993. 

  

Irakeko Museo 
Nazionala, 2003. 

  

Timbuktuko 
eskuizkribuen 
liburutegia, 2013. 

  

Palmirako   

http://www.lasemana.es/archivo/antiguos/200/cultura/cul03.html
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hondakinak, Siria. 

 
 
 
 
22. JARDUERA 
 
Ikusi duzue jada munduan eta Euskal Autonomia Erkidegoan zer aukera 
dauden kultura- edo natura-ondasun bat babesteko eta zaintzeko. 
Horregatik, prozesu bat abian jarriko dugu gure herriko natura- edo kultura-
ondasun bat (Erdi Aroko Merkadilloko zubia) legezko neurri egokiekin 
babestea eta zaintzea lortzeko. 
 
Eman beharreko pausoak: 

 

1. Erdi Aroko Merkadilloko zubirako lege-babesa eskatuko dugu. 

2. Babestu beharreko elementuari buruzko txostena egingo dugu.  

3. Gutun bat eta egindako txostena igorriko dizkiegu gure herriko 
alkateari zein kulturako zinegotziari, osoko bilkurak onar dezan Eusko 
Jaurlaritzako Kultura edo Ingurumen Sailari babestutako ondarearen 
izendapena eskatzea.  

4. Antzeko kasuak bilatuko ditugu, horietatik arrazoiak atera, eta, 
Merkadilloko zubia zain dezaten defendatzeari begira, Bengoetxeko 
auzo-elkarteari jakinarazteko. 

 

23. JARDUERA 
 
Irakur eta bete ezazue taldean galdetegi hau. 
 
Ikasgelan taldeko lanak egiteko eta gure lanaren jarraipena egiteko 
adostutako prozedura. 
 

EGUNA    

 bai ez neurri 
batean 

IKASGELAN EGINDAKO JARDUERAK 

Jardueraren zailtasunak eta irtenbideak 
partekatzen ditugu. 

   

Aurreratuen dagoenak atzeratuen dagoenari 
laguntzen dio lana egiten. 

   

Elkarrekin eta gustura egiten dugu lan taldean.    

Irakasleari galdetu aurretik taldekideei    
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galdetzen diegu. 

Arazoak banaka konpontzen dira, eta ondoren, 
irtenbidea ikaskideekin batera egiaztatzen da 
irtenbidea. 

   

Arazoak konpontzeko orduan, urrats guztiak 
aztertzen dira irtenbidea lortu arte. 

   

HARREMANA TALDEAREKIN ETA IKASKIDEEKIN 

Egokitutako lanaren zatia egiteko epeak 
betetzen ditut. 

   

Gainerako taldekideek nire lanari buruz 
egindako oharrak onartzen ditut. 

 

 

 

 

 

 

Nire lana berrikusten eta aldatzen dut gainerako 
taldekideek egindako oharren arabera. 

   

Gainerako taldekideek egindako lanari buruzko 
iritzi onuragarriak ematen ditut. 

   

Taldeari eta lanari dagokienez nire betebeharra 
betetzen dut. 

   

Ez dut elkarlanean aritzeko zailtasunik jartzen.    

Taldean dagokidan eginkizuna onartzen dut.    

 

 
24. JARDUERA 
 
Esan hurrengo adierazpenak, zure iritziz, «egiazkoak» edo «gezurrezkoak» 
diren: 

 

 E G 

Gutxienez 100 urte dituenean baino ez da objektu bat kultura-
ondaretzat hartzen.  

  

Hizkuntzak, ohiturak, lanbide tradizionalak eta abarrak herrien 
kultura-ondare immaterialaren zati dira. 

  

Ondarea zaindu beharrari buruzko adostasun orokorra badago ere, 
ez dago hura babesteko nazioko edo nazioarteko legerik. 

  

Patrimonio hitza (ondarea gaztelaniaz) latinetik dator, eta 
«gurasoengandik datorrena» esan nahi du. 

  

Nazioko edo nazioarteko ondarerik baino ez dago; banakako edo   
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familiako objektuei ez zaie ondare esaten. 

Kultura-ondarea ukigarria edo ukiezina izan daiteke.   

Pertsonek edo kolektiboek ezin diete erakundeei eskatu ondasun bat 
kultura- edo natura-ondare izenda dezaten. 

  

Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago oraindik kultura- eta natura-
ondarea babesten duen legerik. 

  

Mota berekoak dira kultura- edo historia-ondaretzat hartutako 
elementu guztiak. 

  

Eskultura bat ezin da ondare izan, artelanaren kategoria baduelako.   

Ondare materiala higiezina baino ezin da izan: aztarnategi 
arkeologikoak, aurriak, monasterioak, eta abarrak.  

  

UNESCO nazioarteko erakundeak adierazten du elementu bat 
«Gizadiaren Ondare»tzat hartzen den. 

  

Gizadiaren Ondare izendatutako tokien kopurua finkoa da. Zerrendan 
berri bat gehitzeko, beste bat desagertu behar da aurrenik. 

  

Natura-ondarearen elementu bat babestuta gelditzen da, eta ezin du 
erabilera publikorik izan. 

  

Gizakiak sortutako elementuak baino ezin dira natura-ondaretzat 
hartu. 

  

 
 
 
OROKORTZE- ETA TRANSFERENTZIA-FASEA 

 
25. JARDUERA 
 
Orain, ikasitakoa beste egoera honetan aplikatuko dugu: 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko egurrezko presa bakarra, zeina Gaubean 
baitago (Araba), erortzeko arriskuan dago. 
 
Gaubeako herritarrak eta bertako administrazio-batzarra Euskal Autonomia 
Erkidegoko monumentu bat salbatzeko lanean ari dira. Monumentu horri, 
herrian, La Sebe esaten diote. Egurrezko egiturarekin zutik dirauen presa 
bakarra da, eta XVIII. mendean eraiki zuten. 
 Aurtengo neguko uholde gogorren ostean, azpiegitura horrek –Omecillo 
ibaiko ura errota batera eramateko erabiltzen zen– guztiz erortzeko arriskua 
du. Uraren indarrez zulo bat sortu zen, eta egurra zein harria higatzen ari 
dira haren ondorioz. Eusko Jaurlaritzak Kultura Intereseko Ondasun 
izendatu zuen 2011ko irailean, eta monumentu kategoria eman zion, haren 
berezitasunagatik ez ezik, Euskal Autonomia Erkidegoan in situ geratzen 
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den adibide ezagun bakarra ere badelako. Industria-arkeologiaren egiazko 
erlikia da, eta interes handia du historiaren zein etnografiaren ikuspegitik. 
 
 
Herriko administrazio-batzarrak, egoera larria ikusita, berreraikitzeko 
proie
ktu 
bat 
bultz
atu 
du, 
baina 
ez du 
eraku
nde 
bakar 
baten 
babes
a 
lortu. 
«Pre
mia biziko deialdia da. Gehixeago itxaroten badugu, behin betiko hondatuko 
du ur-goraldi batek, eta ez dugu ezer edukiko orduan», deitoratu du 
batzarreko kide Bernardo López de Ocárizek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumentu kategoriako kalifikazioa duen Kultura Intereseko Ondasunaren 
katalogazioak presa bera zein aldameneko eremuak babesteko neurriak 
ezartzen ditu; hala, gutxieneko tarteak finkatzen ditu elementua eta haren 
berariazko ezaugarriak atxikitzea bermatzearren. 

 

Presa zerbitzua ematen zion errotatik 500 metrotara dago, hego-
mendebaldean, eta XVIII. mendetik dago dokumentaturik.  
 
Presa egurrezko eta harrizko egitura berezia da, eta ez du parekorik 
Arabako Lurralde Historikoan. Aztarna ugariak zein dokumentazio idatzia 



Ezagutzea, zaintzeko eta helarazteko 

29 
Geografia eta Historia. DBHko 2. maila 

ikusita, iraganean usu erabili zituzten egurrezko presak antza, baina 
harrizkoek ordeztu zituzten ondoren; hori dela eta, ez da oso ohikoa 
material horretan egindako edo, kasu honetan bezala, tipologia mistoa 
duten presak garaiotara iristea. Era horretako presak industria-
arkeologiaren erlikiak dira zinez, egiazko lekuko materialak, eta denboraren 
joanean desagertu diren antzinako formen eta tekniken berri ematen dute. 
Halaber, presaren eraikuntza-sistema ere bada nabarmentzekoa, egurra eta 
harria uztartzen baititu, baita haren interes historikoa eta etnografikoa ere. 
 
El Correo, osteguna, 2015eko irailak 10 
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/2015/09/la-unica-presa-
de-madera-de-euskadi-en.html  
 
 
 

 
 
 
 

 
ERANSKINAK 
 
I. ERANSKINA.FITXA-TXOSTENA 
 
 

 
IZENA:  
 
Bilboko Grandes Molinos Vascos. 
 
KOKAPENA:  
 
Zorrotzako Puntako auzoa, Ibaizabal eta Cadagua ibaiek bat egiten duten 
tokian.  

http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/2015/09/la-unica-presa-de-madera-de-euskadi-en.html
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/2015/09/la-unica-presa-de-madera-de-euskadi-en.html
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Ikus mapa: http://goo.gl/maps/Ags19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BABES MOTA:  
 
Kultura Ondare Kalifikatua (KOK), monumentu kategoriarekin: Eusko 
Jaurlaritza, EHAA, 2009ko martxoaren 3koa.   
 
MOTA:  
 
Industria-ondare higiezina. 
 
HISTORIA: 
 

Grandes Molinos Vascos sozietateak, 1925ean, 6.800 m2 erosi zituen 
Zorrotzako Puntako auzoan, eta irin-lantegi handia eraiki zuen orube 
horretan.  

Eraikina dagoen tokian ontziola bat zegoen lehen, eta, 1920ko hamarkadan, 
Grandes Molinos Vascos SA irin-lantegia ezarri zuten. Enpresa horrek irin 
fina egiteari ekin zion 1920an, eta garai hartako metodo aurreratuenak 
erabili zituen horretarako. Espainian errotaritzaren industriak hamabost 
urteko atzerapena zuen 1920an Frantziarekin alderatuta; herrialde horrek, 
izan ere, irin-lantegi handien antolamendua ezarri zuen 1905ean 
Ingalaterraren, AEBen, Alemaniaren, Austriaren eta Hungariaren antzera.  

Oso gutxi ziren egunean 500 kintal baino gehiagoko ekoizpena zuten irin-
lantegiak, eta Molinos Vascos sozietateak egunean 200.000 kg gari ehotzea 
jarri zuen helburutzat. Hartarako, itsasotik iritsitako garia eta artoa, 
moiletatik siloetara, bitarteko pneumatikoak erabiliz zuzenean deskargatzea 
jasotzen zuen proiektuak, eta trenbidean kargatzea, berriz, bazterbideak 
baliatuz. Eraikinak bost urtez baino ez zuen jardun eraiki zuten xede 

http://goo.gl/maps/Ags19
http://goo.gl/maps/Ags19
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000088839&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
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horretan. 1929an, prezioen krisiagatik, irin-lantegiak bertan behera utzi 
zuen jarduera.  

Grandes Molinos Vascos SA 1946an jarri zuten enkantean. Eraikina, 1960ko 
hamarkadan, Almacenes Comerciales SAk eskuratu zuen –oraingo jabeak, 
alegia–, eta pabiloiak alokatu zituen hainbat urtean. 

Haren egoitza 1923-1924 artean eraiki zuten Federico Ugalde arkitektoaren 
proiektuari jarraikiz, eta Bilbon hormigoi armatuz egindako bigarren 
eraikina izan zen La Ceres lantegiaren ostean. 

Lantegia eraikitzeko orduan antzinako Zorrotzako Errege Ontziolaren 
zenbait instalazio berrerabili zituzten; euskal kostaldeko ontziola 
nagusietako bat izan zen hori, eta XV. mendez geroztik egon zen jardunean. 
Ontzi-faktoria gisa jatorriz izandako erabilera hartatik La Cordelería 
deitutako eraikina geratzen da, XVIII. mendekoa; itsasontzietarako sokak 
egiten zituzten eraikin horretan kalamua txirikordatuz eta harituz. 

 

 
Grandes Molinos Vascos 

enpresaren akzioak 
 
EZAUGARRIAK: 
 

Molinos Vascos lantegiaren eraikin nagusiak bi eskuaira-atal ditu eta 1.000 
metro koadroko oinplanoa du; horietatik 600 biltegiarenak dira, eta siloenak 
gainerakoak.  

Fatxada nagusiak itsasadarrera ematen du, eta zamalanak egiteko 
moilarekiko eta antzinako trenbideekiko paraleloan dago. Biltegirako atalak 
bost solairu ditu, eta estilo neoeuskalduneko estalkia; multzoa berezia da 
oso horri esker.  

Eraikuntzaren bereizgarri nagusia, halere, 22 metroko 15 silo erraldoiak 
dira; horietako bakoitzean 75 tona ale biltegiratu daitezke gehienez. 
 



Ezagutzea, zaintzeko eta helarazteko 

32 
Geografia eta Historia. DBHko 2. maila 

 
Instalazioen planoa 

 
 

 
Aurretiko bista eta bigarren solairuaren planoa 
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Siloen sekzioa 

 
EGOERA:  
Oso hondatuta. 
Antzinako irin-lantegiak narriadura handia du, eta estalkiaren zati handi bat 
ere falta zaio.  
Eraikinaren egungo egoeraren argazki-multzoa. Ikus argazkiak. 
 
Informazio gehiago  
Informazio gehiago 
 
II. ERANSKINA. GUTUNA 

 
 
 
 

.................(e)ko/go Udala 
 
 
 
Alkate jauna/andrea: 
Kulturako zinegotzi jauna/andrea: 
 
Gure hiriko ondare kultural/historiko/naturalarekiko kezka dugun herritar 
talde bat gara. 
 
Hain zuzen, honetaz ari gara: ..........iturria; .............zubia; 
.............basoa; ..............zuhaitza; ..............padura. Oso garrantzitsua 
izan da, izan ere, gure hiriaren historian. 
 
Argudio gehiago 
 
…………………………….. 
…………………………….. 

http://www.flickr.com/photos/peopleinpixels/sets/72157594378563124/show/with/253304875/
http://fedescudero.blogspot.com.es/2009/04/grandes-molinos-vascos.html
http://eu.wikipedia.org/wiki/Molinos_Vascos
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…………………………….. 
 
Gaur egun gure ondarearen elementu hori pixkanaka hondatzen ari 
da/desagertzeko arriskuan dago lan batzuengatik, hiri-birmoldaketagatik, 
kutsaduragatik...; gainera, haren kontserbazio-egoera txarrak egunez egun 
okerrera egiten du, eta horren ondorioz ere badago desagertzeko arriskuan. 
 
Horregatik, osoko bilkurara deitzea nahi dugu Kulturako / Ingurumeneko 
sailburuari eskatzeko dena delako iturria, zubia, zuhaitza... Kultura/Natura 
Ondasun Kalifikatu jotzeko, babestuta egon dadin eta gure herriko 
biztanleek hartaz gozatu ez ezik, datozen belaunaldiei egoera onean ere 
helarazi ahal izateko. 
 
Honi erantsitako txostena ere egin dugu erabaki horretan laguntzeko. Gure 
ondareko elementu horri buruzko historia, ezaugarriak eta abarrak jaso 
ditugu txosten horretan. 
 
Hiria/Herria, data. 
 
Sinadura: 
 
...............aldeko herritar taldea/kolektiboa. 
 
 
 
 
 
 
 
III. ERANSKINA. ARGUDIOAK, BETEBEHARRAK ETA ONURAK 

 
ARGUDIOAK: 

Giza sorkuntzaren maisulana da. 

Oraindik ere bizirik dagoen edo jada desagertu den zibilizazio edo tradizio 
kultural baten lekukotza paregabea edo gutxienik ohiz kanpokoa da. 

Herriaren historiaren etapa esanguratsu bat edo gehiago ilustratzen dituen 
eraikuntza baten adibide bikaina da. 

Gure kulturaren adierazgarria eta tradizionala den giza kokalekuaren edo 
lurralde-okupazioaren adibide bikaina da, zeina egungo aldaketen ondorioz 
arriskuan dagoen. 

 
ARDURADUN PUBLIKOEN BETEBEHARRAK: 

Lurraldeko kultura- eta natura-ondarea zehaztea, babestea, zaintzea, 
birgaitzea eta etorkizuneko belaunaldiei helaraztea. 

Lurraldeko kultura- eta natura-ondarea zehaztea, babestea, zaintzea eta 
hari balio handiagoa ematea.  
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Lurraldeko kultura- eta natura-ondarea kaltea, zuzenean edo zeharka, 
eragin diezaiokeen neurririk berariaz ez hartzea.  

Lurraldeko kultura- eta natura-ondarearen gaineko mehatxuen berri ematea 
herritarrei. 

Lurraldean kokatutako ondasun orok babes juridiko egokia duela 
bermatzea.  

ONURAK: 

Ondarearen aldeko taldeen argudioak eta jarrerak kontuan hartu behar 
dituzte agintariek. 

Ondasunaren erakargarri turistikoa; baliabide-iturri gehigarria ekarri ohi die 
tokiko garapenari zein ondarearen zaintzari berari. 

Erakunde nazionalen –publikoen edo pribatuen– edota ondasuna dagoen 
eskualdearen aldetik diru-laguntzak eta kreditu bigunak lortzeko negoziazio-
gaitasuna. 

Ondare-ondasunaren zein komunitatearen nortasunaren autoestimu 
handiagoa. 
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