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Gero eta parte-hartze handiagoa museoan. Ikasturteon, bisitaz gain tailer edota jardueraren bat egin 

duen ikasle kopuruak gora egin du nabarmen: ikasleriaren %50, alegia. Horrek ahalbidetu du bisita abe-
ratsagoa izatea edukietan, ikasleen parte-hartzea areagotzea, eta museoko egonaldia luzatzea, hau da: bi 
ordukoa, batez beste. Bestalde, burdin erakustaldia asteartetik ostiralera bitartean egiteak ekarri du bisitarien 
%90ak baino gehiagok ikusi ahal izana; aurreko urteotan, aldiz, %20ak baino ez zuen ikusterik izan.  

Erreferentzia-museo bat 
 
Horixe izan nahi du El Pobalekoak be-
re inguruan izaniko burdinola guztieki-
ko, baita zenbait ekimenez eurak eza-
gutzera eman ere. 
 
Datorren ikas-
turtean (2010/11) 
gaurko hezkuntza-
eskaintza handituko 
dugu. Hala, ikasle-
talde guztiek aukera 
izango dute La Olla 
eta Valdivián burdi-
noletara bisita gida-
tuak egiteko. 
 
Jende orori begirako hainbat bisi-
ta monografiko prestatzen gabiltza 
Bolunburu (Zalla) burdinola berezira. 
Lehena, datorren urriaren 3an egiteko 
asmoa dugu (erreserba egin beharko). 

Jirabiraka 
 

Jirabiraka folk-taldeak El Pobal auke-
ratu du, Buelta bat emonda, bere 
azken albumaren bideoa gra-
batzeko; album horretan Burdinolari 
dedikaturiko abesti bat dago 
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Gurpil hi-

draulikoaren gaineko 
ikerketa 

 

Olak bere bildumako bitxieta-
ko baten azterlan monografi-
koa egingo du: gabia abiaraz-
ten zuen palazko gurpilarena, 
alegia. Bizkaian pieza bakarra 
da berau. Azterlanak alderdi 
teknologiko eta historikoei hel-
duko die. Haren emaitzak 
“Burdinolak. Ondare eta Kultu-
ra Teknikoa” aldizkariaren 1. 
zk.an zein museoko panel ba-
tean izango dira irakurgai.  
 

Bizkaiako olei  
buruzko interaktiboa 

 

Interakti-
bo baten 
bidez, bisi-
tariek Biz-
kaiko Olen 
ondare 
aberatsaz  

2010eko  
Burdinjaia 

 

Abanto-Zierbenako 
udalaren adeitasu-
nari esker, hurrengo 
Burdinjaian egingo 
den Meatzaritzako 
Esperientziak 
Trukatzeko V. ekital-
dian protagonista 
gonbidatua izango 
da El Pobaleko bur-
dinola. Hala, antolat-
zaileek nabarmendu 
nahi dute museo 
honek  daroan ibil-
bide eta proiekzio 
turistikoa. 
 

Facebook.  
 

Bisitariek iradokizun 
eta iruzkinak egin 
ditzaten El Pobaleko 
museoak orri bat 
sortu du facebook-

Bolunburuko antepara 


