
COVID-19ak eragindako osasun krisi egoerak 
iraun duen bitartean, 2020ko martxoaren 
14tik ekainaren 21era, 961 pertsona 

lurperatu edo erraustu dituzte Bilboko udal 

hilerrian.

Monumentu hau bere eta bere senideen 
oroimenez eraiki da.
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19 pertsona exekutatu baitzituen. 
Kriptan ordezkatuta eta lurperatuta 
daude, halaber, Larrinagako kartzelan, 
Galera Etxean, Aingeru Aingeruetan eta 
Altuna Mendi eta Cabo Quilates 
itsasontzietan egindako lapurreten 
biktimak, eta 1985ean Oiz mendian 
izandako hegazkin-istripuaren biktimak.

Esate baterako, Zabalguneko 

Zirkuko haurren tragedia 1912an; 
Espainiako Gerra Zibila, ekialdeko 
harresiak irudikatua, 538 pertsona 
fusilatu baitzituzten, gehienak 
miliziano errepublikarrak, eta 
fusilamenduak mendebaldeko 
horman, Euzkadiko Herri Trbunalak

Bilboko hilerriko kripta Oiz mendiko 1985eko hegazkin-istripuare
 biktimen memoriala

Espainiako Gerra Zibilean fusilatutako
538 pertsonen omenezko plaka

Memorialak ordura arte Bilboko 
udal-hilerrian ez zegoen ura erabiltzen 
du oroimenaren eta bizitzaren 
itxaropenaren elementu oroigarri gisa.

Ura etengabe isurtzen da birziklatzeko 
aukera ematen duen zirkuitu itxi baten 
bidez, eta kloratze-sistema jarraitu eta 
automatizatu bat du tigre eltxoari aurrea 
hartzeko neurri gisa.

Memoria-iturria altzairu 
herdoilgaitzezko hiru erretilu 
angeluzuzenek osatzen dute, elkarren 
artean mailakatuta, 15 metroko 
luzera duten hiru ur-xafla osatuz.

Erretilu horiek mentsulan daude, 
korten altzairuzko alboko 
hormarekiko, ertzaren lodiera ahalik 
eta txikiena izan dadin, ur-xaflen 
grabitaterik ezaren sentsazioa 
indartzeko.

COVID-19 Memorialaren datu interesgarriak

SARRERA
Ikuspegi historiko batetik, Bilboko Udal Hilerriak XX. mendean, 
1902ko apirilaren 27an inauguratu zenetik, Bilboko historia 
astindu duten gertaera mingarri guztien lekukotza jasotzen du.

COVID-19-AREN OSASUN-KRISIAN
HILDAKO PERTSONEN
MEMORIALA

Zerbitzuak

Proiektua Bilbao 
Zerbitzuak lizitatu zuen 
2021eko ekainaren 
25ean, eta proiektua 
gauzatzeko kostua 
119.910 €-koa izan da, 
gehi BEZa.



Ziurrenik ere ezin izan dute hiletarik egin, eta ezin izan dute 
lagunen berotasuna sentitu. Besarkada, musu, laztan hori, 
maite dugun norbait joaten zaigunean hainbeste behar 
dugun animozko hitz hori. Zalantzarik gabe, oso hilabete 
gogorrak izan dira familia hauentzat eta, kontsolagarri ez 
bada ere, Bilboko Hilerritik gure hurbiltasuna eta elkartasu-
na helarazi nahi izan diegu eta bakarrik ez daudela esan.

Bilboko gizartearen eta bertako Udalaren berotasuna senti 
dezatela, COVID-19ak eragindako osasun-krisiak iraun 
zuen bitartean Bilboko Udal Hilerrian lurperatu edo erraus-
tutako 961 pertsonak omentzeko eta gogoratzeko balioko 
duen memoriala eraikiz.

Helburu horrekin, oroimen-iturri bat eraiki da, bizitza 
laburra izan arren oroimena infinitua delako ideia gogor-
arazten duena.

Memorial honi ematen zaion garrantziagatik, hilerriaren 
sarreran leku nagusi eta nabarmena izatea, dagoen lorate-
gia aprobetxatuz, Bilboko Udal Hilerriaren ingurua erabat 
errespetatzen duena.

Memoriala Bilboko Udal Hilerrian lurperatutako edo 
erraustutako 961 pertsonen oroimenez eraiki da, 
COVID-19ak eragindako osasun-krisi egoerak iraun zuen 
bitartean, 2020ko martxoaren 14tik ekainaren 21era.
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Alarma-egoeran, 2020ko martxoaren 
14tik ekainaren 21era, 961 pertsona 

lurperatu edo erraustu zituzten Bilboko 

udal-hilerrian, baina kasu gehienetan 
senideek ezin izan diete lagundu, 
besarkatu, agur esateko hitz bat esan, 
arnasa sentitu, entzun eta agur esan.
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