
    

 
 

 

 

“Turisme industrial a Euskadi” 
Del 16 al 21 d’octubre de 2022 
(El viatge està limitat a un grup mínim  de 12  persones i màxim de 20) 
 
Claus i valors del viatge 
 
A Euskadi poble abocat al mar, la indústria pesquera, i singularment la dedicada a la pesca de 
balena, va tenir-hi un gran desenvolupament. Això també va generar una indústria naval. 
Gràcies als seus recursos naturals,  als capitals propis i internacionals (sobretot del Regne 
Unit) la indústria siderúrgica i metal·lúrgica fou un tret distintiu de la seva industrialització. 
Tradició industrial que encara es manté viva. En el viatge veurem productes fabricats allà que 
han estat presents en la nostra vida:  bicicletes, màquines de cosir, eines o qualsevol 
electrodomèstic. I també tindrem l’oportunitat de conèixer oficis artesans que es mantenen 
impertorbables i fidels a la tradició.. 
 
A Euskadi hi ha un dels tres únics elements de patrimoni industrial i pre-industrial, declarats 
Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO, a Espanya: el Puente Colgante de 
Bizkaia, que s’ha convertit en icona d’aquesta destinació, juntament amb el Guggenheim. 
També té les Salinas de Añana, que ha merescut diverses distincions, com ara el premi 
“Europa Nostra”, i que cada any rep 90.000 visitants. I hi ha uns quants elements que formen 
part de l’ERIH (European Routes of Industrial Heritage) És normal, doncs, que el Govern Basc 
hagi apostat els darrers anys per promoure el turisme industrial, sobretot de patrimoni 
industrial històric. 
 
Durant el viatge, visitarem: 

 
o Elements de la Ría del Nervión, que ens descobriran els  factors clau que van 

permetre el desenvolupament i industrialització de Bizkaia. 

o D’altres vinculats amb la indústria pesquera, com el vaixell Agurtza, ara convertit 

en museu;  o  Albaola, on descobrirem la importància que tingué,  fins al segle 

XIX, la pesca de la balena a Euskadi i el sorprenent projecte de reconstrucció d’un 

balener del segle XVI, amb el que volen emular els viatges a Terranova de lèpoca. 

o Durant els àpats gaudirem de l’excel·lent gastronomia vasca i coneixerem l’orígen 

i alguns elaboradors de productes gastronòmics tradicionals d’Euskadi: Un 

formatger d’Idiazabal i una sidreria del segle XVI 

o Visitarem ferreries d’orígen medieval i comprendrem com el ferro ha estat un 

element cabdal en la història industrial del país. I també inspiració per artistes 

com Chillida 

o Anirem als museus marítim i del ferrocarril. Gaudirem d’un viatge en tren històric 

de vapor. I també veurem la col·lecció de Rolls-Royce més completa del món. 

o Una fàbrica de boines on el temps es va parar; el museu de la indústria armera i 

el de la “màquina herramienta”. I, sobretot, tindrem l’oportunitat de parlar amb 

autèntics experts en patrimoni i història industrial d’Euskadi. 



    

 
 

 

 

Dia 1  (Diumenge, 16 d’octubre) 

 
Sortida amb avió cap a l’aeroport de Bilbao, on ens recollirà l’autocar que ens 

portarà fins a Portugalete, on tindrem el privilegi de passar les tres primeres nits 

davant el famós Puente Colgante de Bizkaia. Un hotel-boutique amb una història 

molt interessant, lligada amb els “indianos”, que ja ens introduirà en l’ambient 

emprenedor dels industrials bascos. Un cop fet el check-in, satisfarem el desig de 

visitar aquesta meravella d’enginyeria que és el pont, creuant primer per la 

“barquilla” sospesa i després a peu per la passarel·la de dalt de tot, en els dos 

sentits. Allà gaudirem d’unes vistes espectaculars, i un expert que ens 

acompanyarà aquest dia, ens instruirà sobre tot el que gira entorn a la ria i la seva 

importància industrial. Per tornar a la riba de l’hotel, ho farem pel mitjà més 

entranyable del “gasolino”, una petita barqueta que, com el nom popular indica, 

funciona amb motor de combustió i que fa la funció de transbordador. Un cop a 

l’hotel dinarem. 

 

Després de dinar, qui vulgui podrà anar a fer migdiada. A una hora prudent, ens 
desplaçarem cap al Itsasmuseoa , el museu marítim de Bilbao, on sabrem la 

història de la ciutat lligada a la ria, el seu Consulat, la indústria naval que s’hi 

desenvolupà, la importància de “la barrera” que va permetre fer navegable la ría, 
etc. Allà també ens parlaran del projecte Erain, una escola-taller de mestres 

d’aixa i veurem el “dique”  sempre vigilat pe la grua “Karola”, de la qual en 

sabrem l’origen del nom. Pel camí, farem una parada per contemplar l’últim “alto 

horno” que queda dempeus, d’Altos Hornos de Vizcaya, a Sestao, i que està en 

procés de posada en valor per fer-lo visitable, cosa que el convertirà, segurament, 

en una nova icona d’Euskadi 

 

Ja a l’hotel, temps lliure i sopar també per lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

 

Dia 2,    (Dilluns, 17 d’octubre) 

 
Després d’esmorzar amb “Casilda”  (ja ho entendreu), marxarem cap al Valle 

Salado (Salinas de Añana), on descobrirem moltíssimes coses d’aquestes salines 

que ja s’explotaven abans de l’arribada dels romans, i tindrem l’ocasió de fer un 

tast de sal. Compte doncs amb: el calçat, la protecció solar...i els hipertensos. 

Després d’aquest “aperitiu” tornarem a l’hotel on ens podrem refrescar abans de 

dinar.  
A la tarda, a una hora prudent, ens arribarem a Santurtzi passejant “por toda la 

orilla”, sense haver-nos d’arremangar la faldilla. En aquest cas, visitarem el Barco 

Pesquero Agurtza, un antic vaixell de pesca de bonítol, que està varat al costat de 

la ría i prop de la famosa “barrera” de la qual ja ens n’hauran parlat. 

 

Després de la visita, com que el sopar és lliure, qui vulgui podrà quedar-se a fer 

uns pintxos per aquell poble pesquer o tornar cap a Portu, amb un agradable 

passeig de 20 minuts. Temps lliure i sopar lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 3. (Dimarts, 18 d’octubre)  

 

Després d’esmorzar, anirem cap a la comarca de Las Encartaciones (Enkarterri), 
on entre bonics paisatges visitarem la Ferrería de Pobal, que ens remetrà a 

aquesta activitat practicada des de l’edat mitjana, i encara abans. Aquestes 

instal·lacions on aprofitaven l’aigua per fer anar un molí fariner i una ferreria, 

tindrem l’oportunitat de veure uns “ferrones” en plena activitat, i quedar atrapats 

per la màgia del ritme constant del gran mall i de les captivadores flames que 

serveixen per posar el ferro roent . Després veurem l’habilitat d’aquest mestre 

ferrer treballant el ferro. El riu Cadagua, que passa per aquí, alimentava un grapat 

de ferreries medievals com aquesta. 

 

 

 
 

 



    

 
 

 

 

A continuació anirem a veure un dels recursos de turisme industrial que pertany a 
les rutes europees  de patrimoni industrial (ERIH), l’antiga fàbrica de boines La 

Encartada. Una fàbrica fundada al 1892 per cinc “indianos” que va funcionar 100 

anys justos, i on gaudirem veient com encara funcionen tots els embarrats, 

flairarem aquella olor tan característica d’aquestes fàbriques i veurem també com 

era un dels habitatges de l’època. L’actual directora d’aquest museu és un referent 

com a experta en patrimoni industrial. Actual presidenta a Espanya de TICCIH 

(The Internacional Committee for the Conservation of the  Industrial Heritage) sens 

dubte serà un gran actiu per aquesta fàbrica-museu, d’un producte tan 
característic d’Euskadi com són les boines i txapel·les. 

Després d’aquestes dues interessants visites, anirem a Balmaseda, una bonica 

població, amb aires medievals, on dinarem a un lloc amb molta personalitat, situat 

a l’antic convent de Sant Roc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  



    

 
 

 

 

 

Després de dinar, ens adreçarem a la Torre Loizaga, on d’un antic enclavament 

medieval, l’empresari Miguel de la Vía en va fer un espai actualment atractiu, que 

aplega una espectacular col·lecció de cotxes clàssics i antics, a més de comptar 
amb la col·lecció més important de Rolls-Royce d’Europa, essent l’única que 

compta amb tots els models d’aquesta marca, fabricats entre 1910 i 1990. Entre 

ells dels pocs exemplars com el de la Reina d’Anglaterra, de Franco, Sam Spiegel 

(productor del “Pont sobre el riu Kwa” o “Lawrence heroi del desert”), el Sha de 

Pèrsia...i d’altres personatges internacionals. Un veritable viatge per l’evolució 

tecnològica d’una marca automobilística de prestigi. 

 

D’aquí tornarem a l’hotel on tindrem temps i sopar lliure. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 4 (Dimecres, 19 d’octubre) 

 

Després d’esmorzar, amb l’equipatge, sortirem cap a la província de Guipúscoa, 
fent la primera parada al Museo de la Industria Armera d’Eibar. Aquí 

descobrirem la vinculació d’aquest municipi amb aquesta indústria, que fa que els 

seus habitants siguin coneguts com els “armeros”. I també de la indústria 

metal·lúrgica que se’n va derivar. Així, veurem una interessant col·lecció d’armes, 

però també tot un munt d’elements que tots hem tingut a casa, i que van ser 

fabricats en aquella ciutat-taller. I caldrà fer esment especial del naixement de la 

Cooperativa Alfa, al 1920, les màquines de cosir de la qual van gaudir d’un gran 

prestigi, i que actualment és un grup empresarial de 14 empreses, amb més de 

800 treballadors. 

  

 

  

 
  



    

 
 

 

 
D’allà ens traslladarem al proper Elgoibar, per visitar el Museo de la Máquina 

Herramienta, que ens acabarà d’evidenciar la importància que la fabricació 

d’eines tingué en aquestes contrades, i que encara té. Després d’aquesta visita 
ens traslladarem a Loiola . Allà hi dinarem, ens allotjarem i, qui vulgui, tindrà el 

seu moment per si vol fer una escapada al famós santuari dedicat a Sant Ignasi. 

 
I a la tarda una visita ben amena. A qui no agraden els trens? Doncs, al Museo 

Vasco del Ferrocarril d’Azpeitia, xalarem visitant l’antiga estació i la  magnífica 

col·lecció de vagons i locomotores. I, per rematar-ho, en exclusiva per al grup, 

gaudirem d’un trajecte en un tren històric, amb màquina de vapor. 

Després de l’aventura, tornarem a l’hotel on acabarem el programa del día. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dia 5  (Dijous, 20 d’octubre) 

 

Després d’esmorzar, amb l’equipatge, marxarem cap a Zerain, per conèixer els 

ancestrals vincles de la mineria i el ferro amb els bascos, i per veure els antics 

forns d’Aizpea.  

Tot seguit, cambiarem de temàtica, i aprofitant que estem prop d’Idiazabal 

anirem a visitar el caserío Gaztañaditxulo, on aprendrem tota la tradició que 

s’amaga darrera d’un formatge amb la D.O. Idiazabal, veurem com es manega un 

ramat d’ovelles laxes, com es fa aquest formatge i, naturalment, el tastarem. 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

  

 

Després d’aquestes interessants visites, anirem a dinar a Legazpi, on realitzarem 

les visites de la tarda. 

A Legazpi hi té la seu la Fundación Lenbur que ha posat en valor i gestiona 

diferents recursos visitables relacionats ambel món del ferro, promocionats com 

Valle del Hierro de Legazpi.  Nosaltres visitarem tres d’aquests espais. Un és el 

Chillida Lantoki el lloc on el famós escultor va crear el Peine del Viento gràcies 

als coneixements metal·lúrgics dels legazpiarres, cosa que fa que se’ls conegui 

per “ilintxak”, que en euskera vol dir quelcom com “tió a mig cremar”. També hi 

veurem una secció que estan fent dedicada al món de la indústria i el treball, i 

després ens desplaçarem cap a la Ferreria Mirandaola, on tornarem a veure una 

demostració de ferrones i podrem visitar el Museo del Hierro Vasco. 

Finalitzada la visita ens adreçarem a Donostia (Sant Sebastià) on passarem 

l’última nit del viatge. 

 

 

 

 

  

 

 

 



    

 
 

 

Dia 6 (Divendres, 21 d’octubre) 

 
Després d’esmorzar, amb l’equipatge, marxarem de la capital donostiarra per 
anar prop d’allà, a Pasaia. En aquesta vila marinera, que fou juntament amb 

Lekeitio, Bermeo o Guetaria, una famosa població de pescadors de balenes, 
visitarem Albaola, un sorprenent i espectacular projecte, on coneixerem tota 

aquesta història que portava durant mesos a aquests bascos a Terranova a pescar 

balenes per fer oli del seu greix, que després servia a moltes ciutats d’Europa per 

il·luminar-se (abans de l’arribada del gas, i després l’electricitat) Tota una 

epopeia que configurava una manera d’organitzar-se les famílies i la societat ben 

determinada. On es desenvolupà una indústria de construcció d’enormes vaixells, 

per a la qual cosa es “domesticaven” els arbres des que eren plançons, en una 

visió a llarg termini que ara ens pot semblar increïble. 

Però a Albaola no només aprendrem aquestes i altres històries (com perquè hi ha 

una badia a Terranova anomenada “Red Bay”), sinó que veurem una escola taller 

de mestres d’aixa i calafatadors on hi venen persones de tot el món i que, amb 

sort, aquest dia veurem en plena acció. 

I finalment, el més inversemblant de tot, veurem com estan acabant de construir 

una rèplica del balener “San Juan”, enfonsat a Terranova, fet amb les mateixes 

eines i tècniques de construcció del segle XVI. Un barco que esperen poder botar 

abans d’un any i en el qual s’embarcarà una tripulació disposada a fer el trajecte 

que feien aquells homes fa 500 anys!   

Atesa la ubicació d’aquestes drassanes, us proposem fer un agradable i fotogènic 

passeig a peu, pel costat de l’entrada de mar a Pasaia, que segur que us agradarà. 

 

I apropant-se l’hora de marxar d’Euskadi, no podem fer-ho sense conèixer una de 

les tradicions més populars d’aquestes terres: el món de la sidra (important també 
en els periples baleners). Per això anirem a Astigarraga per visitar Sagardoetxea 

(Museu de la Sidra) on veurem un camp de pomes, per saber quines són les 

varietats principals per fer la sidra, quin és el procés a seguir i –és clar- tastar-la. 
Com a fi de festa anirem a la sidreria Lizeaga, que fa més de 450 anys que 

produeixen sidra, i on malgrat estar fora de temporada, prendrem el menú típic de 

txotx, que es fa quan s’obren les kupelas (grans bocois) per tastar la sidra nova. 

 

Després de dinar, l’autocar ens durà a l’aeroport de St. Sebastià per tornar a casa. 
Fins la propera,  TXOTX !!! 

 

  

  

 

 



    

 
 

 

 

 

Preu per persona en habitació doble : 1.500 € (socis Club XATIC: 1.450 €) 

 

Suplement individual: 250 € (aquí no s’aplica descompte Club XATIC) 

 

 

Hotels previstos : 

 

 3 nits  a  PORTUGALETE Hotel de 4* 

 

 1 nit a LOIOLA - AZPEITIA Hotel de 2* 

  

1  nit a DONOSTIA- S.SEBASTIAN Hotel de  4* 

 

 

SERVEIS INCLOSOS: 

 

 Allotjament amb esmorzar als hotels indicats, o similars 

 Mitja pensió ( 6 dinars)  

 Totes les visites i activitats especificades al programa.  

 Guia acompanyant i expert en patrimoni i turisme industrial 

 Avions BCN-BIO-EAS-BCN – Autocar privat – “Gasolino” – Tren històric 

 

OPCIONAL :  Assegurança d’anul·lació de viatge: 30 € (aprox.) 
 

 NOTES:   

 

 La reserva no es considerarà formalitzada si no s’ha pagat, com a mínim, la 

paga i senyal de 500 € 

 L’organització es reserva la possibilitat de fer algun canvi al programa, si hi 

ha circumstàncies que ho exigeixen. 

 El preu  està garantit fins al 10 de setembre. Tota reserva posterior a 

aquesta data, si els bitllets d’avió s’apugen, l’increment s’aplicarà al preu 

final.  
 

 
És una proposta de viatge de:      Assistència Tècnica: 

 

 

 

 

info@elgenerador.cat      Timland Trade SL 

        Llicència: G.C. 3493 

Tel: 675.684.464       
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