


METEOROLOGIA 

 Astelehenean naturaren eguna izan zen. Hasteko, Errekatxon egon ginen. Lehenik, Gorkak azaldu 
zigun meteorologiako instrumentuak, asteleheneko meteorologia taula betetzeko. Gainera, 
azaldu zigun zer den meteorologia eta zientzia bat da. Material hau erabili behar genuen: anemo-
metroa, higrometroa, barometroa, termometroa, sonometroa eta iparrorratza. 
 
Lehenengoz, tenperatura neurtzeko termometroa erabili behar genuen, astelehen honetako ten-
peratura 14 gradukoa izan zen. Airearen hezetasuna neurtzeko higrometroa erabili behar ge-
nuen, %55a izan zen. Airearen presioa neurtzeko barometroa erabili behar genuen, 1020 mb izan 
ziren.  
Ondoren, haizearen norabidea neurtzeko iparrorratza behar genuen, W->E izan zen. Haizearen 
abiadura neurtzeko anemometroa erabili behar genuen, 9,5 kilometro orduko izan zen. Gero,  
egoera orokorra epela, haizetsua eta eguzkitsua izan zen. Azkenean zarata kutsadura neurtzeko 
sonometroa erabili behar genuen, 56.2 dB izan ziren. 
 
Asteartean Santa Agedan egon ginen. Tenperatura neurtzeko termometroa erabili behar genuen, 
astearte honetako tenperatura 17 gradukoa izan zen. Airearen hezetasuna neurtzeko higrome-
troa erabili genuen eta %49 izan zen. Airearen presioa neurtzeko barometroa erabili behar ge-
nuen, 1010 mb izan ziren. Haizearen norabidea neurtzeko iparrorratza behar genuen, W-> E izan 
zen. Haizearen abiadura neurtzeko anemometroa erabili genuen eta 2,6 kilometro orduko izan 
zen. 



 

BARAKALDOKO PAISAIA 

 

Astelehenean, naturaren eguna izan 
zenez, Barakaldoko paisaiak ezagutzera 
joan ginen. Horregatik, Errekatxora joan 
ginen. Naturak, oinarrizko lau elementu 
ditu: airea, lurra, ura eta sua (eguzki-
energia). 
Hasteko, azalduko dugu Castaños ibaia 
Errekatxo haranetik datorren ibaia dela.  
Barakaldok 5 mendi ditu: Apuko, zeru-
mugan dago. Sasiburu, mendikate bat 
da. Peñas-Blancas, gailurrean harri zu-
riak daude. Argalario, Barakaldoko 
mendirik altuena eta ezagunena da. 
Mota, zuhaitz ezberdinak daude mendi 
honetan.  

 
Gainera, zuhaitzen hostoei begira mota desberdinak daude: iraunkorrak eta erorkorrak. Iraunko-
rrak, hostoak erortzen ez direnak dira, adibidez, gorostia, eukaliptoa eta pinua. Erorkorrak, hos-
toak erortzen direnak dira, adibidez, alboa, haritza, hurritza, pikondoa.  
 
Pinua eta eukaliptoa kanpoko zuhaitzak 
dira. Eta gorostia eta haritza bertako zuhai-
tzak dira. Gainera, gizakien eraginak daude 
paisaia naturaletan, adibidez, urtegiak erai-
kitzen ditugu ura edateko, eukaliptoak eta 
pinuak landatzen ditugu egurrezko eta pa-
perezko gauzak egiteko (makilak), alboa, 
itzala emateko, etab.  
 
Hau ikusi eta gero azaldu digute auzo landa-
tarretan landaretza handiagoa dagoela eta 
auzo hiritarretan populazio handiagoa da-
goela. 
 
Amaitzeko autobusean joan ginen institutura. Eguraldi ona egin zuenez, asko gustatu zitzaigun. 



Castaños errekaren  

azterketa 

Astelehenean Naturaren eguna zenez, Errekatxora jo-
an ginen Castaños ibaiara. Ondoren, esperimentu bat-
zuk egin genituen ibaiaren urarekin bere kalitatea ikus-
teko. Galdameseko Castaños auzoan jaiotzen da, 
horregatik dauka izen hori. 
 
 
Errekatxora iritsi ginenean, irakasleek azaldu ziguten 
non jaiotzen eta amaitzen den Castaños ibaia. Lehen 
esan dugun bezala Galdameseko Castaños auzoan jai-
otzen da eta Galindo ibaian amaitzen da.  
Atsedenaldi eta gero ikerketa egin genuen. Hasteko, 
ibaiaren ibilgua ikusteko ikusmena erabili genuen. Gar-
dentasuna nola dagoen ikusmena ere erabili genuen. 
Zikinkeriak ikusteko ikusmena ere erabili genuen. 
 
 
 
 

 
 
 PH-a nola zegoen ikusteko esperimentu zientifi-
ko bat egin genuen amoniakorekin. Bestalde, za-
rata neurtzeko sonometroa erabili genuen. Ten-
peratura ikusteko termometroa eta ikusmena 
erabili genituen. Kutsadura organikoa ikusteko 
ikusmena erabili genuen. Animaliak ikusteko ikus-
mena erabili genuen eta abiadura ikusteko ikus-
mena erabili genuen.  
 
 
 
 
Hau ikusi eta gero errekaren egoera ona da. Datu horiek hartu genituen uraren kalitatea ikuste-
ko. Lehen esan dugun bezala errekaren ura egoera on batean dago.  



LARRAZABALGO AUZO 

ESKOLA 

Asteartea Historiaren eguna izan zen. Hori dela eta, Larrazabalgo auzo eskolara joan ginen eta 
han ikusi genuen nola ziren antzinako auzo eskolak. Hasteko, gela batera joan ginen museo baten 
moduan antolatuta. Objektu desberdinak zeunden adibidez, jostailuak, balantza, antziniako libu-
ruak, etab.  
Irakaslearen mahaian objektu desberdin batzuk zeukan adibidez; idazluma bat erabiltzen zuten 
idazteko, liburuak klaseak emateko, eskultura txiki batzuk, etab. Honen ostean, irakasleak azaldu 
zigun nola eman zituzten klaseak.  
 
Hau ikusi eta gero, 1928an, gurasoek eta Diputazioak eskola eraiki zuten haien umeak ikasteko. 
Izan ere, bakarrik zegoen 3 gelak, batean mutilak egoten ziren, bestean neskak bakarrik , hobeto 
esanda neskak eta mutilak banatuta egon behar ziren, eta haurtzaindegi bat.  
Ikasle asko zegoen gela gutxi zegoelako. Gainera, gela batean maila desberdinetako umeak ego-
ten ziren, hau da, egon ahal zen ume bat (bostgarren mailakoa) eta bigarren mailako ume bat.  
 
Aipatu dugunez, neskak eta mutilak banatuta egoten ziren, adibidez, Barakaldoko ikastetxetan 
ere banatuta egon behar ziren. Garai hartan matxismo handia zegoelako.    



Asteartean izan zen Historiaren eguna eta Dea-
bruaren Zubira joan ginen ikustera. Lehenik, 
Deabruaren zubiari buruz irakasleak kontatu 
zigun eta ondoren Deabruaren zubitik 
(gainetik) pasatu ginen. Orain zubiaren ezauga-
rriak kontatuko ditugu. Zubia 1435-1436 eraiki 
zen, beraz, 550 urte baino gehiago ditu.  
 
Esaten zuten Deabruak zubia eraiki zuela, bai-
na Lekeitiko Pedro Ortiz izeneko gizon batek 
eraiki zuen. Seguruenik gizon horrek eraiki 
zuen.  
 
Erdi-aroan gatazka bat gertatu zen zubi hone-

tan. Deabruaren Zubia Barakaldon eta Bilbon artean dago. 
 
Hasteko, neska bat ibaiaren hurbil bizi zen eta mutil bat ikustean maitemindu egin zen. Baina ga-
rai hartan ez zegoen zubirik eta mutil horrekin egoteko harri batzuetatik pasatu behar zuen. Bai-
na neska beste batekin maiteminduta zegoen eta hori ahazteko mutilak gerrara joan nahi zuen.  
 
Neska hori Kadaguan ize-
neko ibaian zegoen eta 
ezin zuen pasatu eta ne-
gar hasi zen. Gero, egun 
batean gizon maltzur ba-
tekin elkartu zen eta esan 
zion bere arimaren truke 
zubi bat egingo ziola eta 
izango zela lehena gaine-
tik pasatzen. Neska baietz 
esan zion eta gizona hasi 
zen zubia eraikitzen, baina 
zubia amaitzerakoan nes-
ka pentsatu zuen bere ari-
ma galduko zuela. 

Deabruaren Zubia 



ERDI AROKO GALTZADA 

Asteartean gure historiaren eguna izan zen. Lehenengoz, Deabruaren zubira ikustera joan ginen; 
gero auzo-eskolara joan ginen eta ikusi genuen nola ematen zen klasea auzo-eskola batean. Gero, 
oinez joan ginen Agate Deunaren baselisa eta Erdi aroko galtzada ikustera eta han harri asko ikusi 
genituen. Han, gure kuadernoarekin ariketa bat egin genuen. 
 
Gaur egun gertatzen den moduan, Erdi Aroko galtzadak zenbait atal garrantzitsuak ditu. Harri 
mota asko daude, adibidez, Espina, Lastra eta Betegarri.  
Espina: erabiltzen da norabidea seinalatzeko.    
Lastra: erabiltzen da bidea ez galtzeko. 
Betegarri: erabiltzen da bidea sendotzeko eta animaliak ez erortzeko bidean egiten. 
 
Gero elizara igo ginen. Donejakue bidea bide oso luze bat da Galizian amaitzen duelako eta kris-
tianuek bide hori egiten zuten (dute) Santiagoren eliza bisitatzeko. Gaur egun erabiltzen da kirola 
egiteko eta turismoa egiteko eta kristianuek ere bide honetan ibiltzen dira. 
 
Egun hau oso dibertigarria izan zen gauza asko ikusi eta egin genuen. Gero, autobusa gure bila 
joan zen eta etxera bueltatu ginen.  



 

        SANTA AGEDA 
 

Asteartea historiaren eguna zenez, 
eskolarekin joan ginen Santa Ageda 
baselizara, gainera baselizan sartu 

gi- nen. 
 

Eskolatik ateratzeko autobusa hartu 
genuen baselizara joateko, eta han, 
Santa Agedaren historioa ezagutu du-
gu. Adibidez, non jaio zen, nor izan 
zen, zergatik hil zen, nork hil zuen, 
tradizioak, baselizako zatiak, etab. 

 
Agate Deuna hobeto esanda, Santa 

Ageda, III. mendeko noble bat zen k.o 230 jaiota, familia aberats batean Katanian (Sizilian). Oso 
aberatsa zenez, gizon batek eskondu nahi zuen Santa Agedarekin, baina berak ez zuen nahi.  
 
Horrela, 251ko otsailaren 5an hil zen zeren eta gizonak bere bularrak moztu zizkion. Hori dela 
eta, beste tradizio batzuk lotzen dira Santa Agedarekin, adibidez, Erromeria eta Santa Marina. 
Gero, baselizaren zatiak ikusi genituen. Lehenengo partea elizataria XIX. mendean eraiki zen, 
aterpe bat izan zen. Bigarren partea Navea da, XVIII. mendean eraiki zen, erabiltzen zuten meza 
entzuteko.  
Hau ikusi eta gero, burualdea ikusi genuen XVI. mendean eraiki zen, erabiltzen zen meza ospatze-
ko. Honen ostean, Sakristia ikusi genuen XVIII. mendean eraiki zuen, erabiltzen zen aldagela eta 
biltegia gisa. 
 
Etxera joateko autobusa igo zen men-
diaren tontorrera eta etxera joan ginen. 
 

 



Día de la cultura 

El miércoles fue el día de la cultura en EZAGUTU Barakaldo y fuimos al taller de rap con María, de 

nombre artístico Laize. Unas horas después fuimos al zirkodomo y luego para finalizar fuimos a 

Haladzipo musika eskola. 

En primer lugar, estuvimos en el taller de rap con María, que es una rapera muy conocida de Barakal-

do, la cual nos enseño un poco sobre la cultura del rap. Este genero musical se origino en las calles de 

Nueva York, entorno al año 1983. El rap cuanta con muchas características que lo hacen muy espe-

cial. Estas características son, que se suele cantar para pedir y hacer reivindicaciones. Además, es  

fácil de hacer y cantar y las personas que lo hacen piden dignidad hablando de su vida y sus proble-

mas. 

Este maravilloso genero musical también cuenta con diferentes tipos de cualidades, entre ellas se 

destacan el MC, las rimas continuas, el beat box y el DJ. 

Además escribimos un rap entre toda la clase, para posteriormente cantarlo entre todos. 

Ezagutzen Barakaldo denok batera                           gure herriko  auzo eta kalea 

Gauzak berriak ikasten                                                 irekitzen ateak 

Horregatik maite dugu                                                  euskaraz rapeatzea. 

 

Para continuar con el día fuimos al Zirkodomo. Em-

pezamos haciendo un calentamiento y posterior-

mente hicimos unos malabares. También hicimos 

unos ejercicios con las telas colgándonos de ellas. 

Finalmente hicimos unos estiramientos para relajar 

el cuerpo y para evitar esguinces y roturas. 

 

 

 

 

Por ultimo, fuimos a Haldzipo musika eskola en la cual aprendimos la bodypercussion, la cual consiste 

en hacer música con nuestro cuerpo, simplemente golpeando partes de nuestro cuerpo con las ma-

nos. 

Después conocimos la txalaparta que es un instrumento conocido en el país vasco el cual consiste en 

golpear unas tablas de maderas con unos palos de madera. 

 

El día de la cultura fue un dia muy interesante y divertido. 



 

HALADZIPO ETA ZIRKODOMOA 

Asteazkenean kultura eguna zenez Halad-

zipora eta zirkodomora joan ginen. Halazi-

po Sanbizenten dago eta musika eskola 

bat da. Hara joan ginen eta han musika-

tresnak jo genituen. Bodyperkusioa egiten 

da eskuekin eta atalekin (soinuak). 

 

Txaparta sortu zen jolasteko. Ez da instru-

mentu bat eta egurrezko makilek egurrez-

ko ohol batzuk kolpatzen dituzte (esku 

bakoitzarekin hartuta). Beste material 

batzuk harriak (harriparta) eta plastikosko 

tutuak dira.  

 

 

 

Zirkodomoan lenengoz beroketa (luzaketak) egin genuen. Gero, malabareak pilota batzuekin eta arike-

tak egin genituen. Azkenik, oihalarekin igo ginen eta hiru ariketa egin genuen. Han eguna amaitu zen. 

 



   ASTEAZKENA: KULTURA EGUNA 

Asteazkenean, kultur eguna zenez, raparen historia ezagutu genuen, Maria Laisearekin. Gurutzetako kul-

tur etxera joan ginen rapa aztertzera. 

 

Lehenengoz, Gurutzetako kultur etxera sartu gara, eta han 

Maria Laize zegoen gu itxaroten. Hasteko, tailerrean power 

point bat erakutsi zigun. Power pointan azaltzen zuen nola 

sortu zen rapa, bere ezaugarri nagusiak, nola egin rap bat, 

etab.  

 

Rapa New Yorken sortu zen 1983 urtean. Rapak kualitate as-

ko dauka, adibidez, rapa dantzatzen eta abesten da  

(errimatzen da barrak egiten).  Bi errima mota daude, aso-

nantea edo konsonantea.  

Azaldu eta gero guztiok batera rap bat egin genuen. Honen 

ostean, ikasle bakoitzak rap bat egin genuen, gero nahazteko 

eta horrela rap luze bat lortzeko. Oso ondo geratu zen, Ma-

riari esker. 

 

 

 

Tailerra amaitu eta gero, autobusa hartu genuen 

eta San Bizentera joan ginen atsenaldia han egi-

teko, elisaren parkean. Gero bi taldeetan banatu 

ginen eta Gorkaren taldea zirkodomora joan zen, 

eta beste taldea Aloñarekin joan zen Halazipo 

musika eskolara. 

 

Halazipon, ikasi dugu nola egin gure gorputzare-

kin erritmoak. 



RAP TAILERRA 

Asteazkenean kultura eguna denez, rap tailer batera joan ginen Maria Laizerekin egoteko eta ra-
pari buruz ikasteko. Gainera, rap bat egin genuen eta raparen ezaugarriak, elementuak,  historia 
eta ezaugarri nagusiak ikasi genituen. Maria, Barakaldoko rapera onena da. 
 
Rap tailerra Gurutzetako kultur etxean antolatu zen. Hara autobusez joan ginen eta autobusez 
ere bueltatu ginen San Bizentera. Han Maria Laizerekin egon ginen. Berak Power Point batekin 
raparen historioa, elementuak eta ezaugarri nagusiak, etab, azaldu zigun. 
 
Rapa 1983an sortu zen Estatu Batuetan. Bere elementuak hauek dira: MC (Master of Ceremo-
nies), DJ, B-Boy/B-Girl eta Graffitia. Bere ezaugarriak dira errima asonantea edo errima konso-
nanteak egitea eta egitura eta zikloa mantentzea. Rap bat egin genuen horrela da: 
 

Ezagutzen Barakaldo/ Denok batera 
Gure herriko/ Auzo eta kaleak 

Gauza berriak ikasten/ Irekitzen ateak 
Horregatik maite dugu/ Euskara rapeatzea. 

 
Azkenean bakoitza bere rapa egin zuen bai-
na bakarrik 7 esan genituen. Eta hamaiketa-
koa jateko autobusez bueltatu ginen. 



EKOETXEA 

Hasteko, osteguna meatzaritzaren eguna zenez,  (Concha  II) joan ginen. Barakaldotik gertu mea-
tegi batzuk zeuden, gu Gallartara joan ginen, Concha II meategira. Barakaldotik gertu dagoen az-
ken meategia itxi zuena Concha II izan zen, 1993. urtean.   
Concha II-a gaur egun babestuta dago, jendeak ikusi ahal izateko. Meategi honetan bi ustiapen-
sistema egon ziren; galerietan eta aire zabalean. Concha II-a bi modutan dago, 48 km galería 
dauzka, hiru sakonera-mailatan dago banatuta. Meategiaren ondoa Euskadiko aire zabaleko leku-
rik sakonena da.  Hemendik oso gertu lehen ospitale bat zegoen, meatzari batek mina hartzen 
zuenean ospitalera joateko. Aire zabaleko meategia eskailera forman dago lurrera ez erortzeko 
eta hobeto aguantatzeko. Meategia dagoen lekuan Gallarta herria zegoen, burdin mineral asko 
ikusi zutenean herria pixkanaka-pixkanaka botatzen joan ziren. Eta orain dagoen lekuan jartzen 
joan ziren. 
Bizkaian lau burdin mineral mota topatu dezakezu; Hematitea, Goethita, Limonita eta Siderita 
(hauek izen ziientifikoak dira). Hematitea, metzariek Vena deitu zuten, %70-ko legea du. Gorria 
da eta nahiko biguna ere. Goethita , Kanpanil deitzea erabaki zuten eta %60-ko legea du. Norma-
lean gris iluna edo beltza izan daiteke eta nahiko gogorra da. Limonita, Rubio deitu zioten eta %
50-ko legea du. Horia da eta ez da biguna ezta gogorra ere, tartean dago. Eta azkenik, Siderita, 
meatzariek Karbonato deitzen zioten eta %35-ko legea du.  
Meategietatik ateratzean, burdinak bide luzea egin behar zuen haimbat garraiobideetan. Lehenik 
burdina meategietatik ateratzen zen. Hiru garraiobide mota daude;  Plano inklinatua, balde lerroa 
eta trenbidea. Gero bi leku desberdinera heltzen zen; Fabriketara eta esportaziora.  
Lanbide asko zeuden eta oso gogorrak meatzarienaz gain. Umeak lan egiten zuten ere eta oso 
arriskutsua zen. Umeak pintxeak ziren eta agintzen zieten edozein lana egiten zuten, ez zeukaten 
eskubiderik eta ordu asko egiten zuten lan. Emakume batzuk dinamita kartutxo sortzaileak ziren 
eta beraien etxeetan egiten zituzten. Oso arriskutsua zen, dinamita kartutxoa zure etxean explo-
tatu ahal zen. Beste emakume batzuk sirgerak ziren eta oso indartsuak izan behar ziren. Gabarra 
bat eraman behar zuten soka batetik tiratuz. Gizon batzuek harri zulatzaileak ziren eta lurran zu-
loak egiten zituzten dinamita kartutxoak hor jar-
tzeko eta explotatzeko. Gizon batzuk kapatazak 
ziren eta hauek kordinatzaileak ziren eta dena 
nola zihoan aztertzen zuten eta agintzen zuten. 
Langileak oso txarto bizi ziren oso gutxi kobratzen 
zutelako eta ez zeukaten zegurtazuna ona. Ordu 
asko lan egiten zuten eta lehen esan dudan be-
zala oso gutxi kobratzen zuten. Pertsona batzuk 
bi lan zeukaten gehiago kobratzeko. 
Eta gero beste lekura joan ginen eta Trapagara-
nen amaitu genuen bidea. Azkenik autobusa 
hartu genuen eta Barakaldora heldu ginen. 



La arboleda/Zugaztieta 

Atzo osteguna izan da eta meatzaritzaren eguna izan zen. Horregatik La Arboledara joan gara eta 
hor jarduerak egin genituen. 
 
 
La Arboledara/Zugaztietara iritsi ginen autobusez eta hor hamaiketakoa jan genuen. Hamaiketa-
koa jan eta gero ariketak egin ditugu. Lehen, bi taldetan banatu ginen eta gero, mapa bat eman 
digute denori eta gero buelta bat eman dugu eraikinak ezagutzeko.  
 
(1.Asilo San Fernando-Ybarra) (2. Sindicato socialista)(3.Casa familiar Madera) (4. Iglesia Maria 
Magdalena) (5.Sindicato católico ‘’Leon XIII’’-1906) (6.Fronton) (7.Casa Mineras de Orconera) 
(8.Hospital minero de Matamoros) (9.Cine) 
 
 
 
 
 
 
Amaitu eta gero ariketa, bi talde elkartu gi-
nen igotzeko mendira. Ondoren, denori ar-
gazki batzuk egin dizkigute. Amaitzeko, tren 
geltokira joan gara eta ariketa bat egin dugu 
koadernoan.  
 
 
 
Amaitzeko, funikularra hartu ostean autobu-
sez itzuli ginen institutora. 



 

 
Ostegunean “Gure meatze-iragana” 
eguna izan zen. Gaiartako ekoetxera 
joan ginen informazioa lortzeko meate-
giari buruz. Hasteko, aurkezpen bat era-
kutsi ziguten, eta han, meatzaritzari bu-
ruz hitz egin zigun.  
 
Hori pasa eta gero, musika jarri ziguten 
eta gero, gortina beltz erraldoi bat ireki 
zen eta meategiko paisaia ikusi ahal ge-
nuen. 
 
 

 
Meategi hauetako ezaugarriak asko dira, baina ezagutu ditugunak lau dira. Lehenengoa, bi us-
tiapen-sistema daude eta ´´aire zabalean´´ eta galerietan dira. Bigarrena, 48 km galeria dauzka 
hiru sakonera-mailatan. Hirugarrena, meategiaren hondoa da Euskadiko aire zabaleko lekurik 
sakonena. Eta azkena, meategia dagoen lekuan herri bat zegoen eta Gallarta zen.  
 
 
Burdin minerala garraiotzeko garraiobideak 3 ziren eta hauek dira: Plano inklinatua, balde le-
rroa eta trenbidea. Plano indikatua bagoi-antzeko bat zen. Balde lerroa teleferiko-antzeko bat 
zen baina gauzak garraiatzeko zen. Eta trenbidean tren berezi bat erabiltzen zuten mineralak 
garraiatzeko. 
 

OSTEGUNA:  GURE MEATZE-IRAGANA 



 

Ostirala errepaso eguna zenez, Erre-
katxora joan ginen, “Palazio” izeneko 
baserri maketa desmuntatzera eta 
muntatzera guztion artean. 
 
 
 
Lehenengoz, maketa atera dugu eta 
buelta bat eman dugu ikusteko barru-
tik eta kanpotik nolakoa den. Gero, ari-
ketako koadernoa atera dugu eta zer 
motatako baserri ikusi eta ikasi dugun 
ariketa batzuk egiteko.  
 

 
Hau ikusi eta gero, jolas baten moduan baserri motak hasi gara baztertzen, eta baserri kubikoa 
dela atera da. Honen ostean, koadernoa gorde dugu motxilan eta maketaren inguruan jarri 
gara, azalpenak ematen eta desmuntatzen hasteko. Hori dela eta, lehenengo azalpena izan da, 
zenbat solairu dauzkan eta zertarako balio den solairu bakoitza. Hasteko, baserriko hirugarren 
solairua desmuntatzen hasi gara eta azaldu digute zer gordetzen zen leku hartan, esate bate-
rako, biltegi moduan. 
 
 Ondoren, bigarren solairura iritsi gara, eta 
azaldu digute zer egiten zuen eta zer gor-
detzen zen solairu horretan eta jarraitu 
dugu baserria desmuntatzen. Dudarik ga-
be, lehenengo solairura iritsi gara eta ez 
dugu desmuntatu, azaldu digute zer dago-
en baizik. 
 
Hori ikusi eta gero, hasi gara baserria mun-
tatzen poliki-poliki bigarren solairutik gora 
eta amaitu ostean atsedenaldia euki dugu 
Errekatxoko plazan. 

PALAZIO BASERRIA 


