
2011ko Urtarrila-ekaina        07. zk.              

El Pobaleko Burdinolaren aldizkaria  
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Leialtasunaren saria  
El Pobaleko Burdinolaren 7. urtemuga dela eta, urte hauetan bisitatu izan gaituzten ikastegiak saritzea era-
baki dugu. Horretarako, 50 ikastegiri hainbat sarrera bidali dizkiegu, eurek irakasle, ikasle eta familien artean 
banatzeko. Museoa bisitatzeko sarrera horiek 2011ko uztail, abuztu eta irailerako baino ez dute balio izan-
go. 

Haizeolak  
Llantenon   

Ekainaren bukaeran Luis 
Padura errementariak zu-
zentzen duen Valle de 
Llanteno arte-eskolak 25. 
urtemuga ospatzeko jar-
duera batzuk eratu ditu. 
Euren artean —El Poba-
leko Burdinola lankide 
gisa arituko da— hauxe 
nabarmenduko dugu: 
HAIZEOLEN GAINEKO 
TOPAKETA ESPERIMEN-
TALA. 
 
Zuzeneko erakustaldia 
24an hasiko da, goizeko 
10:00etan. Biharmuneko 
gau osoan labeak piztuta 
egongo dira, eta burdina 
goizaldean aterako ei du-
te. Igande eguerdian, hila-
ren 26an, labeak urratuko 

Burdinolen ondareraren ikerketa 

Azken hilabeteotan El Pobaleko Burdinola hainbat artxibategitan ikerketa lana 
egiten ari da, gaurko egunean Bizkaian kontserbatzen diren 60tik gora burdi-
nola dokumentatze aldera. Gaur arte, ia 150 espediente aztertu ditugu; horiek 
guztiak XVI. mendearen hasieratik  XX. mendearen erdialdera artekoak. Ikerke-
tatik ateratako zenbait informazioa jakitera emango dugu Bizkaiko burdinolen 
ondareari buruz prestatzen ari garen argitalpen batean. 

Museoen  
Nazioarteko Eguna 
 
Museoak eta memoria lelopean,  
El Pobaleko Burdinolan jarduera 
berezi batzuk eginez ospatu 
genuen. Maiatzaren 14an Sa-
rrailagintzaren sekretuei buruz-
ko erakustaldia egin ez eze, hu-
rrengo astean Burdinaz eginiko 
tresnak tailerra ere gauzatu ge-
nuen zenbait ikastalderekin. 

Laburrak 
 
 
 
 
 
 
 

 UDALEKUAK: El Pobal  
aisialdirako aukera den al-
detik, udalekuan artean 
izaten ari den arrakasta na-
baria da aurten. Arrakasta 
horren ondorioz, uda ho-
netan 2 eta 12 urte bitarte-
ko mila ume baino gehia-
go bertaratuko dira mu-
seoa bisitatzera eta hainbat 
aisialdi jardueratan parte 
hartzera.  
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