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Enkarterrietako Museoa, 
Bizkaiko Batzar Nagusiena, 
Abellanedako antzinako 
Batzarretxean dago, 
Enkarterriko ordezkariek Erdi 
Arotik XIX. mende hasierara 
arte biltzeko erabili zuten 
lekuan, hain zuzen ere.

Museoak zortzi erakusareto ditu 
eta erakusgai originalak, 
erreprodukzioak, maketak, 
planoak nahiz argazkiak jasotzen 
ditu eskualdearen bizimodua eta 
historia aztertzeko eta guregana-
tzeko, ikuspegi argiagoa izan 
dezagun Historiaurreari, erromani-
zazioari, Erdi Aroko Ahaide 
Nagusien arteko burrukaldiei, 
baserrialdeko mundu tradizionalari 
zein eskualdearekin loturiko beste 
gai askori buruz.



Taldeentzako
argibideak.
Hitzordua eskatu egin behar da, hurrengo telefonoetara 
deituta: 94 650 44 88 edo 94 610 48 15.

Arduradun bat behar da 15-20 pertsonako eta kopuru 
horretatik gorako taldeak banatu egingo dira.

Beharrezkoa da talde arduradunak egin behar duen bisita 
aldez aurretik ezagutzea.

Museoak Zabalkunde eta Kultura-Ekintzetarako Zerbitzua 
du eta irakasleek edo talde-arduradunek izan dezaten 
edozein zalantza argitzeko eta bisita atontzeko prest egongo 
da edozein unetan.

Asteartetik larunbatera:
10:00-14:00 y 16:00-18:00
Uztailaren 1etik irailaren 30era: 
10:00-14:00 eta 17:00-19:00

Igande eta jaiegunetan:
10:00-14:00

Astelehenetan itxita.
Sarrera doan.

Helbidea:
Abellaneda auzoa z/g
48869 Sopuerta (Bizkaia)
T: 94 650 44 88 / 94 610 48 15

enkarterrimuseoa@bizkaia.eus
www.enkarterrimuseoa.eus
www.jjggbizkaia.eus

Ordutegia.



Museo inklusiboa:

Museoan aurrera eramaten diren ekintzak ikasle 
guztien ezaugarrietara moldatzen saiatuko gara, 
hortarako baliabide ezberdinak erabiliz. 

Horrela bada, aldez aurretik gurekin 
harremanetan jartzea eskertuko genizueke zuen 
ikasleen beharrak ezagutzeko.

Lehen Hezkuntzako, DBHko eta Batxilergoko 
ikasleek Enkarterrietako Museoa atseginerako 
leku izan dezaten eta era jolasgarrian ikusi 
eta ikasi dezaten nahi dugu, aurkikuntzaz 
aurkikuntza parte-hartzea aktiboa bultzatuz.

Tailerrak egin ahal izateko hitzordua eskatu
behar da 94 650 44 88 edo 94 610 48 15
telefonoetara deituta edo 
enkarterrimuseoa@bizkaia.eus mail 
helbidera idatzita.

Ekintza
didaktikoak

Ekintza guztiak
doakoak dira.



Enkarterri 1937:  
Gerra baten memoriak

Azaroa /Martxoa

“Itxaropena iñoiz ez da galtzen”. ENKARTERRI 1937.
Gerra zibilaren azken hilabeteak Euskadin erakusketan oina-
rritutako ekintza, DBH eta Batxilergoko ikasleei zuzendua.   

Proposamen didaktiko honen helburua gure iraganik
hurbilena eskola taldeei hurbiltzea da, gure herriaren 
historia markatu duten eta gerraren memoria osatzen duten  
gertakizunetan sakonduz, une oro sentsibilizazioa eta 
enpatia historikoa landuz

Ekintza atal ezberdinez osatuta dago museoan zein eskual-
deko kokagunetan garatuko direnak: erakusketaren bisita, 
memoria historikoaren tailerra eta gerra babesleku zein 
lubakien bisita.  

Argazkia José Demaría Vázquez “Campúa”



Historiaurreko
Tailerra

Urria / Martxoa

Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleei eta DBHko 1. 
mailakoei zuzenduta dago, eta era aktibo eta esperimental 
baten bitartez Historiaurreko bizimoduetako batzuk nolakoak 
ziren ulertzen lagundu nahi zaie.

Tailer horren osagai izango dira, besteak beste, harrizko 
lanabesak egitea, sua antzinako erara piztea edota kobazu-
loen barrualdean egiten zituzten margoen moduko koloreak 
eta materialak erabiltzea.



Urria / Urtarrila

Batez ere DBHko ikasleei zuzendutako tailer honetako 
ekintzak Museoaren Erdi Aroko erakusgelatan burutuz, 
ikasleek orduko enkarterritarren bizimodua ezagutzeko eta 
ulertzeko aukera izango dute.

Era berean, beste arlo batzuk aztertuko dira: erlijioak izan 
zuen garrantzia eta orduko artean izan zuen eragina, 
hiribilduen sorrera eta Ahaide Nagusien arteko borrokak.

Erdi Aroko 
Tailerra  



Batzar gaitezen 
Abellanedan

Urtarrila / Martxoa

DBH eta Batxilergoko ikasleei zuzendutako ekintza honen 
helburua, mendeetan zehar Bizkaiak eta Enkarterrik izandako 
antolakuntza politiko-administratiboa ezagutara ematea da, 
honetarako bertako erakundeen funtzioa aztertuz.

Abellanedako Batzar Nagusien zereginean murgilduz, 
batzarren nondik norakoak, bertan eztabaidatutako gaiak 
zein batzarkideen lana ulertzeko aukera izango dugu.

Ikasleak batzarkide bihurtuz Enkarterriko eskualdearen 
errealitate politiko-ekonomikoan barneratuko dira.



Urtarrila / Martxoa

Lehen Hezkuntzako 4. eta 5. mailako ikasleei zuzendutako 
ekintza didaktiko honen bitartez Erromatarren garaietara 
bidaiatuko dugu. 

Modu  erakargarri eta esperimental batean ikasleek 
zibilizazio honen elementurik garrantzitsuenak 
ezagutuko dituzte.

Erromatarren
atzetik



Bizi zure  
kontua 

Apirila / Ekaina Apirila / Ekaina

Jarduera honen bidez 6 urtetik 9 urtera bitarteko umeak 
abenturaren partaide bihurtuko dira hartarako antolaturiko 
eskenatokian, dekoratu, entzutezko baliabide eta aproposko 
pertsonaien laguntzarekin. 

Umeak ipuinaren erdian izango dira, dena ikusiz, parte hartuz, 
jolastuz, iritziak emanez, gozatuz eta, azken baten, aberastuz, 
eurentzat beren beregi prestatutako inguruaren barnean.

Arte lan ezberdinak behatuz 6-9 urte arteko ikasleek izaki 
fantastikoen sekretuekin topo egingo dute, hauen atzean 
dauden istorioak ezagutuz. 

Behaketaren ostean eraketa artistikoaren txanda etorriko 
da, horretarako, irudimena gidari izanda, errealitateko forma 
ezberdinak uztartuz bestelako munduetara hurbilduko 
gaituzten izakiak eratuko ditugu.

Sortu dezagun 
gure munstroa  



El Pobaleko olarekin 
batera egindako 
ekintza  

Urria /Ekaina

El Pobaleko Olaren eta Enkarterrietako Museoaren eskutik, 
DBHko eta Batxilergoko ikasleek aukera dute Enkarterriko 
bilakaera ekonomikoaren berri izateko eta jabetzeko 
burdingintzak eta olek eskualde honetan izan zuten garrantziaz.

Ikasleak Enkarterrietako Museoaren bisitaldian partaide izanik, 
Enkarterriaren eremu geografikoan eta gizartean murgildu eta 
eskualdearen historian zeharko ibilbidean arituko dira. Horren 
ostean, El Pobaleko Ola bisitatuko dute, orduko tresna 
hidraulikoak nolakoak ziren bertatik bertara ikusteko.



ALDIBATERAKO ERAKUSKETAK
Apirilera arte

Erakusketak lehenengo aldiz gerra zibilaren nondik norakoak Enkarterrin 
ikuspegi orokor batetik aurkezten du. Bizkaiko eskualde honek hasiera-
hasieratik pairatu zuen gerra. Batailoiak, gudariak eta milizianoak eman zituen, 
bonbardaketak eta errazionamendua jasan, eta milaka errefuxiatu hartu zituen. 
Baina, zalantzarik gabe, garairik gogorrena ekainaren 19an Bilbo erori ondoren 
hasi zen, lurraldea gerrako fronte bihurtu baitzen, Bizkaiko azkenengo lurralde 
librea. Bi hilabeteko borroken ondoren Karrantza eta Lanestosa hartu zituzten 
1937ko abuztuaren 24an.

Erakusketak guzti hau eta gehiago biltzen du. Garaiko protagonisten
testigantzek toki berezia izango dute, oroimen historikoa erakusketa honen 
ardatzetako bat izango delarik. Protagonistek tropen mugimenduen eta 
bonbardaketen inguruko oroitzapenak helarazi dizkigute. Bizi izandako gosea, 
beharrak zein gatazka politikoak ezagutarazi dizkigute, baita besteekiko 
izandako elkartasuna eta aurrera eramandako borroka.

“ Itxaropena iñoiz ez da galtzen”. 
Enkarterri 1937. 
Gerra zibilaren azken hilabeteak 
Euskadin



Erakusketa iraun bitartean zenbait ibilbide kulturalen bitartez  Enkarterriko 
gerra zibilean pisu handia izandako toki ezberdinak ezagutaraziko ditugu, 
hauen  balioa nabarmenduz. Gatazkarik bortitzenen eskenatoki izandako 
Alen eta Kolitza mendietan zeharko ibilbideak jorratuko ditugu,
baita eusko gudarosteak lubakiak eraikitzeko erabilitako Mondona 
eta Pico Moro mendietan zehar.

Bestetik Alonsotegi zein Balmasedako herrietan eraikitako babeslekuak 
bisitatuko ditugu eta gertatutakoaren inguruko ezagutza zabaldu nahian 
hitzaldiak eta aurkezpenak antolatuko dira. 

ENKARTERRI 1937.
JARDUERAK



Ekaina

Gorka Pérez de la Peña Oleaga ikerlariarekin batera egindako ikerketa lanaren 
ondorioak aurkeztuko dituen erakusketa honetan Enkarterriko eraikinik inte-
resgarrienen eta ugarienen artean aurkitzen diren eredu arkitektoniko 
garaikideak aztertuko dira.

XIX. mende erdialdetik aurrera emandako industri iraultzak, giza hazkundeak, 
moda berriek zein hiribilduetan gertatutako suteek, gizarte eredu berriaren 
islada izango diren eraikin ugarien eraketa bultzatu zuen.  
Eredu hauen arrakasta eztabaidaezina izan zen eta XIX. mende bukaeratik 
XX.mende bukaera arte estilo ezberdinetako eraikinak ( langileentzako etxeak, 
etxe merkeak, txaletak, jauregiak, tailerrak, fabrikak edota baserriak) eskualde 
guztian zehar zabaldu egin ziren.

Diego Bastida, Ismael Gorostiza edota Manuel Smith bezalako arkitekto 
ospetsuek izan ziren lan hauen egile, garai berri baten eta bizitzeko modu berri 
baten isla bihurtutako estilo anitzeko eraikin bilduma gure herrietan aurkituz. 

ENKARTERRIKO 
ARKITEKTURA GARAIKIDEA. 
1875-1975 



Gerra zibila Enkarterrin ekainaren 21etik abuztuaren 24ra gauzatu zen, 
Euskadiko azken lurralde askea izan zelarik. Kolitza eta Alen mendiak azken 
frontearen kokaleku izan ziren, bertan defentsarako eraikitako lubaki ugariek 
zein inguruetan jasotako bonbardaketa ugariek mendi eta muinoen paisaia 
eraldatu zuten.  

Ibilbidea Turtziozen hasiko da, Eusko gobernuaren kokalekua izandakoa. 
Euskal batailoiek armada nazionalaren esku zegoen Alen mendia berreskura-
tzeko burututako bidea jarraituko dugu mendi tontorrean kokatutako lubakien 
gunera helduz.    

ONDAREAREN EUROPAR 
JARDUNALDIAK.
Gerra zibilaren paisaiak.
Alen mendiko lubakiak

BESTELAKO EKINTZAK
Urria

Oinez egindako ibilbide gidatua



Urria 2017 Martxoa 2018

Burdinolen ibilbidea “Enkarterriko burdinolak: mantendutako 
ondarea” erakusketarekin hasi zen eta aurten bere IX. edizioa 
ospatuko da. Berriz ere ibaien arroak zeharkatuko ditugu, 
non Enkarterritarrek burdinola zein errotak eraiki zituzten, 
gizartearen oinarri ekonomikoa izandakoak. Era berean baserri, 
dorre eta bestalako eraikinak igaroko ditugu, eskualdeko 
ondarea bertatik bertara ezagutuz. 

BURDINOLEN
IBILBIDEA

Asteburuetan egiten den ekintza hau 6 urtetik 10 urtera 
arteko umeentzat izaten da; inoiz helduentzat ere bai.
Kontalari, mago, txotxongilo, musikari e.a luze baten 
presentziaz gozatuko dugu Enkarterrietako Museoan.

KULTUREM 


