
2014. urtea berezia izango da El Pobaleko 

burdinolarentzat, 10. urteurrena ospatuko baitu 

museo gisa zabaldu zene�k. 

Urte hauetan zehar guregana hurbildu diren 

130.000 bisitari baino gehiagori eskertu nahi diegu 

El Pobal kulturarako, topaketarako eta aisialdirako 

toki bilakatzen lagundu izana. Aurrerantzean, 

Muskizko burdinola hau Bizkaiko burdingintza 

tradizionalaren erreferentziazko museoa izan 

dadin lanean jarraituko dugu. 

Ospatzen 

Bisita oro abian jartzen dugun El Pobaleko 

burdinolaren eta errotaren makineria 

museo honetako bildumaren alderik  

bereziena da.  Prest mantendu eta egoki 

zaindu beharreko ondare preziatua da. 

Horrega�k, 2013an gabia eragiten duen 

paladun gurpilaren eta errotako estoldan 

ura bideratzen duten hodien zaharberritze 

lanak burutu ditugu.  

MAKINERIA PREST 

Muñatones Jauregira bisita 

Udalekuak Ogia egiten 

Ikusentzunezkoaren proiekzioa 

Pasa den urrian aurkeztu 

genuen Burdinaren Ibilbideak 

bildumaren lehenengo alea. 

Burdinaren industriarekin 

erlazionatuta dagoen gure 

inguruneko ondare historikoa 

eta paisaia ezagutarazteko 

asmoz luzatzen dugun  kultur 

ibilbideen proposamena da.  

ARGITALPEN BERRIA 

 

 

2013an 7.000 ikasle eta 

irakasle inguru bisitatu 

gintuzten. Azkorri Ikastetxeak 

museoaren  9. urteurrenaren 

ospakizunarekin bat egin 

zuenez, gelan erabiltzeko 

mikroskopio eramangarria 

jaso zuen oparitzat.  

ESKOLA-UMEAK 

2013  11. aldizkaria El Pobaleko 
burdinola 



Udako programa 

Aurten, uztaila, abuztua eta 

irailean zehar, Muñatones 

Gaztelura bisita gidatu berriak 

antolatu ditugu,  2012ko 

programari beste lau egun 

gehituz.  

Horrela, El Pobaleko burdinola 

eta Muñatones Gazteluaren 

arteko lotura historikoa 

indartzeko eta lurraldeko 

monumentu berezienetariko bi 

ezagutarazteko helburuarekin 

jarraitzen dugu, gure iraganaren 

ikuspegi orokorrago bat eskainiz. 

Burdinaren paisaiak 

El Pobaleko inguruneak burdinari lotutako ondare 

aberatsa mantentzen du eta hori ezagutaraztea museo 

honetako jardueren parte garrantzitsu bat da. 

2013ko Ondarearen Europako Jardunadietan Barbadun 

ibaiko burdinolen gure ohiko ibilbidea Galdamesko Bide 

Berdearekin lotuz osatu genuen. Horrez gain, haranean 

zehar oinezko ibilaldia antzinako meatze-trenbidearen 

trazatu�k bizikletaz egindakoarekin elkartu genuen. 

Berritasun hau Kirik eta Burdinkleta enpresen elkarlanari 

esker izan zen posible.  

MUSEO	BERA,		

AGERTOKI	DESBERDINAK	

Muñatones eskola-taldeentzako 

Pasa den urrian Muñatones Gaztelua eskola-taldeei ireki 

genien lehenengoz. Muskizko Ikastolaren bisitaldiarekin, 

museoko hezkuntza programara gehitu dugun 

Gaztelutxiki izeneko jarduera berri ba� hasiera eman 

genion. 

MUN� ATONES	GAZTELUA	

2013  11. aldizkaria El Pobaleko 
burdinola 



Ekainean, Euskal Kostaldearen Museoen Egunean 

parte hartu genuen, burdina eta itsasoaren arteko 

erlazio estua heltzen zuen jarduera programa 

batekin: bate�k, Xabier Armendarizen esku�k 

burdinolek ontzigintzari egindako ekarpenaren 

inguruko hitzaldia eta gaikako bisita eta, beste�k, 

Luisma Turuelok museoko sutegian egindako 

erakustaldi berezia. Bisitariek zuzenean ikusi ahal 

izan zuten aingura bat nola forjatzen zen, 

itsasontzietan beharrezkoak ziren metalezko piezen 

erabilera deskribatzen zen bitartean. 

Burdina		

eta	Itsasoa	

JARDUNALDIAK	ETA	HITZALDIAK	

♣ Clara Campoamor Gizarte Etxeak Burdinolara bisita antolatu zuen Museoen Nazioarteko Egunarekin bat 

eginez. Aldez aurre�k, Zuazoko Kultura-etxean museoko edukiak aurkezteko eman genuen hitzaldira 

gonbidatuak izan ginen. 

♣ Ondarearen Europako Jardunaldien baitan, El Pobaleko burdinolaren 

berreskuratzearen une garrantzitsuenak birpasatu zituen hitzaldi bat antolatu 

genuen. Era berean, industriaurreko multzo berezi hau balioan jartzeko 

kontuan izan ziren irizpide eta helburuei buruz aritu ginen.   

♣ Cadesko Burdinolan (Cantabria) Bo7n Fundazioak abenduan antolatu zituen I 

Kantauriko Ibai Portuen inguruko Jardunaldiak, “burdinaren kulturak eta 

bere merkataritzak mugatu duen esparru komun bat”. El Pobal jardunaldi 

hauetan parte hartzera gonbidatua izan zen. 

♣ Inguraldek sustatutako eta Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak 

emandako Industri Turismoaren Suspertze Ikastaroaren barne burutu 

genuen hitzaldiak, El Pobaleko burdinolak 2004an museo bezala ateak  

zabaldu zene�k izandako ibilbidean jarri zuen arreta. 

♣ Visit Our Work industri turismoko atariak, pasa den ekainean Bilbon aurkeztu 

zena, El Pobaleko burdinola aukeratu du hedatzen dituen baliabideen artean. 

ONDAREA	ETA	INDUSTRI	TURISMOA	

2013  11. aldizkaria El Pobaleko 
burdinola 



Arkeologi museoarekin OEJtan jarduera 

bateratua antolatu genuen. 100 partaide 

baino gehiagok Muskizeko Muñatones 

Gaztelua bisitatu eta Bilboko museoan, 

Erdi Aroko gotorleku honetan aurkitutako 

arkeologi aztarnak ezagutzeko aukera izan 

zuten. Petronorrek ere jardunaldietan 

parte hartu zuen bisitarientzat Muñatones 

Jauregiko ateak zabalduz. 

Pasa den maiatzean, INAGINA: Burdinaren 

azken etxea, dokumentalaren proiekzioa 

Irungo Oiasso Erromatar Museoak 

adeitasunez lagatu izanaga�k posible izan 

zen. 

Mendebaldeco Marca Elkarteak uztailean 

El Pobal aukeratu zuen urtero egiten duen 

birkreazio historikoaren agertoki moduan. 

Iazko MNEean, Luis Mª Galíndez okin 

ar�saua atsegin handiz izan genuen 

gurekin, ogigintza tradizionalaren 

prozezua  zuzenean erakusten eta  

bisitariek dastatu ahal izan zituzten 

txoripanak egiten ere. 

LANKIDETZAK 

♣ Etorkizuneko Bengolako Energia Naturalaren Interpretazio 

Zentroak El Pobalen grabatutako irudiak izango ditu bere 

edukiak osatzera zuzendutako ikusentzunezkoan. 

♣ Vasconia kapituluak, ETBrentzat egindako sail historiko 

baten pilotua denak, museoko errementariaren laguntza 

izan zuen garai hartako objektu bereizgarriak nola egiten 

ziren birsortzeko. 

♣ Bilboko Badulake produkzio- 

etxeak Macbeth antzezlanaren 

proiekziorako sorginen 

konjuruaren eszena grabatu 

zuen burdinolan.  

2013an hainbat erakundek burdinaren inguruko txango 

kulturalak antolatu dituzte, El Pobaleko burdinola horien 

geldiune bihurtuz. 

♣ “Ondarearen Ibilbideak” 

goiburutzat hartuta, Tajamar 

Elkarteak azaroko zubian 

Cantabria eta Enkarterrietan 

burdingintzari eta meatzaritzari 

lotutako hainbat enklabe 

bisitatu zituen. 

♣ Uztailean, Bizkaiko burdinaren Kabotajearen bideen IV 

edizioa, Itsas Begia elkarteak antolatutako itsasoko 

arkeologia esperimentaleko proiektu bat.  

♣ Enkarterrietako museoaren Barbadun arroko kultur 

xendazaletasunaren ibilbidearen V edizioa, ohikoa denez El 

Pobale�k igaro zen azaroaren 10ean.  

♣ “Muskizko mea enklabeak” III Herri ibilaldia, Agoa kultur 

elkarteak antolatutakoa azaroaren 17an bisitatu gintuen.  

POBAL GELDIUNE 

www.bizkaia.net/elpobal     

info@elpobal.com 

www.facebook.com/ferreriaelpobal   

www.twitter.com/elpobal 

Tajamar Elkartea 

AGERTOKI OROITARAZLEA 

Erdi Aroko Birkreazio Historikoko Jardunaldiak 

2013  11. aldizkaria El Pobaleko 
burdinola 


