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Iñigo Urkullu Lehendakariak eta Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
sailburuak Lemoako auzolandegietara egin dute bisita, Eusko Jaurlaritzaren Auzolandegiak 
programaren barruan dagoen lan-eremua ezagutzera.  

Bertako auzolandegian parte hartzen ari diren 20 gazteak, gehienak atzerritarrak, Gerra 
Zibilean aurrera zihoazen tropa frankistetatik babesteko balio izan zuten gotorlekuak 
berreskuratzeko lanetan ari dira. Bertan, mila gudari eta miliziar baino gehiago hil ziren.  

 

LEMOAKO LUBAKIAK 

1937. urte hasieran Mola jeneralaren tropek Bizkaia menpean hartzeko kanpainari ekin 
zioten. Momentu hartan Bizkaia zen abertzale eta errepublikarrek iparraldean zuten eremu 
bakarra, eta oso puntu garrantzitsua gainera, Bilbo eta inguruetako industria oparoarengatik. 
Gune estrategiko hau Burdinezko Gerrikoak babesten zuen, Bilbo inguruetako hainbat herrik 
(besteak beste Galdakaok) osatzen zuten defentsa lineak.  

Bere kokapen eta ezaugarri geografikoengatik, Lemoa gune estrategikoa izan zen 
Burdinazko Gerrikoaren defentsarako. Bilbora heltzeko bide labur eta zuzena zen (20km 
daude Lemoa eta Bilbo artean) eta Zornotzako zein Gasteizerako (Arratiako bailaran zehar) 
bideen topaketa puntua. Honetaz gain, Lemoatx puntatik Bizkaiko eremu zabal bat ikus 
zitekeen eta arerioaren mugimenduak gertutik kontrolatu.  

Lemoatxen garrantzia estrategiko hau zela eta, 1937. urteko maiatzaren 28a eta ekainaren 
15a bitartean guda gogorra bizi izan zen bertan. Maiatzako azken egunetan Arratian hainbat 
bataila irabazi ondoren Lemoatxera heldu ziren Nafarroako Brigada frankistak, Mola 
jeneralaren esanetara. Bertan Euskal Brigadekin batera brigada Asturiarrak eta beste 
hainbat brigada zituzten zain.  

Hainbat egunetan Euskal Brigadek guda eremu hau beraien kontrolpean mantentzea lortu 
zuten eta frankisten aliatuak ziren italiar hegazkinek bonbardaketak jasan zituzten, baina 
hilaren 14an frankistek garaipena lortu zuten eta Lemoa menpean hartu. 

Behin Lemoatxeko guda bukatuta, frankistek, Alemaniako eta Mussoliniren italiar ejerzitoen 
laguntzarekin, Burdinezko Gerrikoa eraso eta ekainaren 19an Bilbo mendean hartu zuten. 
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Lemoatxeko gudak ehundaka hildako eta zauritu utzi zituen Lemoako haitzetan, eta gaur 
egun oraindik hainbat aztarna ikus daitezke: euskal gudariek eraikitako trintxerak, italiarrek 
jaurtitako bonbek eragindako zuloak, 2011n aurkitutako Gerra Zibilaren garaiko ustezko 
soldadu baten gorpua, eta abar. Lemoatx tontorreko eraikina ere guda honen harira sortu 
zen. Bertan hildako frankisten omenez eraikitako tenplua baita.  

 

EUSKO JAURLARITZAREN AUZOLANDEGIAK PROGRAMA 

Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza ZuzendaritzaK 29 urtetik gora darama 
programa hau antolatzen. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko udalen eta irabazi-
asmorik gabeko erakunde pribatuen lankidetza izaten du.  

Bestalde, gainerako autonomia-erkidegoekin, Espainiako Gazteriaren Erakundearekin eta 
atzerriko beste erakunde batzuekin koordinatuta, plazak trukatzen dira, geure gazteek 
atzerrian edo beste erkidego batean lan egin dezaten. Horrela, auzolandegiak Euskadin 
bertan, zein beste erkidego batzuetan edota atzerrian kokatzen dira.   

Auzolandegietan leku askotako gazteak biltzen dira, bai Euskadikoak baita atzerrikoak ere, 
18 eta 25 urte bitartekoak. Euren borondatez hartzen dute parte eta ordainetan ezer jaso 
gabe, aldi batez elkarrekin bizitzeko eta gazteak hartzen dituen komunitatearentzat 
onuragarria den proiektu batean —eta konbinatutako jarduera osagarrietan— parte hartzeko 
asmotan. 

Proiektua burutzea balio jakin batzuk —elkarbizitza, tolerantzia, elkartasuna, parte hartzea, 
kultura aniztasunean hezitzea, etab.— sustatzeko bide bat da. Aldi berean, mundu zabaleko 
herrien izaerak eta kulturak ezagutzeko bidea eskaintzen dute auzolandegiek. 

Lan-motaren arabera, era askotako auzolandegiak daude. Hauek dira, besteak beste, 
auzolandegien lan-arloak: arkeologia; ingurumena; artea eta sormena; nekazaritza; kultura-
ondarea berreskuratzea; ondare arkitektonikoa berreskuratzea; gizarte arloa: ezgaitasuna 
duten pertsonekin, haurrekin nahiz adinekoekin lan egitea; edota komunikazio arloan; 
festibalak antolatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


