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El Pobaleko Burdinolaren aldizkaria  

Muñatones gazteluari bisitak egitea gure jardueretako bat da dagoeneko 
 

Iazko udan burdinolaren historiari estuki lotutako monumentu-multzoa den Muñatones Gaztelua ikusteko 

bisita gidatuak antolatu genituen. Izan ere, XVI. mendearen hasieratik burdinola bazegoen Muñatones 

gazteluko jaunak ziren Salazartarren ondasun ugarien artean. Ekimenaren arrakasta ikusita, 2013an pro-

grama bera egin nahi dugu, baina bisita kopurua handituta. Era berean, eskola-ikasleei ere Gazteluaren 

atea estreinakoz zabaldu eta eurei begira bereziki prestaturiko hainbat ekintza  egiteko asmoa dugu. 
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Iraganetik… 
 

Luis Barreiro ingeniariak, 
1948an, “Las antiguas 
Venas y Ferrerías de Viz-
caya” gaia jorratu zuen 
El Pobalen eginiko hitzal-
dian. Bertara, euskal en-
presari  batzuk hurbildu 
ziren, Ajuria enpresabu-
ru arabarra, besteak bes-
te. Barreiro, ordurako ez 
zegoen haize-arka baten 
zantzuez hala hitz egin 
zuen: “1639 urterako 
Enkarterriko Salazarta-
rren Burdinoletan espe-
rimentatua zen hauspo-

barik, hots, hai-
ze-arkaz urtzea. 
Gaur, oraindino, 
haize-arka ho-
rren aztarnak 
ikusgai dira bisi-
tatzen ari garen 
Burdinolan” 

Hitzaldia eta   
mendi-ibili kulturala 

 

El Pobalek parte hartu zuen Ondarea-

ren Europako Jardunaldietan (Bizkaia 

1475-1525) ekitaldi bi antolatuz. Bada, 

Juan Manuel González Cembellín histo-

rialariak “Los Salazar de Muñatones” 

gaiaz egin zuen berba Muskizeko Kul-

tur Etxean. Bestalde, Barbadun ibaier-

tzetik ibilaldia egin genuen, El Pobale-

tik haratago ibaiaren ibilguari loturiko 

burdin ondare oparoa erakustearren. 

Ibiltariek, aldi berean, ingurugiro-balio 

handiko natura-inguruneaz gozatzeko 

parada izan zuten. 

Babesa. Aurten ere, 

Petronorrek emandako 

diru-laguntza El Poba-

leko Burdinola museoa-

ren ekintza-programa 

gauzatzeko erabiliko da. 
 

Kalitatea 

El Pobalek  

konpromi-

soa Kalitate 

Turistikoarekin deritzon 

bereizgarria eskuratu 

du 2012an. 
 

Idazlan aipagarria.  

P.B. Villarreal  Be-

rrizekoaren  Maquinas 

Hydraulicas... tratatua 

ikusgai dago sarean. 
www.issuu.com/juaneloturriano/docs/name998cd4 
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