
Bost mendetan zehar burdin lanetan ibili ostean, Bizkaian 

jardunean ibilitako azken burdinola, El Pobalekoa, itxi zenetik 50 

urte bete dira 2015ean. Eta hain urteurren berezia ospatze 

aldera abenduko bisita gidatuetarako Burdinolaren azken jabeak 

izandako Perez Ibarrondo neba-arrebetako biren ahozko 

testigantza berreskuratu ditugu.  

Ospatu ere, museoa inauguratu zenetik 2015a bisitari gehien 

hartu duen urtea izan dela ospatu dugu, 16.000 bisitaritik gora. 

Eta 20.000 inguru, baldin eta Muñatones Gaztelua bisitatzera 

etorri zirenak zenbatzen baditugu! 

Ospatze urtea 

Industriaren soinuak. Museoen Nazioarteko 

Eguna ospatzearren, Bufo Kalamita taldeak 

gozarazi zigun folk joaldi batekin, 

Burdinolaren musikaltasuna azterkatzearekin 

batean. Joaldiak nagusiak zein haurrak 

txunditu ez ezik, hau bezalako ondarea 

jendarteratzeko ere bestelako era erakutsi 

zuen. Musikaldiaren zati bat gure 

youtube (QR kodean) kanalean 

dago eskuragai. 

BURDINOLAREN SOINUA 

En
ri

q
u

e
 P

ér
ez

 Ib
ar

ro
n

d
o

, e
l i

n
g

lé
s.

 

“Museo garen aldetik, zer espero du jendeak gugandik?”. 

Besteak beste, bisitari ezberdinei bisita gidatuak edo 

tailerrak eskaintzen dizkiegunean, museoak dituen 

edukiak eta baliabide didaktikoak haien premietara zein 

interesetara egokitzen jakin dezagula.  

2015eko azaroan aukera izan dugu zenbait museotako 

hezkuntzako zerbitzuetako teknikari batzuekin didaktika 

ulergarriaz elkarren esperientziak partekatzeko eta 

alderatzeko, Boinas la Encartada Museoan (Balmaseda) 

beste batzuekin batera antolatu genuen IV. Didaktika-

Topaketan.  

Halaber, Magisteritzako ikastalde batzuk bisita egin 

ziguten Lehen Hezkuntzako ikasleei begira egiten 

dugun jarduera eskaintza eratzen duten ikuspegi 

pedagogikoak  zeintzuk diren jakiteko helburuarekin. 

DIDAKTIKA LANETAN BURU-BELARRI 
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Hedatze programa baten bidez, apireletik urrira bitartean 

aparteko monumentu hau bisitatzeko hainbat aukera eskaini 

genituen. Urtetik urtera hobetzen saiatzen garen hedatze 

programarekin ia 4.000 pertsonek gozatu zuten 2015ean. 

Bisita denboraldia apirilean Monumentu eta Leku Historikoen 

Nazioarteko Eguna ospatzearekin batera zabaldu genuen.   

Eguna ateak zabaltzeko eguna da, eta Petronorren baimenaz, 

bisitariek Salazar Jauregia ikusteko parada izan zuten.  

Urrian zehar, Muñatones bisitatzeko Ondarearen Europako 

Jardunaldietako ohiko aukera bihurtu da. Aurten, erdi aroko 

gotorleku honetan bizi izandako “Burdinaren Jaunak” 

azpimarratzen  zituen ibilbidea egin genuen. Beste batzuetan 

bezala, Muskizeko Udalaren laguntza ere izan genuen.  

Beste alde batetik, ekainetik irailera bitarteko igandeetan 

jende ororentzako eginiko bisitekin, udako programa finkatuz 

doa. Era berean, ikasleei nahiz haur-koloniei bideratutako 

Gaztelutxiki tailerraren bidez ia 900 haurrek bisitatu zuten 

Gaztelua 2015ean.   

Artista txikientzako tailerra 

Zeure landa-koadernoa sortu tailerrak, Muskizeko Udal 

Liburutegiko haur irakurketa Klubarekin lankidetzan eratua,  

bidea eman zien artista txiki batzuei sormena garatzeko  

aukera Gazteluak eskaintzen duen ipuin-ingurune batean. 

MUÑATONES GAZTELUA 

Benetan ikusteko modukoa Bizkaian 

estreinakoz egiten zen jarduera honi 

jendeak egin zion harrera. Iparreco 

Iaunac, Guildas Aureas, Magerit 

Histórica, Mendebaldeco Marca, eta 

Mitos elkarteen lanari esker, 

Muñatones Gaztelu gogoragarria 

Erdi Aroko museo bizidun bilakatu 

zen ekaineko asteburu batez. Jolas 

giroa eta zehaztasun historikoa 

uztartzea lortu zuten jardunaldiak 

izan ziren. Jadanik hasi gara 2016ko 

2. edizioa prestatzen!.  

MUSEO BIZIA. ERDI 

AROKO BIRSORTZE 

HISTORIKOA. 
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OEJren  

aurkezpena 

Irailaren 24an, El Pobaleko Burdinolarentzat ohorea 

izan zen 2015eko Ondarearen Europako Jardunaldiak 

parte hartu zuten udalerri eta elkarte askotako 

ordezkariak bildu izana. Olan bertan emandako 

prentsaurrekoan jardunaldien programaren berri 

eman zuen Euskara, Kultura eta Kirol saileko foru 

diputatu andreak. Burdinaren gaineko monografikoa 

izandako 2015eko OEJ egitea museoarentzat erronka 

berezia izan da eta aldi berean museoari berari esker 

ona adierazteko era bat ere.  

Gure inguruko ondarea zabaltzeko asmoarekin, El Pobaleko 

Burdinolatik antolatzen ditugun jardueretatik burdinari lotutakoak 

nabarmendu izan dira beti. Asmoa, 2015ean ere programatutako 

zenbait BURDINAREN IBILBIDEren antolakuntzan gauzatu da. 

Era berean, Barbadun ibaiertzetik eta Pobeña-Kobaron meatzaritzako 

esparrutik egiten ditugun oinezko bisita gidatuak finkatuz doaz. 

Aurtengo edizioan ibaiertzetiko ibilaldiak Galdames Upategian eginiko 

txakoli dastaketa batekin izan du amaiera. Bestalde, Kobaronekoan, 

Joaquín Cárcamoren lankidetza izan genuen; berak tokian bertan 

itsaso bazterreko zamalekuaren hondakinak interpretatzeko laguntza 

ez ezik, giltzarriak ere eman baitzizkigun monumentuaren 

berezitasuna balioesteko.  

Uztailan, Bilboko Arkeologi Museoarekin batera irteera bat antolatu  

genuen. Ekainberri, Zestoako Lili Jauregia eta Beasaingo Igartza ola-

errotaz osaturiko monumentua ezagutzera eroan gintuen iraganerako 

bidaia. Azken honetan Juantxo Agirreren azalpen ezin baliotsuagoak 

izan genituen, kokalekuaren berreskuratze eta balioan jartzearena 

kontatu baitzigun, prozesu horren guztiaren koordinatzailea izan zen 

aldetik.  

Hasi berri den 2016. urteari begira burdin kulturaz berba egiten 

diguten beste leku batzuk ezagutzeko eta ezagutarazteko asmoa dugu. 

Besteak beste, Lea ibaiaren monumentu-multzoa, Orbaizetako arma-

fabrikaren hondakin itzelak edo Arabako azken burdinola eta gaur 

egungo lehen siderurgiaren hondakinak. 

BURDINAREN IBILBIDEAK 
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EL POBALERA FAMILIAREKIN 

Eguberri-jaietako gure tailerra 

apaintze aldera bat-batean 

eginiko txondor txikia saiakuntza 

interesgarri gisara hartu genuen 

2016an egiteko asmoa dugunari 

begira: jendaurrean egur-ikatza 

egiteko prozesu osoa zelan egin 

erakutsi; olagizonek burdinharria 

erreduzitu eta geroago metala  

erdiesteko erabili ohi zuten 

erregaiarena, alegia. 

QR kodea eskaneatuz gero 

egurra egosten zen bitartean 

egin genuen bideoa eskura 

daiteke. 

Basoa eta ura baliabideek burdinoletan izan zuten garrantzia 

gogora ekartzeko ospatzen den Nazioarteko Eguna zela eta, 

martxoaren 21eko eta 22ko asteburuan jarduera bat prestatu 

genuen familei begira.  

Energia hidraulikoari buruzko bisita tematiko honek presara 

joateko zein errotapera sartzeko aitzakia eman zigun. 

Amaitzeko, bisitarien laguntzarekin, burdinolaren lur-eremuan 

gaztainondo bat landatu genuen, Barbadun ibaian izandako 

azken ur-goraldiak eroandako espezie bereko ale ederra 

ordezkatze aldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olentzero 

Basotik burdinolara. Izen hori eman genion urte amaieran, 

Eguberri-jaietan, familiei begira egin genuen jarduerari. 

Harekin burdingintzarako hain garrantzitsua zen ikazkinaren 

lanbidea umeei ezagutaraztea zen helburua. 

 

 

TXONDORRA 

2016AN GEHIAGO 
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2015EKOAZ GEHIAGO IRUDIETAN... 

www.bizkaia.eus/elpobal 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus     

info@elpobal.com 

www.twitter.com/elpobal 

www.facebook.com/ferreriaelpobal 

www.issuu.com/el_pobal 

www.pinterest.com/elpobal 

www.youtube.com/user/elpobal 

Kobaroneko ibilbidea 

Igartzako presa  

Gipuzkoarako irteera 

Olentzeroren txondorra 

Euskal Kostaldeko Museoak. Ainguragintza 

Asocide Euskadi elkartearen bisita 

Aurtengo 15.000. bisitaria 

Basotik burdinolara tailerra MNE-ko hamaiketakoa 

Magisteritzako ikasleen proiektua 

Salazar Jauregia 

Marrazketa-Tailerra 
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