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El Pobaleko Burdinolaren aldizkaria  
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2009ko balantzea. Inagurazio-urtetik hona 2009a izan da, bisitari gehien hartu duena; 15.244 bisitari 

izan ditugu, 700etik gora bisita gidatuetan banaturik. Museoaren hezkuntza-eskaintza ere handitu egin da. 
Lehengo tailerrei, hau da, Gida didaktikoak, Taloa/Ogia egiten, Euskara landuz, Bost zentzumenez, eta Ola-
gizonen frogen jolasa, izenekoei beste bi erantsi zaizkie: Burdin tailerra eta Zuhaitzak nagusi, alegia. Hala-
ber, aste barruan gurera etorri diren ikastalde guztiei burdin erakustaldia egin zaie sutegian. 

Bisita berezia 
Abuztuaren15ean, Cuadra Janeo Mus-
kiz Klub Hipikoak XI. zaldizko ibilaldi neu-
rtua antolatu zuen. Zaldunak burdinola-
ra bertaratu ziren. Banbuen gerizpean, 
bisitariek, zuzenean, ferratzaile bat la-
nean ikusteko parada izan zuten. 

Burdingaia erreduzitzen 
lehen saiakuntzak 

 
Allgäun (Alemania), burdingaia 
erreduzitzeko proiektu batean par-
te hartu ondoren, gure burdingi-
lea, Luis Padurak, bertako espe-
rientzia El Pobaleko Burdinolara 
ekarri nahi izan zuen. Arkeologia 
programa esperimental honek, 
Llantenoko Pikereza baserriko lan-
detan eginiko haizeola batean 
izan zuen hasiera. Hurrengo saia-
kuntza, iazko abenduan egin zen 
El Pobaleko behe-labean.  

Ondarearen Europa-
ko Jardunaldiak(OEJ)  
  
El Pobalek parte hartu du  
OEJren azken edizioan,  Bar-
badun ibaiko burdinoletan 
zehar (Pobal, Olla eta Valdi-
vian) ibilbide gidatua antola-
tuz, baita Muñatones gazte-
lura eta jauregira ere bisitaldi 
gidatua eginez. Ekimena, 
urriaren 24an izan zen, eta 
arrakasta izan zuenez gero, 
azaroaren 12an, ostera erre-
pikatu zen. Guztira, 479 la-
gun azaldu ziren. 
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Erakusketa-unitate 
berria. Erakustaretoko 
ikusgaiak areagotu egi-
ten dira, burdinoletan 
burdina nola egiten 
zen jakinarazi nahian: 
burdin mearen erre-
dukzio-prozesua eta 
h a u s po t z e - s i s t em a 
ezberdinak, hain zuzen. 
 
 Ekimen berdeak: 
Garbibide Ingurumen  
Programako bazkideei, 
El Pobal bisitatzea go-
mendatzen  zaie. Honi 
loturik, eta gure 
“Zuha i tzak  nagu-
si” (Eskola Agenda 21) 
eskola tailerra irudiz 

horn i tzeko 
asmoz, kar-
peta didakti-
ko berria 
a r g i t a r a t u 
dugu. 


