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Sarrera
2020an, osasun larrialdia dela-eta, museoa itxi egin behar izan zen martxoaren 13tik ekainaren 2ra. Denbora tarte hori baliatu da arlo guztien digitalizazioaren, katalogazioaren eta dokumentazioaren ildoetan aurrera
egiteko eta alor guztietan hobekuntzak egiteko, besteak beste hezkuntza
programan; halaber, berrikuntzaren alorrean sakontzeko ere baliatu da
denbora hori.
Osasun larrialdiko egoerari buru egiteko, COVID-19aren aurreko Kontingentzia Plan bat osatu zen, hainbat prebentzio neurrirekin. Urte osoan zehar hainbat ikuskapen ofizial egin dira, plan horri oniritzia emateko.
Memoriari berari dagokionez, 2018-2022 aldirako Plan Estrategikoan zehaztutako ardatz eta helburuei jarraituz –Plan hori aurten eguneratu eta
egokitu da, Euskaliten kudeaketa aurreratuko ereduaren irizpideen arabera–, ITSASMUSEUM Bilbaok aurrera egin du aurrez ostatutako jarduera
programaren arabera. Programa horretan erakusketa eta ekintza berriak
sartzen dira, museoko eskaintza dinamizatzeko eta zabaltzeko helburuarekin betiere.
Aipatzekoa da Funkoren esparruan eta UPV/EHU buru duen action research prozesuan parte hartu duela museoak, EAEko museo nagusietako
batzuekin batera. Horren helburua erakunde bakoitzaren eremuan Gizarte
Kontabilitatea/Stakeholder Accounting garatzea izan da. Museo horietako
bakoitzak merkatuaren, ez-merkatuaren eta emozioen esparruetan gizarteari transferitutako balioa diru unitateetan identifikatzeaz gainera, proiek
tuak ez-merkatuko balio aldagaiak normalizatu ditu, eta arrazoizko balioa
esleitu die horietako bakoitzari. Eskuliburu bat izan da lan horren emaitza,
eta aukera ematen du aplikagarria den kontabilitate soziala (stakeholder
sozialetara transferitutako balioa diru unitateetan identifikatzea) sartzeko,
museoetan bereziki eta Ekonomia Laranjako erakundeetan oro har. Etorkizunean argitalpen baten oinarria izatea espero da.

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao

1

2
Bilduma

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2020

11

DOHAINTZAK ETA LAGAPENAK 2020
MONTESPERANZA
Montesperanza ontziaren itsas eredua.
Ibaizabal Tankers da jabea (Aznar on
tzi enpresaren oinordekoa); petrolio on
tzi bat da, "Suex-max" motakoa, 2012an
Hego Korean eraikia. Nabarmentzekoak
dira ontziaren abangoardiako diseinua
eta teknologiaren eta ingurumenaren
ikuspegitik duen eraginkortasuna.

GYOTAKU ZUZENEAN
Egilea: José María Ferarios Lázaro
Gyotakua ehun gainean, beiraz markoztatua, 36,3cm x 52,3cm.
Zuzeneko gyotaku (chokusetsu-ho) izeneko teknika japoniarraren bidez egina da
lana: arrainaren inpresio naturala egiten
da. Horretarako, espeziea tinta geruza
batekin bustitzen da, paper batez estaltzen da gero, eta paper gainean hatzen
muturrarekin leun-leun presionatzen da,
lagina lortzeko.
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DANIEL ZULOAGAREN ZERAMIKAZKO MURALA

Daniel Zuloaga (1852-1921) zeramikariaren lanik garrantzitsuenetako bat da,
1900. urtean egina. Zuloagak hainbat
eraikin apaindu zituen, hala nola Gipuzkoako Aldundiaren jauregia, Donostiako kasino zaharra edo Velázquez jauregia eta Madrilgo Kristal Jauregia.
Muralak 20 m2 hartzen ditu gutxi gorabehera, eta 2,85 m da altu. Lau eszena
ditu, eta landare motiboetako zenefekin
eta itsas laminen, zurtoinen eta loreen
pilastrekin markoztatuta daude. Zuloagaren konposizioan honako eszena
hauek agertzen dira: Bizkaiko Labe Garaien fabrika itsasadarretik ikusita, mineral garraiatzaile bat, zenbait itsasontzi
eta langileak salgaiak deskargatzen, eta

emakume bat, aire zabaleko meategi bat
duela hondoan.
Tomás Allende Alonsoren jauregiaren
(Indautxu) atarirako egin zen murala.
Etxea 1960ko hamarkadan eraitsi zuten,
baina muralaren zati bat desmuntatu
eta Lezamako beste egoitza batean jarri
zuten. Bertan egon da 2020ra arte, Itsasmuseum museoari eman dioten arte
hain zuzen ere.
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ZAMAONTZI BATEN ERAIKUNTZA EREDUA
Materiala: zura.
Neurriak: 284cm x 53,5cm x 57cm
Egurrezko zamaontzien eraikuntza eredu gutxienetako bat da. XIX. mendean
eraiki zen, Itsasadarreko ontzioletan.

2
LUMAZ EGINDAKO MARRAZKIAK
Egilea: Cecilio Aguirre
Cecilio Aguirrek lumaz egindako 16 marrazki.
Neurriak: 29,5cm x 40cm.
Bilboko Itsasadarreko eraikin eta gune
adierazgarrienak irudikatzen dituzte.

FRANCISCO PÉREZ BARCELÓ MERKATARITZA ONTZIDIKO
KAPITAINAREN DOKUMENTU ARTXIBOA
Pérez Barceló Almerian jaio zen. 1945ean
lortu zuen Pilotu titulua eta 1955ean Kapitainarena, eta Bizkaiko Labe Garaien
ontzietan nabigatu zuen. Artxiboetan
askotariko dokumentuak daude: dokumentu akademiko eta profesionalak, nabigazioko egunkariak, Itsas Komandan
tzia Militarrak sinatutako eta onetsitako
kalkulu koadernoak, liburuak, eta baita
hainbat objektu ere, Pérez Barceló kapitainaren uniformea, besteak beste.
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KAROLA GARABIAREN MAKETA
Egilea: Aurelio Escudero Carriba
Karola garabi artikulatuaren maketa bat
da, zurez egina. Garabiaren benetako
mugimendu elektromekanikoak simula
tzen ditu, oinarriarekin eta beirazko arasarekin.
Neurriak: altuera - 191cm / oinarria 50cm x 47,5cm.

TER ETA SANTA KRUZ II ONTZIEN ITSAS EREDUAK
1987an itsasontzi eredu hauek Bilboko
Euskal Museoan gordailutu ziren, zaharberritu eta zaintzeko, Bilbon itsas museo
bat egon bitartean, eta hark Itsasmuseum
ari eman dizkio.
Ter eta Santa Kruz II ontziak Euskalduna
Ontziolan eraiki ziren. Lehena, TER fruta
ontzia, 1961ean eraiki zen, Pinillos itsas
ontzi enpresarentzat. Maketa, 1:100 eskalakoa, Barakaldoko Rey Anaiek egin
zuten. Santa Kruz II ontziari dagokionez,
zeina baiten Santa Fe 77 ontziaren gisakoa, 1977an egin zen, Líneas Marítimas
enpresarentzat. 1:150 eskalan egin zuten
maketa Zarauzko Guereca Anaiek.
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LEGATZONTZI BATEN BRANKAREN HONDAKINA, BRANKAKO
IRUDIAREKIN ETA MASTA MASPREZA MODUAN
Zurezko legatzontzi baten branka da, eta
brankako irudi landu bat eta masta bat
erantsi zaizkio, maspreza moduan.

2

EUSKALDUNA ONTZIOLAREN AKTA LIBURUA

Bilboko Euskal Museoak Itsasmuseum
museoari emana. Akta Liburuak 1987an
gordailutu ziren museo hartan, zaharberritu eta zaintzeko, Bilbon itsas museo
bat egon bitartean.
Euskalduna Konpainiaren Administrazio
Kontseiluaren eta Akziodunen Batzar
Orokorren hainbat akta Liburu dira.

16
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LÁZARO GOITIAREN (BERMEO) OINORDEKOA TAILER MEKANIKOKO
SUTEGIKO ERREMINTAK
Bilboko Euskal Museoak Itsasmuseumi
erreminta bilduma bat eman dio. Tailerra
1997an itxi ostean, Euskal Museoak berreskuratu egin zuen.

“IMPRESIONES DE MI VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO” LIBURUA
Egilea: Quintín Dobarganes Merodio.
1934ko abuztuak 17 - 1935eko maiatzak 31
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KOMODATUAK

Balio historiko eta dokumental handiko
kartografia bilduma da. Bilboko Itsas
adarra eta Bizkaiko Golkoa eta Kostaldea
irudikatzen duten antzinako itsas mapak
eta gutunak biltzen ditu.
• Bilboko Itsasadarraren eta Abraren
plano orokorra. Evaristo de Churruca,
1878-89.
• Itsasadarraren planoa, Bilbotik itsasora. Estanislao de Asurduy, 1775. 1919ko
kopia.
• Bilboko Badiaren eta Barraren planoa.
Vicente Tofiño, 1789.
• Kantauriar Kostaldearen Mapa esferikoa, Donibane Lohizunetik Punta Calderónera. Vicente Tofiño, 1788.
• COTES D´ESPAGNE GUIPUZCOA, BISCAYE ET PAYS DES QUATRE VILLES.
Vicente Tofiño, 1788-1793.
• DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN
DE C. MACHICAACO EN C. DE PINAS.
Willem Blaeu, 1623.
• DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN
ARCACHON EN DE CABO MACHICACO.
Willem Blaeu, 1623.

• CARTE MARINE D´UNE PARTIE DES
COSTES DE FRANCE ET BISCAIA.
Jean Van Keulen, 1695.
• CARTA PARTICOLARE CHE COMINCIA
CON IL CAPO DI ORINGAN IN BISCAIA E
FINISCE CON LA COSTA DI ALCASON IN
FRANCIA. Robert Dudley, 1646-47.
• CAERTE VANDE ZEE CUSTEN VAN ARCASON ENDE BISCAIEN... Doer Lucas
Janz Waghenaer, 1588.
• GALLIA, BISCAJAE ET GALLISSIA SINUS. R. & I. Ottens, 1720-50.
• CARTE DES COSTES SEPTENTRIONALES D´ESPAGNE DE-PUIS FONTARABIE
JUSQU´A BAYONNE EN GALICIE, 1693.

2
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Bilboko Euskal Museotik jasotako lagapen bidezko komodatuak:
- Arpeua. Inbentario zenbakia: 1981/0220
- Aingura. Inb. zk.: 1981/0316
- Bilboko Itsasadarreko aingura. Inb. zk.:
1990/3853
- Diorama, inguraketa bidezko arrantza
irudikatuz. Inb. zk.: 1981/0288
- Dokumentua: Euskalduna konpainiaren
historia. Inb. zk.: 1981/0534
- “Relación de embarcaciones construidas por Euskalduna” dokumentua. Inb.
zk.: 1990/4393
- Kronometroa. Inb. zk.: 1981/0732
- Soplon konpasa. Inb. zk.: 1981/0733
- Nabigatzeko konpasa. Inb. zk.:
1981/0734
- Konpasa. Inb. zk.: 1981/0743
- Konpasa. Inb. zk.: 1990/4811
- Iparrorratz kutxa. Inb. zk.: 1981/1203
- Konpasa. Inb. zk.: 1981/0924
- Seinaleen pistola. Inb. zk.: 1981/0737
- Seinaleen pistola. Inb. zk.: 1981/0738
- Seinaleen pistola. Inb. zk.: 1981/1198
- Lainoa dagoenerako turuta. Inb. zk.:
1981/0739
- Lainoa dagoenerako turuta. Inb. zk.:
1981/3094
- Posizio farola. Inb. zk.: 1981/0964
- Itsasontziko telefonoa. Inb. zk.:

1981/1125
- Itsasontziko telefonoa. Inb. zk.:
1981/1126
- Irristailua. Inb. zk.: 1981/1200
- Largabista. Inb. zk.: 1990/5402
- New Bedfor-eko baleontziaren maketa.
Inb. zk.: 1990/0187
- Aegis Mystic ontziaren maketa. Inb. zk.:
1990/2038
- Amesti ontziaren eredu erdia. Inb. zk.:
AAAA/1028
- Uriarte ontziaren eredu erdia. Inb. zk.:
AAAA/1029
- Bergantin zinoparia, Bakiokoa. Inb. zk.:
AAAA/1994
- Merkataritza fragataren zinoparia, Ondarroakoa. Inb. zk.: AAAA/2326
- Sestantea. Inb. zk.: AAAA/3092
- Oktantea. Inb. zk.: AAAA/3965
- Buenaventura lurrunontziaren lamina.
Inb. zk.: AAAA/4101
- Victoria lurrunontziaren lamina. Inb.
zk.: AAAA/4102
- Gloria lurrunontziaren lamina. Inb. zk.:
AAAA/4103
- Ramón de la Sota y Llanoren bustoa, Moisés Huertaren lana. Inb. zk.:
1990/2317
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EMSIME

Pandemia egoeraren ondorioz konfinatuta egon garen eta neurri bereziak izan
ditugun hilabeteetan, Museoak objektuen gordailua hobetzeko lanak egin ditu,
piezak behar bezala identifikatzeko, eta
asko aurreratu du funtsak katalogatzeko
zereginean. Horretarako, EMSIME plataforma (Euskadiko museoen katalogo kolektiboa) erabili du.

2

3
Erakusketa iraunkorra
2020ko ekitaldian, Itsasmuseumek erakusketa iraunkorra indartu eta zabaldu du, eduki berriak sartuz eta zenbait unitate
tematikoren diseinuan aldaketak eginez.
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1 MUGARRIAREN EREMUKO EDUKI BERRIAK
ITSASMUSEUMek (lehen Bilboko Itsas
adarra Itsas Museoa), izena ez ezik,
bokazioa ere aldatu du. Jadanik ez da
bere diskurtsoaren ardatz gisa itsas
adarrari begiratzen dion museo bat,
besterik gabe; beste unibertso tematiko
batera irekitzen den museo bat ere bada:
kostaldera eta itsasora irekia. Horren ondorioz, zenbait elementu eta gai aldatu
egiten dira denborarekin, estrategia berriarekin bat datorren azalpen diskurtso
berri bat lortu arte.
Ildo horretatik, edukiak eguneratu eta aldaketa nabarmenak egin dira museografian, eta horien ondorioz, hobera egin du
museoaren diskurtso narratiboak. Espazio batzuetako edukiak berrikusi ondoren, eduki berriak eta pieza berriak txertatu dira. Bisitaren esperientzia hobetzen
laguntzen dute, estimuluz beteriko esperientzia, erakusketa berri, kalitatezko,
koherente, berritzaile, entretenigarri eta
didaktiko batekin. Neurri horien inplementazioaren bidez, Itsasmuseumek
hazten jarraitzeko eta itsas posizionamendu zabalago baterantz aurrera egiteko apustuarekin jarraitzen du, Bilboko
itsasadarretik abiatuta —ardatz gidaria—
Bizkaiko Golkora eta mundura irekitzeko,
kalitatezko eskaintzarekin betiere.
Antzinako kartografiak, grabatuek, jatorrizko piezek eta erreplikek osatuko dute,
museografia erakargarri batekin batera,
bisitariari ongietorria emateko eta espazio fisiko eta denborazkoan kokatzeko
balio duen lehen espazio tematiko hau.

3
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Itsasmuseumera ongietorria ematen duen modulua:
"Museo bihurtutako ontziola".
Moduluaren lekualdaketa eta berrikuntza.
Modulu hau argiztatutako hainbat irudik
osatzen dute, eta eguneratu eta lekuz
aldatu da, bisitariei ongietorria ematen
dien osagai bihurtzeko. Baliabide horrek
espazioan kokatzen du museoa, eta Euskalduna ontziolaren oinordeko denaren
ideia azpimarratzen du. Itsasmuseumaren kokapena sinbolismoz eta historiaz
beteta dago. Lekuaren hautaketa ez da
halabeharraren ondorio izan. Bilboko
eta Euskal Herriko itsas eta industria
tradizioaren ikurra izan den Euskalduna ontziolek hartzen zuten orube berean
dago museoa. Angelu beretik hartutako
formatu handiko aireko bi irudi argiztatuen bidez —1970ekoa bata eta 2003koa

bestea—, bi errealitate oso desberdin
erakusten dira. Itsasadarraren bilakaera
historikoaren eta Itsasmuseumek gaur
egun hartzen duen espazioaren hainbat
uneren lekukotasunak dira: hiri industriala zerbitzuen hiri bihurtua, eta On
tziola museo bihurtua. Irudiekin batera,
bideo bat ematen da, 2003ko azaroan
ateak ireki zituenetik Itsasmuseumek
izan duen 15 urtetik gorako historiaren
laburpena egiten duena.
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Aurkezpen modulua:
Kontzeptu mapa

3

Itsasmuseumeko edukien unibertsoa zabala eta askotarikoa da. Eta halaxe adierazi digute bisitariek beren iruzkinetan;
bisitari horiek berek eskatu edo iradoki
digute aurkezpen edo sarrera osagai edo
baliabideren bat txertatzeko museoaren
edukietan. Eskaera horri erantzuteko,
modulu berri bat sortu da, mapa kontzeptual baten erara; Itsasmuseumeko
edukien eskema bisual moduko bat.
Argiztatutako zazpi kutxa dira, Itsasmuseumeko logotipoaren arrastoari jarraitzen diotenak. Bertan, irudi iradokitzaileak
daude, Itsasmuseumeko erakusketan
garatzen diren edukietako batzuk sintetizatzen laguntzen digutenak: itsasoa, Itsasadarra, pertsonak, merkataritza, portua, industria, ontzi jarduera, ontziolak
eta abar. Erakusketako edukiak aldatzen
direnean irudiak azkar eta erraz ordezteko aukera ematen duen sistema baten

arabera diseinatu dira kutxak.
Irudiekin batera, mapa sintetiko txiki batek Museoko espazio eta erakusketa guneen kokapena adierazten du. Eta, modulua osatzeko, Kirmen Uribek idatzitako
Ez eman hautatzeko poema erantsi da;
poema samur eta oroigarria da, amaiera ederrekoa, bisitaria Itsasmuseumeko
unibertso tematikoan murgiltzera gonbidatzen duena:

"Ez eman hautatzeko. Hemen geratuko naiz.
Olatu berde eta mendi urdinen artean"
"No puedo elegir. Me quedo aquí.
Entre olas verdes y montañas azules"

26
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BIZKAIA, itsas lurraldea

Itsasmuseumek, bere jarduera eremua
Bizkaira eta itsasora zabaltzeko helburuarekin, erakusketa bloke berri bat
sortu du, eduki eta pieza berriak biltzen
dituena, eta horiekin Itsasmuseumek Bilboko itsasadarretik haratago zabaltzen
du bere espazioa, Bizkaiko kostaldea eta
Golkoa txertatuz eta Bizkaiko jendeak,
hau da, Bizkaiko kostaldearen inguruan
bizitza eta kultura moduak garatu dituzten gizon eta emakumeek, itsasoarekin duen harreman estua erakutsiz. Gai
hauek azpimarratzen dira: Bizkaiko kostaldearen orografia, Itsaso hurbileko lehen kokalekuak, itsas hiribilduen sorrera,
itsasoari lotutako kultura eta folklorea.
Bizkaiko kostaldeko orografia
Atlantikoko ur nahasiek bustita, olatuek
eta haizeen kolpeek modelatu dute Bizkaiko kostaldea. Muga malkartsu eta
bihurgunetsu bat osatzen du, itsaslabar
zeharkaezinekin; bertan egiten dute bat
mendiak eta itsasoak. Badia txiki, senadi
eta itsasadarren eta haizeen babesean,
gizon eta emakumeen komunitateak

eratzen joan ziren; komunitate haiek beren bizimodua bihurtu zuten itsasoa, eta
horrela joan zen eraikitzen itsasoko jendearen berezko izaera eta kultura. Bizkaiko Golkoaren hego-ekialdeko muturrean
kokatuta, euskal kostaldea arrokatsua
da gehienbat, amildegi malkartsuak ditu,
baita harribitxi geologiko ugari ere, hala
nola Sopelako aro sekundario-tertziarioko geruzak edo Bakioko arroka beltzak.
Kostaldetik hiru miliara 200 metroko
sakonerara iristen da, eta 4.000 metrora 30 itsas milia eskas eginda: Capbretongo hobia da, itsasertzarekiko paralelo
hedatzen den eta 150 kilometro luze den
itsaspeko kanoi estu bat. Han, itsas hondoko korronte hotzek, urpeko hormekin
egiten dute talka, eta espezie pelagiko
ugariren elikagai diren planktonez eta
mantenugaiez beteta igotzen dira azalera. Portuetatik gertuko ur hain sakonak
funtsezkoak izan dira baxurako arrantzarako eta baleen ehizarako.
Modulu berri bat diseinatu eta fabrikatu
da eduki berri horiek biltzeko. Bertan,

Jardueren memoria

elementu grafikoez gain, pieza berriak
sartu dira, Itsasmuseumek dohaintzan
edo bilduma pribatuetatik jasoak batzuetan, eta, beste kasu batzuetan, beste museo edo erakunde batzuekiko lankidetzaren emaitza, hala nola Euskal Museoa,
Arkeologia Museoa edo Eusko Jaurlaritza bera.
Erantsitako piezak:

Itsasmuseum Bilbao 2020

- Bilduma kartografikoa: José Ramón
Maestro bildumagileak eta Itziar Ramírezek komodatu eran lagatako itsas
mapen bilduma. Kartografia historikoan
Bizkaiko kostaldearen lehenengo adierazpenetako batzuk dira. Horien bitartez
ikus daiteke kostaldearen eta Bizkaiko
Golkoaren ezagutzan izan den bilakaera.
Hona hemen bilduma horretako zenbait
itsas mapa:

CAERTE VANDE ZEE CUSTEN VAN ARCASON ENDE BISCAIEN...

Egilea: Lucas Janzoon Waghenaer
Obra: Spieghel der Zeervaerdt, 1588.
Europako lehen atlas nautikoari dagokio,
Spieghel der Zeevaerdt (nabigatzaileen
ispilua); Lucas Janzoon Waghenaer her-

27

beheretar pilotu eta kartografoak argitaratu zuen. Karta nautikoen lehen bilduma
homogeneotzat hartzen da. Atlas nautiko
honetan eta ondorengo edizioetan, Bizkaiko kostaldeari buruzko hainbat mapa
argitaratu ziren.

3
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DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN DE C. MACHICACO EN C. DE PINAS
Egilea: Willem Janszoon Blaeu
Obra: Zeespiegel, Inhoudende Een Korte
Onderwysinghe… Amsterdam, 1623.

DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN ARCACHON
EN DE CABO MACHICACO
Egilea: Willem Janszoon Blaeu
Obra: Zeespiegel, Inhoudende Een Korte
Onderwysinghe… Amsterdam, 1623.
Willem Janszoon Blaeu herbeheretar
kartografoa eta haren seme Joan eta
Cornelius XVIII. mendeko kartografo familia ezagunenetako bat izan ziren.
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CARTA PARTICOLARE CHE COMINCIA CON IL CAPO DI ORINGAN IN
BISCAIA È FIINISCE CON LA COSTA DI ALCANSON IN FRANCIA
Egilea: Robert Dudley
Obra: Dell' Arcano del Mare. Florencia,
1646-47.
Robert Dudley esploratzaile eta kartografo ingelesaren lana, Dell' Arcano del
Mare (Itsasoaren sekretua), Italian argitaratu zen 1574. eta 1649. urteen artean.
Mundu osoko 146 mapa nautiko daude
lan horretan, eta, horien artean, Bizkaiko
kostaldea eta Golkoa irudikatzen dituen
mapa bat.

CARTE DES COSTES SEPTENTRIONALES D´ESPAGNE DEPUIS
FONTARABIE JUSQU’A BAYONNE EN GALLICE
Obra: Le Neptune François ou recueil des
cartes marines …
Argitaratzailea: Depot de la Marine, 1693.
Iberiar Penintsulako kostalde kantauriarra eta galiziarra hartzen ditu, Hondarribitik Baionara bitartean. Haien etsai flandestarrek egindakoak baino zehatzagoa
eta doiagoa da.

3
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Historiaurreko kokalekuak itsas ondoan
Kostaldeko herrietan aurkitutako zenbait aztarnategik, hala nola Lekeitiokoak
(Santa Katalina eta Lumentxa kobazuloak), bertako herrien eta itsasoaren arteko lehen harreman estua egiaztatzen
dute. Bertan, arrain hezurren, maskorren,
ostren, labar pinturen eta abarren arrastoak aurkitu dira. Horren arabera, itsaski
bilketa eta arrantza ohiko jarduerak ziren, itsasbeheran, Paleolitoan.
Euskal kostaldeko haitzuloetan Paleolitoan bizi izan zen historiaurreko gizakiak itsasoarekin izan zituen lehen harremanak oso ahulak izan ziren, itsaski
bilketaren eta ibaietako estuarioetako
eta itsasbeheran zeuden hondartzetako
arrantzaren bidezkoak. Itsasoa arrotza
zen artean, leku ezezagun eta beldurtia,
hau da, muga bat, eta herritarrak ez ziren
hartara sartzera ausartzen. Leize hauetan lapa maskorrak, ostrak, barraskiloak,
arrain ornoak eta krustazeoen arrastoak
aurkitu dira. Halaber, hezurrezko arpoiak
edo arrain espezieen pinturak (izokina
izan litekeena Ekain haitzuloan, etab.) ere
aurkitu dira.
Lotura duten eta erantsi diren piezak:
- Zintzilikarioa. Azil aldia, 12.250 ±
70 B.P. Santimamiñeko aztarnategitik
dator (Kortezubi, Bizkaia). Materiala:
malakofauna. Komodatoa: Eusko
Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2020.
- Arpoi erreplika. Azil aldia, 11.590
± 90 B.P. Jatorrizkoa Arenaza I
aztarnategikoa da (Galdames, Bizkaia).
Materiala: hezurra. Komodatua: Eusko
Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2020.

- Santimamiñeko maskortegiko
materialak erreplikatzen dituzten
gasteropodoen arrastoak (Kortezubi,
Bizkaia). Komodatua: Eusko JaurlaritzaGobierno Vasco, 2020.
- Anforatxo-tearioa. Lekeitioko
itsasadarreko aztarnategikoa (Bizkaia).
XVI.-XVIII. mendeak. Materiala: zeramika.
Komodatua: Eusko Jaurlaritza-Gobierno
Vasco, 2020.
Likidoak (olioa, ardoa) zein bestelako
substantziak (eztia, brea) garraiatzeko
erabiltzen ziren tearioak. Euskal portu
askotan, esaterako Lekeition, Bilbon, Getarian, Donostian, Pasaian, honen antzeko pieza asko, edo horien zatiak, aurkitu
dira; horrek adierazten du nabigazioa bizia izan zela garai horretan gure kostaldean.
Olatuetatik babestutako marinel herriak
Gure kostaldeko herriak eta bertako
portu gehienak ekialdera begira daude,
eta "C" itxurako egitura oso bereizgarria
osatzen dute: haizetik eta ipar-mendebaldeko olatu indartsuetatik babestuko
dituen lurmutur edo irtenguneren baten
babesa bilatzen dute. Gaur egun, lehorreko irtengune naturalek eskaintzen duten
hesia dike eta olatu horma indartsuekin
indartzen da.
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Heraldika, herri baten definizioa
Euskal kostaldeko herri askok armarrien
bidez erakusten dute itsasoarekin duten
lotura. Balearen ehiza da islatutako irudi
nagusia, gure itsas kultura mitologikoari
dagozkien irudiekin batera, hala nola
sorginak, laminak eta itsas munstroak.
Lotutako piezak:
- Donostia, Hondarribia, Bermeo eta
Miarritzeko kontzejuetako zigiluen
kopiak. Donostia, 1352; Hondarribia,
1297; Bermeo, 1297; Miarritze, 1351.
Komodatua: Euskal Museoa, Bilbo Museo Vasco, Bilbao.
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Itsasoari lotutako kultura,
erlijioa eta folklorea
Euskal kostaldeko udalerrietako abesti, jantzi herrikoi, ospakizun eta herriko
festek itsas tradizioan dute jatorria. Ezin
aurreikus daitekeenaren, ezezagunaren
eta ozeanoen amildegian galtzearen beldurrak sinesmenen unibertso sinboliko
izugarria eragin du itsasoko jendearen
artean, eta sinesmen horiek ezin konta
ahala erritu eta jardunetan islatzen dira.

3

- Ondarroako harmarriaren kopia.
Harrian landua.
Egilea: Bernat Vidal, 1995 (jatorrizkoa c.
1500). Komodatua: Euskal Museoa,
Bilbo - Museo Vasco, Bilbao.

Lotutako pieza:
- San Pedro. Mendexako parrokia,
1300-1399. Zurezko tailu polikromatua.
Komodatua: Euskal Museoa, Bilbo Museo Vasco, Bilbao
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BILBOKO ITSASADARRA,
itsasorako norabidean

Itsasadarra da itsasora garamatzan bidea. Eta lotura hori da, hain zuzen ere,
bisitariak modu argi eta bisualean aurkituko duena museoaren lehen nabe honetan, itxura aldatu baitzaio, edukien eta
piezen aurkezteko moduari dagokionez.
Bilbok itsasoarekin duen lotura ukaezina
da, berari zor baitio bere izatea, eta izan
duen garapenaren zati handi bat. Bilbo
portua zen López de Harok 1300. urtean
Hiri Gutuna eman baino lehen ere. Hain
zuzen, Bilboko itsasadarrean dagoen
portu hori da bere izateko arrazoia. 14 kilometroko ibai bidea da itsasorako atea.
Gune horretan dago Bilboko Itsasadarra.
Ibilgu nabigagarri naturala da, itsasaldien eraginpean dago, eta egokitu egin
behar izan da, jarduera ekonomikoak,
komertzialak eta itsasokoak historikoki
egin dizkion eskakizunetara. Nabigazioa
errazteko egindako bideratze, zuzentze
eta dragatze lanek erabat aldatu duten
itsasadarraren jatorrizko ibilbidea. Hainbat mendetako portu jardueraren ondoren, XIX. mendearen amaieran sortutako
egoera ekonomiko berriaren ondorioz
–premia eta eskaera berriekin–, itsasadarraren goiko aldetik Abrako bokalerantz mugitu zen portua, modu natural
eta progresiboan, eta, gaur egun, Bilboko
portua Europa Atlantikoko portu nagusietako bat da.
Erakusketaren zati hau Bilboko Itsasadarrak definitutako lurraldearen aurkezpen
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orokorra da, eta hura Bilboren izateko
arrazoia izan dela eta haren bilakaera
zehaztu duela azaltzen du. Bilbok historikoki itsasoarekin izan duen lotura ulertzeko (gaur egun apur bat ahaztuta dago)
eta portu izaera aldarrikatzeko aukera
ematen dio bisitariari.
Erantsi diren pieza berriak:
- Bi txanpon erromatar:

1. Adrianoren sestertzioa. Erroma. Aldia:
Goi inperioa, K.o. 125 -128. Materiala:
Brontzea. 1922an Erribera kaleko (Bilbo) orube baten indusketan aurkitutako
txanpona. Komodatua: Eusko Jaurlaritza
- Gobierno Vasco.
2. Adrianoren dupondioa. Erroma. Aldia:
Goi inperioa, K.o. 118. Materiala: Brontzea. Bilboko itsasadarrean XX. mendearen hasieran dragatzeko lanetan aurkitutako txanpona. Komodatua: Eusko
Jaurlaritza - Gobierno Vasco.
Dupondioa itsasadarraren hondoan aurkitu zuten, joan den mendearen hasieran, ubidea dragatzeko lanetan ari zirela.
Lokatzaren erdian atera zen, eta langile
baten arreta erakarri zuen. Sestertzioa,

Jardueren memoria

berriz, 1922an aurkitu zen, Erribera kaleko orube baten indusketan, ibai ibilgutik
oso gertu hori ere.
Txanpon horien aurkikuntzak erakusten
digu erromatarrak edo haien mendeko
herriak Bilboko itsasadarrean egon zirela; haren bokalean zenbait ontzi urperatu ziren, handik mende batzuetara beste
batzuk urperatu ziren leku berean. Hau
da, aspaldikoa da Bilboko itsasadarreko
portu jarduera. Itsasadarra nabigagarria
zen.
- Diego López de Harok 1300. urtean Bilbori emandako Herri Gutunaren faksimile erreprodukzioa.
Bilboko Herri Gutunaren kopia zaharra
Bilbo Hiriaren sorrerako Herri Gutunaren erreprodukzio faksimile berritu ba-
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tez ordeztu da. Sorrerako Herri Gutuna
1300eko ekainaren 15ean eman zion
Diego López de Haro jaunak, Bizkaiko
jaunak, Bilbo hiriari.
Bilbo hiria sortu aurretik ere portua bazela oinarri duen ideia indartzen du Herri
Gutunak (1300), eta gutunean adierazten
dira hiribilduaren merkataritza eta itsas
jarduera bultzatu zuten jurisdikzioari
buruzko lehen askatasunak. Eskubide
horiekin eta geroago eman zitzaizkion
beste batzuekin, Bilbok nagusitasuna
lortu zuen merkataritzaren alorrean, itsasadarreko eta Bizkaiko porturik garrantzitsuena bihurtzera iritsi arte.
- Bilboren eta Bilboko itsasadarraren
lehenengo ilustrazioak eta irudiak
osatzen duten grabatu historikoak.
Itsasadarra da horietan protagonista,

3
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eta guztietan ikusten dira ontziak
nabigatzen, argi utziz, horrela, Bilboren
portu izaera. Atlasetarako, bidaia
liburuetarako, etab. ilustrazio gisa osatu
ziren. Bilbok eta Itsasadarrak XVI., XVII.
eta XVIII. mendeetan izan zuten bilakaera
eta irudikatzeko modua erakusten dute.
Grabatu horien artean nabarmentzekoak
dira:
1. Bilvao. Civitates Orbis Terrarum.
George Braun eta Frans Hogenberg.
Kolonia, 1575.
Bilbo hiriaren ikuspegi hau Civitates Orbis
Terrarumen argitaratu zen. Hiriaren irudi inprimatu zaharrenetakotzat hartzen
da. Irudian Itsasadarraren ibilbide osoa
hartzen duen perspektiba agertzen da,
bokalera arte; itsasadarra hiriaren bizi
arteria gisa agertzen da, nagusiki merkataritza izaeraren lekukotza adierazten
duten itsasontzi handiek zeharkatua.
Argitaratu zenetik Hiriaren irudiaren estereotipo bihurtu zen, eta errepikatzen
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joan da, aldaketa gutxi batzuekin, XVIII.
mendearen amaiera arte.
2. Bilbao in Hispania. Thesaurus PhiloPoliticus. Daniel Meisner. Frankfurt,
1625.
“Civitates”-en ikuspegi ezaguna berregiten du.
3. Bilbao. Beschryving van Spanjen
en Portugal. Pieter Van Der Aa. Leiden,
1707.
Bilboren ikuspegia Euskal Herriko beste batzuekin agertzen da. “Civitates”-en
ikuspegian oinarritzen da.
4. A west view of the Town of Bilbao in
Vizcaya. Edward Nairne. Londres, 1756.
Irudi hau XVIII. mendearen bigarren erdialdeko irudi klasikoa izan da, aldaketa
batzuekin, eta behin eta berriz erreproduzitu da estanpetan, marrazkietan eta
abarretan. Berriro ere Bilboren izaera
komertziala nabarmentzen da, tamaina handiko itsasontziek zeharkatutako
Itsasadarrarekin.
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Oztopoz beteriko ibilgu nabigagarria
Bilboko Itsasadarraren gaur egungo
morfologia artifizialki sortua da. Baldintza naturalen ondorioz portua jatorriz babestuta zegoen arren, nabigazioa
oztopatzen zuten oztopoz beteta zegoen
Itsasadarra. Itsas korronteek Portugaleteko barra beldurgarria sortu zuten:
hondar banku ezegonkor eta aldakor batez ixten zuen itsasadarraren irteera, eta
itsasbeheran emari gutxiko ibilgua zuenez, itsasgoran baino ezin zen nabigatu.
Itsasadarraren jatorrizko ibilguaren oztopo horiek guztiak leuntzen joan ziren
gizakiaren esku-hartzeari esker. Mendeetan oinarrizko hainbat aldaketa egin
ondoren, XIX. mendearen amaieran
amaitu ziren itsasadarra dragatzeko lanak eta Portugaleteko Burdin Kaiaren
eraikuntza; Bilboko Portua eraldatzeko
eta Portugaleteko hareazko barra beldurgarriari irtenbidea emateko lehen
obra modernoa izan zen hura.
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Lotura duten piezak:
- Ebaketa binilozko planoa, Itsasadarraren jatorrizko ibilgua eta gaur egungo
ibilgua irudikatzen dituena. Jatorrizko
ibilgua J. Hazeraren Historia de la Ría de
Bilbao en la Era Cuaternaria lanean oinarritua dago.

3
- Itsasadarraren planoa, Bilbotik itsasora. Estanislao de Asurduy. Bilbo, 1775
(1919ko kopia). Komodatua: José Ramón
Maestro eta Itziar Ramírez, 2020.
Planoak itsasadarraren ibilbidea erreproduzitzen du, Bilbotik bokaleraino,
hainbat belaontzi eta itsasontzik zeharkatzen dutela.
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ONTZIOLEN EREMUA: ALTZAIRUZKO ONTZIGINTZA
XIX. mendearen azken herenean, itsas
adarra industriagune moderno bihurtu
zen, eta industriaren hazkunde horrek
garapen handia ekarri zion ontzigintzaren sektoreari; era horretara, Espainiako
merkataritza ontzidiaren aurre-aurrean
kokatu zen. Ontzien eskaria handitu
egin zen, eta horrek ontzigintza modernoaren garapena bultzatu zuen. Horrela, altzairuzko ontziak ekoizten zituzten
ontziola berriak sortu ziren. Hasiera
batean, euskal ontzi jabeek kanpoan
erosten zituzten ontziak (horietako asko
britainiar armadoreek erabiltzen zituzten), baina laster hasi zitzaizkien Bilboko Itsasadarreko ontziolei agintzen.
Itsasadarra, horrela, loratzen ari zen
itsas industriaren erdigune bihurtu zen,
bai ekoizteko zuen ahalmenagatik, bai
bere instalazioen modernitateagatik.
Milaka langilek lan egin zuten ontziola
horietan, eta Bizkaiko ekonomiaren oinarrietako bat izatera iritsi ziren.
Bilboko eta Bizkaiko itsasadarreko
ontzigintzaren sorrera eta garrantzia
erakusten digun espazio hori aldatu
egin da, museografia eta eduki berrien
bitartez. Edukien artean aipatzekoak
dira Bilboko Itsasadarrean dauden hiru
ontziola handiak: Astilleros del Nervión,
Euskalduna eta La Naval ontziolak, eta
haren instalazioetan eraikitako zenbait
ontzi enblematiko, maketa gisa irudikatuta daudenak.
Museoaren bildumako formatu handiko
hainbat ontziren ereduek hartzen dute

aretoaren erdigunea ,eta horiek eraiki
zituen ontziolaren aurkezpena egiten
dute: Infanta Mª Teresa, Artagan Mendi,
Bilbao Knutsen.
ASTILLEROS DEL NERVIÓN
Astilleros del Nervión sozietate anonimoa izan zen Bilboko Itsasadarrean eta
Bizkaian burdinazko eta altzairuzko on
tziak egiten zituen lehen ontziola. 1888an
sortu zuten José María Martínez de las
Rivasek (meatzaritzaren alorreko bizkaitar industrialariak) eta Charles Palmerrek (britainiar ontzigile ospetsuak), Espainiar Armada modernizatu nahi zuten
hiru gurutzaontzi korazatu eraikitzeko,
Estatuarekin lortutako akordioaren babesean, Maria Teresa infanta, Bizkaia eta
Okendo.
Lantegia Sestaon kokatu zen eta milaka langile hartu zituen. Hala ere, lanak
amaitzeko atzerapenen, finantzazio arazoen, bi bazkideen arteko desadostasunen eta eskaera zibilik ezaren ondorioz,
1892an ordainketak eten egin behar izan
ziren. Gobernuak ontziolak konfiskatu
zituen, eta lanean jarraitu zuten 1896an
itxi ziren arte. Handik lau urtera, ontziolak berriro ere bere jarduerari ekin zion,
eta 1924an, Sociedad Española de Construcción Navalek erosi zuen (1920an Biz
kaiko Labe Garaiek erosi ondoren, Soc.
Española de Construcción enpresari
errentan emateko).
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INFANTA MARÍA TERESA
Infanta Maria Teresa gurutzaontzi korazatua Bizkaian eraikitako altzairuzko lehen
ontzia izan zen. Bere bikiekin batera, Bizkaia eta Almirante Okendo, Vizcaya taldea sortu zuen. Berdin-berdinak ziren hirurak, zerrenda blindatu batez eta estalki
babesle batez forratuak; esplorazio lanetarako eta borrokarako pentsatuak ziren.
1890eko abuztuaren 30ean uretaratu zuten, eta garrantzizko ekitaldi soziala izan
zen, milaka lagunek ikusia. Maria Kristina erregina izan zen ekitaldiaren amabitxia, eta, harekin batera, Bizkaiko goi
mailako pertsonek eta politikariek parte
hartu zuten.
Infanta Maria Teresa ontziak, bi bikien
antzera, 103,63 metro zen luze, 19,86
metro zabal eta 7.000 tonako desplazamendua zuen. 20 korapiloko abiadura
hartzen zuen.
Infanta Maria Teresa espainiar armada-
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ren bandera ontzia izan zen Estatu Batuen aurkako gerran. 1898ko uztailaren
3an, estatubatuar blokeoa suntsitu nahian, hiru korazatuak hondoratu egin zituzten estatubatuarren ontziek Kubako
Santiagoko itsas borrokan. Ipar Amerikako ontzidiak, hobea izanik edukierari
eta blindajeari dagokionez, Espainiako
sei unitateak suntsitu zituen, eta 300 hildako baino gehiago eragin zituen.
Maketa Itsasmuseumen bildumaren parte da, Alfonso Martínez de las Rivas jabeak 2003an museoari laga eta gero.
Maketarekin batera beste pieza batzuk
daude ikusgai:
- Infanta ontzia eraikitzeko prozesuaren
jatorrizko albuma.
- Rivasen eta Estatuaren arteko
kontratua hiru korazatu eraikitzeko:
Infanta Maria Teresa, Oquendo eta
Vizcaya.
- Infanta Maria Teresa itsasontziaren
erretratua. Juan Carlos Arbex jaunak
egindako urmargoa.

3
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EUSKALDUNA ONTZIOLA
1900. urtean sortu zen Ontzien Eraikuntza eta Konponketarako Euskalduna
Konpainia, Ramón de la Sota eta Eduardo Aznarren ekimenez, Olabeagako dike
lehorrak erosi ondoren. 90.000 m2-ko
azalera edukitzera iritsi zen eta 4.000
langilek baino gehiagok lan egin zuten
bertan. 1902an Euskaldunak Portu izeneko bere lehen ontzia eraiki zuenetik,
356 itsasontzi baino gehiago uretaratu zituzten bertako harmailetatik; XX.
mendeko hirurogeiko hamarkadan lortu
zuen garairik bikainena. Historian zehar
hainbat hazkunde eta garapen etapa izan
ditu, baita krisialdi latzak ere.
Euskalduna enpresa integrala bihurtu
zen, eta inguruan garrantzizko industria sarea bildu zuen, hainbat enpresa
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laguntzailez osatua. Horietako batzuk
ontziolaren filialak ziren; besteak beste,
lantegi siderometalurgikoak, eta hodiak,
kableak, ontzi makineria, motorrak eta
abar egiten zituzten enpresak.
ARTAGAN MENDI
Eraikuntza urtea: 1917
Ontzi enpresa: Sota y Aznar
Tipologia: Karga lehorrerako ontzi
arrunta, 4 upeltegirekin
Ezaugarriak: luzera: 121, 91,4 m.; zabalera: 16,3 m.; garaiera: 9,5 m.
Euskalduna ontziolan egindako 39. on
tzia, Artagan Mendi ontzia Sota y Aznar
ontzidiaren hirugarren ontzi eskola izan
zen, Ama Begoñakoa eta Eretza mendi ontzien ondoren. Merkataritza ontzi
gisa baliatu zen, baita ontzi konpainiako
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etorkizuneko tripulazioak prestatzeko
ere. Mugarria izan zen haren eraikuntza
garai hartan. Garai hartako aurrerapen
teknologiko guztiak zituen, eta ordu arte
Euskalduna Ontziolan eta Euskal Herrian
eraikitako ontzirik handiena izan zen.
Berezitasunen artean, aipatzekoa da txopan zegoen irudia: Begoñako Ama Birjinaren irudi bat zen, bi aingerurekin. Horrez gainera, ontzi harekin estreinatu zen
1. harmaila, dike lehorreko uretaratzeei
amaiera emanez.
1917ko ekainaren 9an uretaratu zen, eta
izugarrizko ekitaldia izan zen: 30.000
lagun baino gehiago bertaratu ziren.
Kronikek diotenez, langile talde batek
bizkarrean eraman zuen ontziolako presidentea, Ramon de la Sota y Llano, eta
hark, uretaratzearen goizean bertan,
langile guztiei 5 pezetako oparia emango ziela eta soldatak % 15 igoko zituela
iragarri zuen.

Espainiako gerra zibilean errepublikaren alde jardun zuen; geroago, konpainia
ingeles batek administratu zuen, Avonmouthen konfinatu zuten arte. Gerraren
ondoren, Aznar ontzi enpresari eman
zioten, eta Monte Nuria izena jarri zioten
orduan. Ordutik aurrera, "tramp" itsas
ontzi moduan nabigatu zuen, kabotaje
eta altuera handiko trafikoetan, nagusiki solteko kargak garraiatuz. Santurtzin
desmuntatu zuten, 1965ean.
Itsasmuseumen bildumakoa da maketa,
Bizkaiko Foru Aldundiak 2001ean egindako lagapenaren ondoren. Maketarekin
batera, Artagan Mendi ontziaren uretara
tzearekin lotutako jatorrizko zenbait pieza
daude ikusgai: uretaratzerako gonbidapena, uretaratzearen eskertasun ofizioa,
amabitxiak eskifaiako kideei egindako
oroitzapena. Eta Juan Carlos Arbex jaunak
egindako urmargo bat, non irudikatzen
baitzen Artagan Mendi ontzia nabigatzen.

40

Itsasmuseum Bilbao 2020

Jardueren memoria

LA NAVAL ONTZIOLA

BILBAO KNUTSEN

Sociedad Española de Construcción
Naval Madrilen sortu zen, 1908an, Espainiako Armadarentzat gerraontziak
eraikitzeko helburuarekin; horretarako,
Ferrol eta Cartagenako armategi militarrak eta Cádizeko beste instalazio batzuk
lortu zituen. Merkataritza ontzien eskariak gora egin zuenez, 1916an Sestaon
ontziola berri bat inauguratu zuen sozietateak. Horretarako, Bizkaiko Labe garaiei lursail bat alokatu zioten, Astilleros
del Nervión ontziola zaharrekin muga
egiten zuena; 1924an, azkenik, ontziola
haren instalazioak erosi zituzten.

Eraikuntza urtea: 2002
Ontziola: IZAR, Astillero de Sestao,
(Bizkaia)
Ontzi enpresa: Knutsen, Norvegia
Tipologia: Gas ontzia
Ezaugarriak: luzera: 284,4 m.; zabalera:
16,3 m.; altuera: 9,5 m.

Sestaoko La Navalen lantegiak hainbat aldaketa eta birmoldaketa izan ditu
historian zehar. 1969an Euskalduna eta
Astillero de Cádizekin elkartu ziren, eta
AESA sortu zuten. 2000. urtean, AESAk
bat egin zuen Bazán Enpresa Nazionalarekin, eta IZAR sortu zen. Geroago,
2006an, Iparraldeko Itsasontzien Par
tzuergoak erosi zuen IZAR, eta goi teknologiako ontzien eraikuntzan espezializatu zen, gas ontzietan bereziki.

Bilbao Knutsen ontziak gas likidotua garraiatzen du, LNG, metanoa gehienbat.
Sestaoko Ontziolan, La Navalen, eraikitako
bigarren ontzia izan zen, Iñigo Tapiasen
ondoren. 2006an, La Navalek hirugarren
gasontzi bat eraiki zuen, Sestao Knutsen,
Norvegiako Knutsen OAS Shipping
konpainiaren enkarguz egina hura ere.
Oso ontzi sofistikatua da, puntako teknologiaz eraikia. Emakume askok parte
hartu zuten haren eraikuntzan; zehaztasun handiko lanak egiteko kontratatu
ziren, hain zuzen, emakume haiek. Krosko bikoitzeko 4 tanke ditu, barneko isolamendu termikoarekin, eta 138.000m3
gas natural likidoturako edukiera du
horietako bakoitzak. Forma oktogonala
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dute, egonkortasun handiagoa lortzeko,
eta likido egoeran garraiatzen du gasa,
-163 Celsius tenperaturan; era horretara, nabarmen murrizten da gasaren bolumena.
Itsasadarreko ontzioletan eraikitako
ontzien tipologia
Bilboko Itsasadarreko ontzioletan mota
guztietako ontziak eraiki dira, hona hemen horren erakusgarri bat: era guztietako ontziak, hainbat garaitakoak, itsasadarrean dauden ontzioletan eraikiak.
Itsasmuseumen bildumak Bilboko itsas
adarrean izan diren ontziola ugarietan
eraikitako itsas ereduen erakusketa interesgarri eta askotarikoa biltzen du.
Maketa horietako batzuk daude ikusgai
hemen, eta, horretarako, aldamio erako
egitura bat eraiki da, ontziak eraikitzeko
egiten diren aldamioen antzera. Egitura
modularra duenez, ereduak ordezteko
aukera ematen digu, eta Itsasmuseum
eko funtsak osatzen dituzten ereduetarako txandakatze sistema bat lortu da.
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Bilboko Itsasadarrean eraikitako ontzien
ereduak:
- Monte Umbe: ontzi mistoa: bidaiariak
eta zama, Euskalduna Ontziolan eraikia,
1959an. Rey anaiek egin zuten eredua.
- Virgen del Rocío: hurrupaketa draga,
La Navalen 1966an eraikia. Rey anaiek
egindako eredua.
- Aegis Ionic: Santa Fe 77 motako zamaontzi balioaniztuna, Euskalduna On
tziolan eraikia, 1976an.
- Navipesa Dos: zama berezien garraioan
espezializatutako ontzia. Ruiz de Velasco
Ontziolan eraikia, 1979an.
- Presidente Stroessner: ferrya, Ruiz de
Velasco Ontziolan eraikia, 1966an.
- Emperador: atunketari izozkailua,
Astilleros del Cadagua ontziolan eraikia,
1966an.
- Cuauhtemoc: eskola ontzia, Celaya On
tziolan eraikia, 1981ean.
- Ana Mª de Pando: kimika ontzia, La Naval (AESA) ontziolan eraikia, 1982an.
- Igor Ilinsky: kontainer ontzia, Astilleros
Reunidos del Nervión ontziolan eraikia,
1990ean.
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Eraikuntza teknikak
Ontziak eraikitzeko teknikei erreferentzia
egiten dieten hainbat pieza eta osagai jasotzen dira eremu honetan:
- Ontzien diseinuaren proiekzioa - bilakaera: Itsasontzi diseinatzaile baten mahaiaren tankerako mahai baten gainean,
itsasontzi diseinuaren bilakaerari buruzko
bideo bat proiektatzen da: zurezko ontzigintza tradizionala, altzairuzko eraikuntza
modernoa, ordenagailuz lagundutako diseinua, itsas diseinuaren panorama irauli
zuen FORAN izeneko softwareaz baliatuz.
Itsas ingeniaritzan, industria ingeniaritzan
eta ingeniaritza aeroespazialean liderra
den SENER enpresak sortu zuen, Bilbon,
1956. urtean. Gaur egun, 30 herrialdetako
150 ontziolatan baino gehiagotan dago
instalatuta FORAN softwarea.
- Formen maketa: José Calvo Sotelo eredu
erdia. José Calvo Sotelo petroliontziaren
ontziolako eredu erdiak, ontziaren estalkia osatzen duten xaflak ditu eskalan marraztuta. Xafla horiek ontziaren tamaina,
forma eta antolamendua zehazteko eta,
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horrela, haren kostua kalkulatzeko balio zuten. 1970eko hamarkadan ordenagailuak ontziak diseinatzeko eta egiteko
prozesuan baliatu ziren arte xafla bidezko
neurketa modu hori erabili zuten Euskalduna Ontziolan.
- Euskalduna Ontziolan eraikitako on
tzien planoen bilduma.
- La Naval ontziolako trazatzeko mahaia.
- Nuevo León edukiontziak eramateko
ontziaren eraikuntzari buruzko probetarako maketa listoiduna. Maketa mota horiek hiru dimentsiotan prestatzen ziren,
forma nabarmeneko itsasontziaren zatiak
ikusteko, horien estalki xaflak garapen
zaila baitzuten, edo itsasontziaren eremu horretan elementuak kokatzeko edo
bertan jartzeko behar adina leku zegoela
egiaztatzeko, edo armadoreari ontziaren
zati zailen batean proiektuaren egokitasuna erakusteko.
- Eraikuntza sistemak: bi maketek itsas
ontzi baten kroskoaren bi sekzio irudika
tzen dituzte, bata errematxatzearen teknikari jarraituz, eta bestea, soldaduraren
teknikaren arabera.
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INGURUMENARI BURUZKO EREMUA: ITSASOAREN KUTSADURA (OSATZEN ARI DA ORAINDIK)

3

Kontzeptu hau oraindik garatzen ari da
bertako Fundazio baten eskutik, eta harekin elkarlanean ari gara modu koordinatuan jarduteko.
Itsas ingurumenari buruzko gune berri
bat da, bisitaria gure itsaso eta ozeanoen kutsaduraz sentsibilizatzeko helburua duena; bereziki, plastikoek sor
tzen dituzten arazoei dagokienez.
Hurbilenekotik abiatuta, Bilboko Itsas
adarretik, alegia, bisitariak aukera izango du Itsasadarrak orain dela zenbait
hamarraldi zer egoera zuen ezagutzeko.
Izan ere, industrializazio prozesu gogor
raren, hiri hazkunde desordenatuaren
eta ingurumen kontzientziarik ezaren
ondorioz, Europako estuario kutsatuenetako bat bihurtu zen, animaliarik eta
landarerik gabeko hondakin kolektorea.
Zorionez, egoera hori erabat aldatu zen

1979. urteaz geroztik, Bilbo Metropolitarraren Saneamendu Plan Integrala
abian jarri zenetik. Euskal Autonomia
Erkidegoan gauzatutako ingurumen
proiektu garrantzitsuenetako bat izan
da plan hori.
Edonola ere, arazo berriek, plastikoek
eraginek bereziki, arriskuan jarri dute
itsasoaren oreka. Kalkuluen arabera,
gaur egun 200.000 tona plastiko baino
gehiago daude ozeanoetako ur azalean
eta beste horrenbeste edo gehiago hondoan; plastiko tona horiek milioika mikropartikula bihurtzen dira denborarekin.
Formatu handiko irudiek, gure inguruko
hondartzetan bildutako plastikozko
hondakinekin edo esperimentazio gune
interaktiboekin sortutako instalazioek
emango diote bisitariari horien inpaktu
izugarriaren berri.
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KAROLAREN ARIMA

Bilboko eta Bizkaiko itsas tradizioaren
ikur den Karola garabiak protagonismoa
hartu du berriro ere, argiztapen proiektu berri bati esker. Argi eta soinu instalazio berritzaile bat da, eta herritarrak
harriturik utziko ditu zalantzarik gabe.
Instalazioak hiru maila ditu. Lehenik eta
behin, gauero modu estatikoan argitzen
da. Bigarrenik, orduero, bizia hartzen
du, minutu batzuetan "arnasketa" mugimendua egiten baitu. Eta hirugarrenik, astean birritan 12 minutu inguruko
argi eta soinu ikuskizuna egiten da, 100
urtetik gorako bizitza duen ontzigintza
gunean soinuen eta musikaren bidez
errepaso historikoa eginez. Hasteko,
ostiraletan eta larunbatetan, 20:00etan,
baina urtaroaren arabera egokitzen joaten da.

1957an eraiki zen Karola garabia Erandioko lantegietan. 60 metro da garai;
bere garaian hura izan zen potentzia
handienekoa Espainian egindako garabien artean, eta harmailetan blokeak
aurrefabrikatzeko eta muntatzeko lanak
egiten zituen lehena izan zen Bilbon.
Karola garabia da, dikeekin eta bonba
aretoarekin batera, Euskalduna Ontziolen azken lekuko fisikoetako bat.
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CAROL IGLESIAS ESPAZIOA

3

Gure aretoetako bati Carol Iglesias Espazioa izena jarri zaio, Jerónima Carlota
Iglesiasen irudia –“Carol Iglesias” izenaz
ezaguna– aldarrikatzeko premiak bul
tzatuta, izan ere, hari zor dio izena Karola
garabi ikonikoak. Espazio hori emakume
hura nabarmentzeko eta emakumeen
historia nola idazten den, nola kontatzen
den eta nola partekatzen den aztertzeko
helburuarekin sortu da.
Carol Iglesias Espazioa ez da leku baten
izena, besterik gabe; Jerónima Carlota Iglesias Hidalgori egindako omenaldi bat da (lagunek Carol Iglesias esaten
zioten). Itsasadarraren eskuinaldean bizi
zen Carlota, eta egunean lau aldiz Miserikordiako ontzian Itsasadarra gurutzatu
eta ontziolen instalazioak zeharkatzen
zituen, bere lanpostura joateko, ezkerral-

dean. Bidaia bakoitzean Euskalduna On
tzioletako langileen oihuak eta piropoak
jasan behar izaten zituen.
Aretoak instalazio artistiko iraunkor bat
du, euskarazko eta gaztelaniazko lokuzio
batez osatua, eta automatikoki salto egiten du bisitaria bertara sartzen denean,
Isabel Martín idazlearen Lo normal poemarekin (idatzia eta audioa); gogoetarako gonbita egitea eta pertsonen arteko
berdintasuna, errespetua eta bizikidetza
sustatzea du helburu lokuzioak.
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SURFAREN HISTORIA EUSKADIN
Surfak gure ingurunean izandako bilakaerari buruzko gune iraunkorra, non ikusgai
dauden surfeko hiru taula, liburu historiko
bat, neoprenozko jantzi bat eta testuz nahiz argazkiz osatutako lau panel.
XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran hazkunde ekonomiko
handia izan zen, industrializazio prozesu indartsuaren emaitza gisa. Hazkunde horren ondorioz, aisialdiaren kultura
jaio zen gizarte klase aberatsen artean,
eta monarkia nahiz burgesia berria uda
Kantauriko kostaldean igarotzen hasi
ziren. Bilboko Abran jarduera turistiko
garrantzitsua garatu zen itsasoko bainuei lotuta, martxan jarri baitzituzten
bainuetxeak Portugaleten, Algortan eta
Areetan. Udako jai eta ospakizunen egitarauetan, traineruen eta belaontzien
lehiaketek leku nabarmena hartu zuten.
Laster, arautu eta ofizialdu egin zituzten.
Horrelaxe sortu zen denboran zehar bizirik iraun duen tradizio bat, arraunarena
eta belarena. 1960ko hamarkadan, surfa
agertu zen gure kostako hondartzetan.
Itsasoko aisiari eta kirolei buruzko gunean beste espazio bat ezarri da, surfari
buruzkoa, eta bertan Euskadiko surfaren
historia eta kirol horretako aitzindariak
ezagut ditzakegu, baita Euskadiko surf
industria ere, taulak nahiz jantziak fabrikatzeko lantegiak eta olatu artifizialak
sortzeko ingeniaritza proiektu berri bat
biltzen dituena. Gaur egun, surfak oso
leku garrantzitsua du gure kostan; izan
ere, nazioartean ezagunak diren surfla-

riei esker eta nazioartean izen handia
duten txapelketa eta olatuei esker, mundu osoko surf zaleak etortzen dira gure
kosta eta hondartzetara.
Erakusketan ikusgai dauden taulak eta
beste pieza historiko batzuk.

ITXAS TRESNA
Orio, Gipuzkoa. 1970.
Surf taulak industrialki ekoitzi eta merkaturatzeko Espainiako lehen lantegia Patxi Olidenek sortu zuen, Orion, 1970ean,
Itxas Tresna markarekin. Kantaurialdean
gero eta handiagoa zen eskariari erantzun nahi zion, arrazoizko prezioa zuten
taulak eskainiz; izan ere, ordura arte nagusiki Frantziatik inportatzen ziren, eta
oso garestiak ziren.

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2020

47

3
HOBIE
Kalifornia, AEB, 1958.
1958an, Hobie Alter kaliforniarrak iraultza eragin zuen surf taulen industrian,
fabrikazioan material berriak sartuta:
poliuretanozko aparra, poliesterra eta
beira zuntza. Zurezko oholak zaharkituta
geratu ziren berehala.
Hainbat urtez ikertu eta esperimentatu
ostean, 1958an, Hobie Alter eta Gordon
Clark kimikaria –ondoren Clark Foam
sortu zuena, surf tauletarako foam marka garrantzitsuena- poliuretano blokeak
modu masiboan ekoizten hasi ziren, Hobie surf taulak fabrikatzeko. Horrela hasi
zen material berrien aroa surf taulen fabrikazioan, eta gaurdaino iraun du.
TWIG SURFBOARDS
Cape Town, Hegoafrika. 2014.
10 oineko taula, Grant "Twig” Baker-ek
diseinatua big surf egiteko. Olatu handietan surf egiteko taulen iraultza handia
munduko espezialista onenen eskutik

iritsi zen gure kostetara, Punta Galea
Challenge nazioarteko txapelketan parte
hartzera etorri baitziren 2013tik aurrera. Twig Bakerrek (munduko txapelduna
izan zen hiru aldiz, Big Wave Tour zirkuituan) taula honekin irabazi zuen Punta
Galea Challenge 2014/15 edizioa, eta Big
Wave Tour zirkuituko munduko txapelduna izan zen urte horretan bertan.
O'NEILL MARKAKO NEOPRENO JANTZIA
1952an, San Frantziskon (Kalifornia) jaio
zen O'Neill, surfeko neoprenozko jantzien lehen marka. Bidaiariak garraiatzeko DC3 hegazkin bateko neoprenozko alfonbra txiki bat izan zuen inspirazio iturri
surf egiteko jantzi bat fabrikatzeko. Hala,
neoprenoa isolatzaile termiko bikaina
dela egiaztatuta, lehenengo surf jantziak
ekoizten hasi zen. Baina lehen modeloetako neoprenoak ez zuen forrurik, eta
zurruna eta hauskorra zen. Pixkanaka,
materiala eta fabrikazioa eboluzionatuz
joan ziren, eta jantzi elastikoagoak, gogorragoak eta erosoagoak sortu zituzten.
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1991n, O'Neill etxeak Animal modeloa
aurkeztu zuen (hemen ikusgai); jauzi garrantzitsua izan zen neoprenozko jantzien industrian, materialen kalitatearengatik, patroiengatik, panelengatik eta
josturengatik. Modelo hori edizio zenbakituan fabrikatu zuten; estetika futurista
zuen, eta belaunetakoak erantsi zizkioten lehen aldiz.
ELEJOSTEREN O’NEILL JAKA
60ko hamarkadaren amaierako O'Neill
jaka motza, udan surf egitekoa, José Luis
Elejoste Bizkaiko surflari aitzindariarena.
Mauka luzeko neoprenoa da, kremailerarik gabea, eta jostura bakunak ditu, erraz
hondatzen ziren kanpo josturak. Begiratu
batean, neoprenoa zurruna eta kartoikara dela ikus daiteke. Gure kostan erabilitako neoprenoen artean kontserbatzen
den zaharrena da.
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THE SURFRIDERS OF HAWAII LIBURUA
Surfari buruz kontserbatutako lehen argitalpena da. Mundu osoan dozena erdi
ale besterik ez dago. Erakusketako alea
Ignacio Aranaren oinordekoek gorde
dute orain arte. 1912an, Ignacio Arana
gasteiztarra, Espainiaren kontsula zena
Hawaii uharteetan, etxera itzuli zen, eta
berekin ekarri zituen surf taula bat eta
The Surfriders of Hawaii liburuaren ale
bakanetako bat.
Liburua Honolulun argitaratu zuten, XX.
mendearen hasieran. 12 orri ditu, orri
laurdeneko formatua kartoizko euskarrian, orriei itsatsitako 8 argazki original eta bi testu inprimatu, bat Lord Byronena –zeinak harremana izan baitzuen
surfarekin–, eta beste bat argazkien egilearena: A. R. Gurrey Junior.
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“EZ EMAN HAUTATZEKO” – INSPIRARTE BILBAO

3
"Ez eman hautatzeko.
Hemen geratuko naiz.
Olatu berde eta mendi urdinen artean”.
Zaharregia, txikiegia agian (Gaztelupeko Hotsak, 2003) taldeko lanean argitaratutako Kirmen Uriberen (Ondarroa,
1970) Ez eman hautatzeko poematik
hartutako aipu hori ikusten dute bisitariek Itsasmuseumen sarreran. Lurrean
inprimatuta dago, eta ondoan dituen
QR kodeek poema osoa euskaraz eta
gaztelaniaz irakurtzeko aukera ematen
dute.

Ekimen horrek ikasle gazteak biltzen dituen StrØm Gazte Elkartea du buru, eta
Inspirarte Bizkaia proiektuaren parte da.
Proiektu horrek euskal literaturaren gozamena eta erabilpena sustatu nahi ditu
Bizkaian. Hala, Itsasmuseumen ez ezik,
Bizkaiko 40 udalerritako kaleetan ere
euskarazko esaldi literario inspiratzaileak egongo dira, gure egileen literatura
lanen aberastasuna eta aniztasuna ezagutzera emateko.

4
Aldi baterako erakusketak
Itsasmuseumen eskaintzaren osagarri dira aldi baterako
erakusketak, aldian behin berritzen direnak. Erakusketa
horien helburua da museoaren eskaintza dinamizatu eta
dibertsifikatzea, itsasoarekin eta itsas kulturarekin zentzurik
zabalenean erlazionatuta dauden gaien dibulgazioa sustatzeko.
Hala bada, museoan izan diren herritarrak berriro etortzea lortu
nahi da, baita bisitari berriak erakartzea ere, itsasoaren kultura
eta historia zabaltzen laguntzeko.

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2020

53

JUAN SEBASTIÁN ELKANO: AZTARNAREN BILA
Patrick de la Sota Aretoa
Urte osoan irekita

Erakusketak oso harrera ona izan zuenez, 2020. urte osoan luzatu da, eta
2021eko udaberrian amaituko da. Gainera, liburu bana editatu eta argitaratu da
euskaraz eta gaztelaniaz, erakusketako
eduki autobiografiko berarekin. Julián
Díaz Alonsok idatzi du liburua.
Juan Sebastian Elkano. Aztarnaren bila
erakusketak sakon aztertzen du Elkanoren (1487/88-1526) biografia, eta bisitariari aukera ematen dio haren arrastoari
jarraitzeko, lehen zirkumnabigazioa egin
aurretik, bitartean eta ondoren. Bidaia
hori orain dela 500 urte hasi zen, espezien uharteetarako ibilbide berri bat
bilatzeko asmoz.
Julián Díaz komisario duen erakusketa
honek Elkanoren bizitzari buruzko informazioa duten jatorrizko iturriak eskain
tzen dizkio bisitariari, bere ondorioak
atera ditzan, eta azalpenezko hainbat
bitarteko jartzen ditu haren eskura, galdera honi erantzuteko: zer dakigu Juan
Sebastian Elkanori buruz?
Erakusketak Juan Sebastianek maestre
gisa egindako lehen urratsak ikertzen
ditu; Fernando Magallanesek zuzendutako espedizioan izan zuen parte har
tzean sakontzen du, eta, behin zirkumnabigazioa amaituta, Extremaduran eta

Portugalen Karlos V.a enperadorearen
zerbitzupeko mandatari gisa egin zituen urratsak aztertu ostean, espezieen
uharteetarako bigarren espedizioan izan
zuen parte hartzeari heltzen dio. Basea
Bermeon izan zuen espedizio horretan
hil zen Elkano, Ozeano Barean barrena
nabigatzen ari zirela. Haren zerbitzura
egondako Andrés Urdaneta gazteak hartu zuen nabigatzaile ezagunaren tokia.
Erakusketa dokumentu bilduma osatu eta zabal batek osatzen du: gaztelaniazko, portugesezko, italierazko eta
latinezko kopiak daude, baita malaysierazkoak ere, eta dokumentuetako asko
ez dira inoiz erakutsi jendaurrean. Gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez egindako
transkripzioei esker, bisitariak aukera
berdingabea du historiara hurbiltzeko.
Aukeratutako irudi eta objektuek bost
mende atzera egiteko aukera ematen
digute, hobeto ezagutu ahal izateko nabigatzaile haiek munduan barrenako
bidaietan aurkitu zuten jendea, hala
nola Brasilgo indigenak eta Patagoniako
erraldoiak. Era berean, haien eguneroko
bizitzari buruzko zertzelada baliotsu ba
tzuk ere ematen dira: elikadura, nabigaziorako tresnak, sexualitateari buruzko
arauak edo euskararen erabilera, esaterako; egungo gure bizimoduarekiko loturak aurkitzeko aukera ematen digute.

4
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Erakusketako edukiak biltzeko, ezinbestekoa izan da hainbat artxibo, erakunde eta museoren lankidetza, honako
hauena, besteak beste: Indietako Artxibo Orokorra (Sevilla); Euskadiko Artxibo Historikoa (Laurgainen aurkitutako
dokumentu garrantzitsuen kopiak laga
ditu); Torre do Tomboko Artxibo Nazionala (Lisboa); Frantziako Liburutegi Nazionala; Espainiako Liburutegi Nazionala;
Euskal Museoa; Torinoko Museo Nation
ale della Montagna, eta Arabako Arma
Museoa.
Komisarioa. Erakusketaren gidoiaz eta
komisariotzaz Julián Díaz Alonso arduratu da, museo zein interpretazio zentroetan erakusketak ekoitzi eta muntatzen
eskarmentu handia duen profesionala;
Díaz Alonso espezieen uharteetarako
nabigazioen azterketan eta dokumentazioan zentratu da azken urteetan.
Elkano, aztarnaren bila online erakusketa. Getariako Elkano Fundazioarekin
eta Google Arts & Culture plataformarekin lankidetzan, Itsasmuseumek online
erakusketa bat garatu du, Elkano, aztarnaren bila erakusketaren egokitzapen digital bat, Itsasmuseumek berak antolatu
eta ekoitzia. Erakusketa herritar ororen
eskura dago, eta euskal nabigatzaileaz,
haren balentriaz eta orduko testuinguruaz gehiago jakiteko aukera ematen
dio bisitariari.
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ZURA ETA URA
Nave II
2020ko abenduaren 18tik aurrera

ZURA ETA URA proiektu fotografiko-literario bat da, eta ontzien eraikuntzan zura
erabili ordez material sintetikoak erabil
tzen direnetik gure arrantza portuek izan
duten nortasun galerari buruz hausnar
tzera gonbidatzen gaitu. Proiektu honek, gainera, Bizkaiko erriberako azken
arotzak omendu nahi ditu. Ontzien eraikuntzan zuraren ordez beste material
batzuk erabiltzearen ondorio nagusiak bi
dira: kolorea eta nortasuna galtzea, eta
ibaiertzeko arotzeriaren sektorea desagertzea.

Portuetako polikromia desagertzearen
ondorioz, arrantza portuak, munduko
hainbat lekutan hain bereizgarriak eta
gomutagarriak diren lekuak, aberastasun bisuala eta berezitasuna galtzen ari
dira. Euskadiko arrantza portuetan, urdina, gorria eta berdea izan dira historikoki kolore nagusiak. Neurri batean, koloreen konbinazio horrek bizitza ulertzeko
modu bat islatzen du, denboran zehar
sendotuz joan dena nortasun adierazpen
izan arte, eta, hain zuzen ere, identitate
horren galera islatu nahi du ZURA ETA
URA proiektuak.
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Itsasontziak eraikitzeko joera aldaketa
horren beste ondorioetako bat da apurka-apurka desagertuz doazela erriberako arotzeria, artisau ontziola txikiak eta
zurezko ontzien eraikuntza, konponketa
eta mantentze-lanekin lotutako industria
osoa.
Proiektuak erakusketa ibiltari bat eta
argitalpen bat ditu. Konrado Mugertzak
zuzendu du; Bizkaiko Foru Aldundiak,
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Laboral Kutxak eta Baskegurrek finantzatu dute, eta
Itsasmuseumek eta Donostiako Aquariumak elkarrekin ekoitzi dute.
Erakusketaren osagai dira, batetik, hainbat argazki artistiko eta dokumental, kolorea irudikatzen dutenak zurezko, burdinazko eta harrizko testuretan. Argazki
horiek guztiak erakusketa ugaritako komisarioa izan den Konrado Mugertza
artistarenak dira. Bestetik, saiakera eta
literatura testu laburren bilduma bat eskaintzen du; izen handiko egileen lanak
dira, hala nola Leire Bilbao, Unai Elorriaga, Itxaro Borda, Kirmen Uribe, Anjel Lertxundi, Arantxa Urretabizkaia, Miren Agur
Meabe eta Jokin de Pedrorenak, bai eta
Jesús Mari Lazkano artista plastikoarenak, Humberto Astibia irakaslearenak,
Jon Ruigomez Matxin Itsasmuseumeko
zuzendariarenak eta Julián Murelaga Lekeitioko erriberako arotzarenak ere.
Bestalde, argitalpenak erakusketan ikusgai dauden irudi eta testu guztiak biltzen
ditu. Liburuan, testu nagusiak euskaraz daude, eta, ondoren, gaztelaniazko,
frantsesezko eta ingelesezko itzulpenak
ageri dira.
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SELMA HUXLEY ETA EUSKALDUNAK TERNUAN XVI.
MENDEAN (ATZERATUA)
Nave II

Tamalez, 2020ko maiatzaren 3an zendu
zen Selma Huxley, gure omenaldia merezi duen emakumea. Eta komisarioa,
Michael Barkham (Cambridgeko Uniber
tsitateko doktorea, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko bazkide osoa), ez zegoen erakusketa egiteko moduan.
XX. mendearen erdialdean, hein batean
oraindik enigma bat zen zer nolako presentzia izan zuten euskaldunek Ternuan
XVI. mendean. Gauza jakina zen bakailaoak eta baleak arrantzatzera joandako euskal espedizioak izan zirela ur
haietan, baina oso gutxi ezagutzen zen
horiei buruz. Egoera hori erabat aldatu zen 1970eko hamarkadan, Selma
Huxley historialari britainiar-kanadarraren lanari esker. Nagusiki Euskadi, Espainia eta Portugalgo artxiboetan egin
zituen ikerketetan gaiari buruzko aurkikuntza dokumental, historiko eta arkeologiko aitzindariak egin zituen.
Erakusketa honek ikertzaile horren historia kontatu eta erakusten du –estreinakoz–, Euskal Herriari begira zuen interesaren historia, egindako ikerketa eta
aurkikuntzen abentura, eta ezagutzera
ematen du, halaber, euskal eta kanadar
historiaren kapitulu ia ezezagun bat –Kolon Amerikara iritsi osteko lehen men-

dean euskaldunek Ipar Amerikan ezarritako arrantzalekuena–.
Huxleyk XVI. mendeko milaka eskuizkribu aurkitu eta identifikatu zituen, Ternuara joandako euskal espedizioekin
erlazionatuak: aseguru polizak, auziak,
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testamentuak, pleitamendu kontratuak,
tripulatzaileen kontratuak eta material
nahiz hornigaien zerrendak. Dokumentazio zehatz hori aztertuta, jakin zuen
1500eko hamarkadan euskaldunek
bakailao arrantzaleku oparo bat ezarri
zutela Kanadako itsasertz atlantikoko
eremu espezifiko batzuetan, baita balea
arrantzaleku bat ere, munduko lehena
eskala industrialean, arrantzale haiek
Ternuako “Gran Baya” (Badia Handia)
zeritzotenean. Baleari lotutako industria
ezezagun horren aurkikuntza munduko
itsas historiaren atal berri bat zen; ondoren, euskaldun haien eskutik ikasi zuten beste europar batzuek baleak nola
arrantzatu.
Erakusketa lau bloke tematikotan banatuta dago, eta Selma Huxleyren bizitzaren eta lanaren barrenako bidaia gisa
planteatzen da: Selma Huxley eta Euskal
Herria / Artxiboetan egindako ikerketa eta
aurkikuntzen abentura / Analisi eta berritze historikoa: euskal arrantzalekuak
Ternuan / Aurkikuntza arkeologikoak Kanadan. Ikusgai egongo dira pieza historikoak, kopiak, dokumentazio historikoa,
irudiak eta Selma Huxley bera eta hark
Euskal Herriaren itsas historiari egin
dion ekarpen bikaina ezagutzeko balioko
duten ikus-entzunezkoak.

Selma Huxleyren oroimenez
1927/03/08 – 2020/05/03
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MEA ZAMALEKUAK
Nave II
2020ko uztailaren 23tik azaroaren 29ra

Ehun urtetik gorako bi maketa, argazki
historikoak eta Gallartako Meatzaritzaren Museotik eta El Pobaleko Burdinolatik ekarritako informazio panelak.
Erakusketa hau Euskal Herriko Mea
tzaritzaren Museoaren, El Pobaleko Burdinolaren eta Itsasmuseum Bilbao museoaren arteko lankidetzari esker garatu
zen, eta 2017an El Pobaleko Burdinolan
egindako Burdina itsasora. Mea itsasontziratzeko paisaiak Bizkaian erakusketaren
parte zen.
Erakusketak ehun urtetik gorako argazkiak eta maketak biltzen ditu, eta horietan zenbait mea zamaleku ageri dira,
itsasadar osoan zehar sakabanatuta
zeudenak eta funtsezko eginkizuna izan
zutenak Bizkaiaren industrializazioan.
Ikusgai dauden bi maketak Trianoko
meatze burdinbideko mea zamalekuenak dira; bide hori izan zen Bizkaiko lehena, eta 1865ean egin zuten. Maketak
Bizkaiko Foru Aldundiarenak dira, eta
Itsasmuseumi laga zaizkio, museoko bildumaren parte izan daitezen. Ez dakigu
noiz eraiki zituzten, ezta zergatik ere; XIX.
mendearen amaierakoak direla uste da.
Nabarmentzekoa da maketen balio historikoa eta kalitatea, baita tresna didaktiko gisa eta lekukotasun gisa duten in-

teresa ere. Egurrezko egituraz edo kaiaz
gain, maketek zamaketa prozesua errazteko beharrezko maniobrak simulatzen
dituzten mugimenduak ikusteko aukera
ematen duten xehetasun eta mekanismo
ugari dituzte.
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DEUSTUKO UBIDEAREN IREKIDURA
Kokaleku bat baino gehiago
Urte osoan irekita

Erakusketa modulu honek OMVAC 12
draga aurkezten digu, maketa formatuan. Itsasontzia 61,38 metro luze eta
12,50 metro zabal da, eta 1.000 m3-ko
edukiera du; modu aktiboan parte hartu
du Deustuko ubidea irekitzeko lanetan.
Ubidea irekitzeko lehen proiektua 1929an
onartu zuten, baina lanak bertan behera
geratu ziren, Gerra Zibilaren ondorioz.
1950ean berriro heldu zioten proiektuari, eta berriro martxan jarri zituzten
hondeatze lanak. Inbertsiorik ezaren
ondorioz, baina, lanak eten egin zituzten

1968an, ubidea itsasadarrarekin lotzeko 500 metro besterik falta ez zirenean.
2014. urtean behin betiko hondeaketari
ekin zioten, eta 2019ko urrian ireki zuten
ubidea.
Deustuko ubidearen irekidura funtsezko
proiektua da Zorrotzaurre berritzeko planetan; izan ere, erabakigarria da Bilboko
eremu hori bizitegi gune berri bihurtzeko, hiriarekin ongi lotutako gune bat, eta
aisialdiko ekipamendu nahiz ekipamendu sozial eta kultural ugari dituena.
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ITSAS DISTIRAK
Carol Iglesias Espazioa
2020ko urtarrilaren 15etik otsailaren 15era

4

Erakusketa honetan ikusgai dago Cecilio
Aguirre Iturberen lana, paperean idazlumaz egindako zenbait marrazki, protagonistatzat dituztenak Bilboko itsasadarra eta itsasoa.
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ATYLA ONTZIAREN HISTORIA
Carol Iglesias Espazioa
2020ko otsailaren 20tik urriaren 16ra

Erakusketa honek bidaia egiten du eskola ontzi berezi horren historian barrena, sortu, eraiki eta uretaratu zutenetik
gaurdaino. Museoa lankidetzan aritzen
da bere itsas ibilbidea 1984an Lekeition hasi zuen itsasontzi horrekin. Goleta gabiatxoduna da, bi mastakoa eta
egurrezko kroskoa duena, eta erriberako
zurgintzako teknika tradizionalak erabiliz eraiki zuten.
2018an Atyla Itsasontzia Fundazioak
eta Itsasmuseum Bilbao museoak lan-

kidetza hitzarmena sinatu zutenetik,
Atyla Itsasmuseumen nasetan egoten
da neguko hilabeteetan, eta museoaren
hezkuntza eskaintzaren parte izaten da,
hau da, museoak eskaintzen duen eskola
programako jardueretan parte hartzen
du, belan nabigatzearen sekretuetako
batzuk ezagutzera emanez. Itsasoratzen
denean, Atyla ontziak abentura bidaiak
egiten ditu, eta bertan doazenek bizi
tzarako beharrezko gaitasunak lantzen
dituzte, hala nola taldean lan egiteko gaitasuna eta adimen emozionala.
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AZTERKOSTA
Carol Iglesias Espazioa
2020ko urriaren 20tik abenduaren 9ra

Aldi baterako erakusketa honek modu
bisualean azaltzen ditu itsasoaren historia eta kultura, baita itsas ekosistemen
egungo egoera ere.
“Azterkosta” erakusketa ibiltaria Aztertu
programaren parte da. Aztertu Ingurumen Hezkuntzarako eta Herritarren
Partaidetzarako programa bat da, herritarrek kosta eta ibaietako ekosistemen
alde esku hartzea sustatu nahi duena,
eta Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde
Antolamendu eta Etxebizitza Sailak bul
tzatzen du.

Elementu grafikoekin diseinatutako zenbait panel handiz osatuta dago, eta historiarekin nahiz kulturarekin lotutako hainbat gai jorratzen ditu, itsasoaren, itsas
ekosistemen, biziaren eboluzioaren eta
etorkizuneko ingurumen erronken inguruan garatuak, besteak beste. Erakusketaren helburua da herritarrak kostaren
ingurumen balioez kontzientziatzea, eta
ulertaraztea ezinbestekoa dela bertako
baliabide ekologikoak eta ondare kulturala zaindu eta sendotzea. Material horren osagarri izan ziren Itsasmuseum
eko bildumako zenbait pieza.
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ITSAS JAIOTZA
Behatoki Aretoa

Nave II / Carol Iglesias Espazioa

2020ko uztailaren 15etik aurrera
Abenduaren 9an lekuz aldatu zen

2020ko abendua

Bereziki haur eta familientzat antolatutako erakusketa honek ibilbide didaktiko
liluragarria egiten du nabigazioaren historian barrena, Playmobil etxeko panpina ezagunekin sortutako 9 diorama ezin
hobeto girotuen bitartez.

Aurreko edizioetan bezala, 2020ko Gabonetan ere Bermeoren birsorkuntza
bat jarriko du ikusgai Behatoki Aretoan
Bizkaiko Belenzaleen Elkarteak. Luis
Pareten (1783) margolan ezagunean oinarritutako birsorkuntza bat da. Ekimen
honek sare zabal baten barruan sartzen
du Itsasmuseum, Bilboko zenbait zentro
eta leku enblematikok erakutsiko bait
ituzte aldi berean Bizkaiko Belenzaleen
Elkarteak sortutako jaiotzak.

Ehundik gora panpina erabili ditu Luis
Fernández dioramistak bederatzi aro
historiko irudikatzeko. Era askotako
itsas
ontziak ageri dira, eta horien artean nabarmentzekoak dira ontzi grekoak, egiptoarrak, bikingoenak, piratenak, bukaneroenak eta, nola ez, euskal
baleontziak. Gainera, ibilbidean zehar
bisitan aktiboki parte har dezakete haurrek, eszenetako bakoitzean lekuz kanpo
dagoen elementu bat aurkitzen jolastuz.
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PORTUKO EDUKIONTZIETAKO INSTALAZIO ARTISTIKOEN VIII. EDIZIOA
(BERTAN BEHERA UTZIA)
Kanpoaldea

2020ko abenduaren 18tik aurrera

Germán Elorza fotokazetariaren 12 argazki biltzen dituen erakusketa, Portu
Agintaritzaren eta Euskadiko Artxibo Nazionalaren eskutik.
Argazkiak 1940tik 1964ra bitarte egindakoak dira, eta orain herritarrek erabil
tzen dituzten Itsasadarreko zenbait gunetako portu jarduna erakusten dute,
baita garai hartako Bizkaiko eguneroko
eszenak ere (Bilbo, Erandio, Santurtzi,
Sestao eta Portugalete).
Germán Elorza Arrieta (1910-1983)
prentsarako erreportajeetan espezializatutako fotokazetaria izan zen, eta bere
argazkietan ezin hobeto jaso zuen garai
hartako Bizkaiko bizitza, bai tokikoa, bai
eskualdekoa. Haren artxibo fotografikoak
100.000 argazkitik gora ditu, eta Euskadiko Artxibo Historikoan gordeta daude.
Seguru asko, 1932tik 1974ra bitarteko
Bizkaiko historiaren kronika bisual onen
etako bat da.

Al no poderse convocar el concurso en
la Universidad por la situación de pandemia se ha prorrogado la exposición de
la obra “Lan Bikaina” de Laura Martínez
durante todo el año 2020.
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OBRA GONBIDATUA
Itsasmuseumek eta Bilboko Arte Ederren Museoak aldian behingo lankidetza hitzarmen egonkor bat sinatu zuten
2019an: Obra Gonbidatua programa.
Programaren xedea da Bilboko Arte
Ederren Museoaren funts zabaletatik aukeratutako obra adierazgarri bat
aurkeztea Itsasmuseumen, sei hilean
behin.

Hitzarmen horri esker, dinamikoagoa da
Itsas
museumen erakusketa proposamena, eta ohiko lekutik kanpo eta beste testuinguru batean ikus daitezke ehundik gora
urteko ibilbidea duen erakunde horren
obrak, aparteko balio artistikoa eta historikoa dutenak; aldi berean, elkarrizketa
berritzaile eta koherentea sortzen da aldi
baterako lagatako obren eta erakusketa
osatzen duten gainerako piezen artean.
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LEMAZAINA
Quintín de Torre (Bilbao, 1877-1966)
c. 1913
Brontzea. 199 x 110 x 136 cm
Vilallonga de la Sota familiak 1975ean egindako dohaintza
Inb. zk.: 82/199
Lemazaina obrak Quintín de Torreren lanaren arlorik sozialena gorpuzten du.
Marinela gazte bat irudikatzen du, bere
ontziaren lema gidatzen, itsasoari eta
eguraldi txarrari aurre egiten.
QUINTÍN DE TORRE euskal eskultorerik entzutetsuenetako bat izan zen XX.
mendearen lehenengo herenean. Bilboko arte- eta lanbide-eskolan jaso
zuen prestakuntza eta bere ikasketak
Parisen osatu zituen, Bilboko Udalaren
(1901-1902) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren (1902-1906) egoiliar modura. Batez
ere brontzez, zuraz eta harri polikromatuz egindako ekoizpen handia izan
zuen eta erretratua, kostunbrismoa eta
gizarte-arloa, iruditeria erlijiosoa eta
oroitzapenezko eta hiletetako eskultura

landu zituen, batez ere. Arte Ederretako
Erakusketa Nazionaletan sarri hartzen
zuen parte eta haren obrak Londresen,
Parisen eta Venezian ere aurkeztu ziren,
baita zenbaitetan sarituak izan ere. Era
berean, Euskal Artisten Elkartea sustatu
zuen eta hango presidente izan zen, artearen sustapen irmoa eginez.
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Lemazaina, Quintín de Torre
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TXO ZURIA
Julián de Tellaeche (Bergara, Gipuzkoa,
1884 - Lima, 1957)
c. 1922-1924
Kartoi gaineko olio-pintura
Bilboko Arte Ederren Museoa
1928an eskuratua
Itsasoko munduaren irudikapenak interes berria lortu zuen euskal pinturan, XX.
mendearen hasieran. Hemeretzigarren
mendeko espirituak tokiko artea aldarrikatzen zuen, sentimentalismotik ihes
eginda eta irakurketa sinple eta anekdotikoetatik urrunduta; joera horretatik
edanez, euskal artistek itsasoan baliabide ezin hobea aurkitu zuten beren kultura-ondarearen arketipo sinbolikoak irudikatzeko. Horien guztien artean, Julian
Tellaeche nabarmendu zen. Artista haren
ia ekoizpen guztia Euskal Herriko portu
nagusietako lanbide, pertsonaia eta on
tzien unibertsoari eskainita zegoen.
Madrilen hezi zen, mende amaierako
Espainiako eskolan nagusi zen akademizismoan, baina oso goiz utzi zuen
eragin hori alde batera eta Parisera
joan zen 1902an, Frantziako hiriburuan
bizi zen modernitateak liluratuta. Han,
Cézanne eta Gauguin artisten plastiken
ondoriozko estetika postinpresionisten
eragina jaso zuen, eta trebetasun handiz bateratu zituen estetika horiek eta

artista haiek zenbait margolari katalan
eta euskaldunen (Nonell, Sunyer eta Arteta, besteak beste) lanetan izandako
eragina. Itsasoa gai bakartzat harturik,
Tellaeche bera ere marinel izana zelako,
hiru motibo nagusitan laburbildu zuen:
itsasoko jendea, kostaldeko emakumeak
eta portuetan sortzen diren argi-distirak. Sarritan irudikatu zituen motibo
horiek bere bizitzan, konposizio sendo,
silueta zehatz eta paleta mugatuarekin.
Bestalde, haren ekoizpenean, gorputz
erdiko irudiak agertzen dira lehen planoan, presentzia ikaragarria hartuz; figura horien baretasuna dinamizatzeko,
bat-bateko enkoadraketak eta pintzelkada sutsu eta lehorra erabiltzen ditu. Kartoia euskarritzat erabiltzeak adierazkortasun neurritsu hori sustatzen du; hain
zuzen ere, Tellaechek behin eta berriz
erabili zuen euskarri hori bere lanetan,
eta azken emaitzan agerian uzten zuen,
zenbaitetan.
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Txo zuria, Julián de Tellaeche

5
ERAIN
Anbizio handiko programa bat da, eta modu integralean hel
tzen dio erriberako arotzen lanbidea ezagutzera emateko lanari.
Erriberako arotzeriak mende luzez izan zuen presentzia Bilboko
itsasadarrean eta Bizkaiko kosta osoan.
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2020an zehar garatutako
jarduerak
1.- DIKE LEHORREKO ONTZIEN MANTENTZE-LANAK
Ohikoa denez, museoaren dike lehor
rean ikusgai dauden ontziak behar bezala mantentzeko lanak egin dira; hala
nola kroskoak eta ontzigainak garbitu
eta margotu dira, eta hondatuta dauden piezak eta elementuak ordeztu eta
konpondu dira: Auntz atoiontzia, Bizkaia I
salbamenduko ontzia, Europa-Euskadi 93
belaontzia, Portu laguntza txalupa, Athleticen gabarra, Kataka txalupa eta portuko
gidarien txalupa.
2.- NUEVO ANCHÚSTEGUI ARRANTZA
ONTZIA KONTSERBATU ETA ZAHARBERRITZEKO LANAK
2020an, Itsasmuseumek 2016an abian
jarritako Itsasontziak Mantentzeko Plan
ari jarraituz, ERAIN programak Nuevo
Anchústegui arrantza ontzia zaharberri
tzeko lanekin jarraitu du.
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osatutako diziplina anitzeko talde tekniko
bat du atzean. Lankidetza estrategiko estua ezarri da Otxarki Lanbide Heziketako
Eskolarekin, baita UPV/EHUko Arte Eder
ren Fakultatearekin eta basogintzaren
(egurra) sektorea ordezkatzen duen Baskegur elkarte profesionalarekin ere. Horrez gainera, Antxustegi familiak, ontzia
eman duenak eta leheneratze prozesuan
inplikatuta dagoenak, dokumentaziorako
lagungarriak diren datuak, argazkiak eta
informazioa eskaintzen ditu.
Laburbilduz, honako hauek izan dira
egindako lanak:
- Ontzigainaren egitura berria ipini da:
habe eta habetzan berriak jarri dira.
- Izoztegia leheneratu da: erabat forratu da.
- Kroskoa berreraiki da: ohol berriak ipini dira.
- Barruko egitura ipini da poparen eremuan.
- Ontziko egunerokoarekin jarraitu da:
eguneroko horretan erregistratzen dira
gauzatutako lanak; horrez gainera, erregistro fotografikoa ere egiten da, baita
krokisak eta planoak ere.

Leheneratze prozesua “obretan eta irekita” ideian oinarritzen da, eta, hortaz, herritarrek lanak bisitatzeko eta horietan
parte hartzeko aukera dute, eta denbora
errealean ezagut ditzakete Bizkaiko Foru
Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren
babesari esker gauzatzen ari den proiektu zientifiko honen aurrerapenak.

3.- HEDAPEN JARDUERAK

Zaharberritze zientifikoko proiektu bat
da, eta zaharberritzearen, ondarearen
eta etnografiaren arloetako eta museo
eta unibertsitateetako profesionalek

- Bizkaiko erriberako arotzeria XX. mendean erakusketaren bisita gidatuak: asteburu guztietan (ERAINen erakusketa).
- Pandemia dela eta, ez da itsas jaialdirik

Sortu zenetik, ERAIN programak hedapen jarduerak gauzatu ditu, ezagutzera
emateko desagertzear den lanbide bat,
erriberako arotzena, eta horren garran
tzia nabarmentzeko. 2020an jarduera
hauek egiten jarraitu da:

5
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izan. Beste urte batzuetan zenbait jaialdi izaten dira gure inguruan (Zierbena,
Castro Urdiales, Portugalete…), eta bertan erakusten dugu ERAINen lana eta
proiektuaren lagin bat, hala nola PORTU
laguntza ontzia, Itsas Lagun Elkarteko
boluntarioekin eraikitako ontzi bat.
4.- JARDUNALDIAK ETA EKITALDIAK
Itsasontzi tradizionalen kontserbazioari
buruzko II. jardunaldi teknikoa. ERAIN.
(Bertan behera utzia)
2019ko lehen edizio arrakastatsuan itsas
ondarearen eta bereziki egurrezko ontzi
historikoen leheneratzean eta kontserbazioan diharduten pertsona eta elkarte
ugari bildu ziren. 2020an bigarren edizioa antolatuko da, eta eragile desberdinek beren esperientziak partekatuko
dituzte bertan, arazo komunentzako jardunbide eta konponbide posibleak adosten saiatzeko.
Batelero Eguna (Atzeratua)
Euskal Bateleroak Elkarteak eta ERAINek
Batelero Eguna antolatuko dute elkarrekin. 2008an jaiotako Euskal Bateleroak
Elkarteak Batelero Eguna ospatzen du urtero, uztailaren 31n, Euskal Herriko itsas
tradizioa gogora ekartzeko. Aurten, Bilboko itsasadarrean eta Itsasmuseumen
zabaldegian egingo da. “Saltaleku” edo
batel klasikoen estropadaz gain, beste
jarduera batzuk antolatuko dira, jai girokoak eta dibulgaziozkoak.
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5.- EUZKADI LURRUNONTZIAREN ERAIKUNTZA
Euzkadi lurrunontzia 1903an eraiki zuten,
Euskalduna Ontziolan. Itsasmuseum
ek ikerketa eta dokumentazio lana egin
ostean, 2019an ontzi horren erreplika
eraikitzeko proiektuari ekin zion ERAIN
ek, eta ontziaren forma eta antolamendu orokorraren planoak marraztu zituen.
2020an ere aurrera jarraitu dute lan horiek, baina mantsoago.
Euzkadi txaluparen ezaugarriak eta neurriak
* Luzera: 13,40 m
* Armadorea: Bermeo
* Erruna: 3,00 m
* PHT: 20
* Eskora: 1,80 m
* EGT: 15
* Klasea / Mota: arrantza ontzia
* Motorra: lurrun makina
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Jardueren laburpena
Nuevo Anchústegui

2020ko esku hartzeen helburua itsas
ontziaren egiturazko elementuak (bagrak eta zuakerrak, besteak beste) indartu, mantendu eta babestea izan da,
eta brankan hamaika haritz habe eta bi
trenkada jartzea.
Bi alboetan eta popan forratzeko oholak
jartzeko lanetan aurrerapenak egin dira.
Oholak ongi kontserbatuta bazeuden,
desinfektatu eta margotu egin dira, aurreko faseetan bezala. Kalte handi samarrak zituztenetan, berriz, egur txertaketak egin dira, kontserbatzeko.
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tak egitea eta oholak kurbatzea, baita
buruen antolamendua zuzentzea ere,
guztiz desegokia zena.
Betiko legez, zaharberritze lanek aurrera
egin ahala, txarrantxak, zuakerrak, estalkiaren barnealdea eta sentina saneatu,
babestu eta margotu dira.
Izoztegia eta horren sabaia elondo egur
mihiztatuz estali dira. Tailerrean prestatu
zen aldez aurretik. Sistema bera erabiliz
estali da brankako kamaroteko trenkada.
Zintoiaren eremu osoa, trankanila eta
zinta oholak saneatu, babestu eta margotu egin dira.

Habetzanaren egitura oso ahula zenez
puntu jakin batzuetan, txertaketa zehatz
batzuk egin behar izan dira, egitura sendotzeko, eta gauza bera egin da zintoiaren barnealdean.

Gauzatutako ekintza guztiak programatuta zeuden, baina noiz edo noiz aldaketak egin behar izan dira lanek aurrera
egin ahala, lanak oso zailak zirelako edo
itxuraz oso hondatuta egon ez arren tratamendua behar zuten elementuak agertu direlako; dena den, arrakastaz gainditu ahal izan ditugu oztopo guztiak.

Brankako tanbutxua berregin da, bere
erdi-habe eta eskuairekin; izan ere, denak zeuden hondatuta.

Azkenik, nabarmentzekoa da dikean argiak instalatu direla, Nuevo Anchústegui
ontzia argiztatzeko.

Tailerrean oholak prestatu ostean,
brankako ontzigaina jartzeari ekin zaio;
aurretik, oholen estalkia kendu, eta eremua saneatu zen.
Zubiari dagokionez, kanpotik eta barrutik
saneatu da, inprimazioa eman zaio eta
margotu egin da.
Nabarmentzekoa da poparen zaharberritzea, konplexua izan baita txertake-
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Jardueren laburpena
Beste arlo batzuk

Nuevo Anchústegi zaharberritzeko lanez
gain, Erain taldeak beste hainbat jarduera ere gauzatu ditu, era askotakoak,
Itsasmuseumen jardunari laguntzeko.
Besteak beste, legatzetarako txalupa
baten branka, Euskal Museoko zenbait
objektu eta 2 zenbakidun baleontzia lekualdatu dira Portugaleteko Nautika eta
Itsasontzi Makineriako Goi Eskola Teknikotik. Era berean, museo barruko zenbait
pieza eta erakundeari emandako beste
batzuk lekualdatu dira.
Halaber, altzariak eta elementu osagarriak eraiki dira, hala nola gabarrara
sartzeko pasarelak eta erakusketa gune
berriak sortzeko hormak, museoko sarrerarako moduluak, etab.
Museoko objektuen zaharberritzeari
dagokionez, Erripako ontziola ereduaren gaineko aurretiko txostena eta esku
hartzea idazteari ekin zaio. Gainera, bildumako zenbait pieza zaharberritu dira,
hala nola Falua.
Gabarraren pasarelak mugitzeko lehen
ekintzetan ere parte hartu da.
Dike lehorreko ontzien mantentze-lanei dagokienez, margotu egin dira, eta
Kataka yateari olanadun egitura bat jarri zaio, babesteko. Erakusketa barruan
daudenen kasuan ere berdina da mantentze-lanak egiteko eta esku hartzeko
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prozedura. Kulixka yateari dagokionez,
ontzigaina erabat berritzeko lanei ekin
zaie.
Tailerreko horma irudia margotzeari
ekin zaio, eta Euzkadi lurrunontziaren
eta Erripako ontziola ereduaren planoak
egin dira.
Azkenik, aipatzekoa da txostenak egin
direla hainbat erakundetarako, eta Erain
taldeak Europako Ondarearen Jardunaldietan parte hartu duela.
Osasun alarmak baldintzatutako garaian, ahal bezain pronto lanean hasi ziren tailerrean, eta dokumentazio lanak
egiten eta itsasontzien kontserbazio planak prestatzen aritu ziren, baita lanerako
argibideak eta jardunbide egokien eskuliburua egiten eta museoko bildumaren
prebentziozko kontserbazio plana prestatzen ere. Beste ekintza batzuk ere egin
zituzten, erakundearen funtzionamendu
egokia bermatzera bideratuak. Etxetik
jardun zuten lanean.
Boluntarioak irailaren erdialdera itzuli
ziren apurka-apurka museoko jardueretara, eta prebentzio neurri zorrotzenak
bete zituzten.

5
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HEZKUNTZA PROGRAMA
Hezkuntza programaren helburua da
museoaren jarduera dinamizatzea itsas
ondarea eta historia zabalduz. Horretarako, eskaintza didaktiko eta dinamizazio
kultural zabala eskaintzen du, era askotako gai eta formatuekin; ahalik eta herritar talde gehienengana iritsi nahi du,
eta arreta berezia eskaintzen die eskola
umeei, haurrei eta gazteei.
Azken ekitaldietan, Itsasmuseumek
10.000 eskola ume inguru jasotzen ditu,
Haur Hezkuntzakoak, Lehen Hezkun
tzakoak, Bigarren Hezkuntzakoak eta
Batxilergokoak, baita hezkuntza moduluetako ikasleak ere.
2020an, programa etenda egon da martxoaz geroztik, baina ikastetxeetan banatzen dugun dokumentazioa hobetzeko
aprobetxatu dugu denbora, adin bakoitzera egokituta eta Eusko Jaurlaritzaren
eskola curriculumari jarraituz. Horren
emaitza izan dira 2020/21 ikasturterako
hezkuntza programaren gida orokor bat
(bisitari orori eskaintzen dizkiogun jardueren gaineko informazio osatua biltzen
duena) eta ikastetxeentzako tailerrak
laburbiltzen dituen taula bat, baita euskaraz zein gaztelaniaz dauden bitakora
koadernoak ere, hezkuntza maila desberdinetara egokituak, Haur Hezkuntzatik hasi eta Batxilergora arte. Material
didaktiko guztia doan eskura dezakete
irakasleek zein ikasleek Itsasmuseumen
webgunean. Ikastetxeek Itsasmuseumera
bisita egin aurretik, bitartean eta ondoren
erabil dezakete material didaktikoa.

Ikastetxeentzako jarduerak. Museoak
lan pedagogikoa egiten du, itsas ondarea eta kultura ezagutzera emateko herritarrei, oro har, eta haur zein gazteei,
bereziki. Eskola curriculuma oinarritzat
hartuta, museoak hezkuntza programa
zabala garatzen du. Jarduera museoko
erakusketaren bisita gidatuan datza, eta,
Haur zein Lehen Hezkuntzako ikasleen
kasuan, pista jolas baten bitartez egiten
da, eta partaideen adinera egokitutako
eskulan batekin osatzen da.
Erakusketaren bisita librea ere egin daiteke, audiogida zerbitzua erabiliz.
Audiogidak. Museoak doan eskaintzen die audiogida zerbitzua ikastetxeei.
Android zein IOS smartphonetan deskargatu daitekeen aplikazio bat da, eta
haurrentzako bisita berezi bat proposatzen du, piraten ginkana bat. Aurten, haurrentzako audiogida eguneratu da, eta
app bakar batean elkartu da museoko
audiogidarekin eta Juan Sebastian Elkano. Aztarnaren bila aldi baterako erakusketaren audiogidarekin.
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Haurrentzako tailerrak. 2020ko udan,
Itsasmuseumek eta Bilboko Koral Elkarteak musika eta itsas kultura konbinatzen zituzten tailerrak eskaini zituzten
haurrentzat.
Tailerrak ekainaren 29tik uztailaren
30era bitarte egin ziren; astebete irauten zuten, eta Bilboko Koral Elkartearen
instalazioetan hasi, eta Itsasmuseumen
amaitzen ziren, 90 minutuko jarduera
batekin. Tarte horretan, haurrek beren
adinera eta ezagutza mailara egokitutako tailer bat eta bisita gidatu bat egiten zituzten, modu didaktiko eta dibertigarrian ezagutzeko Bilboko eta Bizkaiko
itsas kultura.
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Bisita segurua eta atsegina bermatzeko,
erakunde bakoitzak bere kontingentzia
plana prestatu zuen, beharrezko segurtasun neurri guztiak hartzeko.
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ESKOLA TAILERRAK
PIRATA HASIBERRIA
Haur Hezkuntza (4-6 urte)
Jarduera honen bidez, Haur Hezkuntzako
ikasleek nabigazioaren mundu zirraragarriaz gozatzeko aukera dute; pista joko
erraz batez baliatuta, museoan ezkutatuta dauden altxorrak deskubrituko dituzte
haurrek. Pista jokoaren ondoren, Pirataren aprendiza ipuina irakurri eta antzezten da. Bertan lantzen diren gaiak berdintasuna, lankidetza eta adiskidetasuna
dira. Ipuinaren protagonista dira Anne
Bonnie neskatoa, Asierren lagun egiten
dena –Bilboko mutiko bat–, eta haien
maskotak, Craig papagaia eta Iratxo tximinoa. Amaitzeko, ipuineko protagonistei
buruzko eskulan bat egiten da, eta ikasleek oroigarri eramaten dute. Museoak
gelan piraten gaia museora joan aurretik
lantzeko proposatzen die eskolei, eta gelan egindako pirata mozorro xume batez
jantzita joateko bisitara.
KAROLA, GARABI INDARTSUA
Haur Hezkuntza (4-6 urte)
Karola garabia Euskalduna Ontziolen
ikurra da. 300 itsasontzi baino gehiago
eraiki ziren bertan. Baina zergatik du Karola izena? Tailer honen bitartez, Haur
Hezkuntzako ikasleek Itsasmuseumaren
zaindari eta itsas argia den garabi gorri
indartsu honen garrantzia eta jatorria
ezagutuko dute. Museoko erakusketa
iraunkorrean barrena egiteko pista joko
atsegin batekin ematen zaio hasiera jarduerari, eta eskulan batekin amaitzen da.

Itsasmuseum Bilbao 2020

91

ITSASONTZIA
Haur Hezkuntza (5-6 urte)
Haur Hezkuntzako ikasleak itsasontzien
bidez itsasoaren mundura hurbiltzea
da jarduera honen helburu nagusia, garraiobideek eguneroko bizitzan duten garrantzia uler dezaten eta, horrela, beren
ingurunea deskubritu eta inguruko munduari buruzko ezagutza zabal dezaten.
Benetako marinel bihurturik, museoko
erakusketa iraunkorra ezagutzen duten
bitartean, ikasleek ezkutuko altxorra
aurkitu behar dute, pista joko erraz baten
bitartez. Amaitzeko, belaontzi bat eraikiko dute txantiloi baten gainean, eta on
tziaren oinarrizko atalak ikasiko dituzte:
kraskoa, branka, txopa, luzera, mahuka,
mastak, kandelak, estalkia, etab.
PIRATA AKADEMIA: IKAS EZAZU
NABIGATZEN
Lehen Hezkuntza (6-10 urte)
Piratak marinel trebeak zirela oinarri
hartuta, pista joko baten bidez (piraten
altxorra bilatzea), ikasleek modu didaktiko eta dibertigarrian ezagutuko dute museoaren erakusketa iraunkorra. Amaitzeko, belaontzi pirata baten maketa eraikiko
dute, eta oinarrizko atalak ikasiko dituzte: kroskoa, mastak, kandelak, banderak.
Horiez gainera, nabigazioaren munduan
garrantzitsuak diren beste kontzeptu
batzuk landuko dira (branka, popa, istriborra, ababorra, etab.). Museoak irakasleei proposatzen die, museora bisita egin
aurretik, piratei eta nabigazioari buruzko
oinarrizko kontzeptu batzuk lantzeko
ikasgelan.
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KAROLA, EUSKALDUNA ONTZIOLETAKO
GARABI INDARTSUA
Lehen Hezkuntza (6-10 urte)
1900. urtetik 1985. urtera, Euskalduna
ontzioletan 300 ontzi handi baino gehiago eraiki ziren. Horietako batzuk Euskadin eraikitako altzairu eta lurrunezko
lehen ontziak izan ziren. 90.000 m2-ko
azalera hartzen zuten ontziolek Bilboko
hirigunetik oso gertu, gaur egun Itsasmuseum dagoen tokian bertan, hain zuzen.
Gaur egun, Karola garabia da, dikeekin
eta bonba aretoarekin batera, bizitasun
handiko ontziola haien azken testigan
tza fisikoetako bat; 2.000 langilek baino
gehiagok lan egiten zuten ontziola haietan. Tailer didaktiko honen bidez, Lehen
Hezkuntzako ikasleek honako gai hauek
landuko dituzte: zergatik du izena Karola
museo kanpoko garabi gorriak? Zer koloretakoa zen gorria izan aurretik? Zer lan
egiten zituen? Zenbat pisu jaso zezakeen?
Zer da ontziola bat? Zer da uretaratzea?
Zenbat itsasontzi eta zer motatakoak eraiki ziren Euskalduna ontzioletan?, etab.
Galdera horiei eta beste batzuei eran
tzun ahal izateko, pista joko bat egiten
da museoko bilduma iraunkor osoan,
eta, amaitzeko, Euskalduna ontzioletako
itsasontzi baten uretaratzearen maketa
baten eskulana egingo da.
BILBOKO PORTUKO LANGILEA EGUN
BATEZ
Lehen Hezkuntza (8-12 urte)
Bilboko Portua Europa Atlantikoko portu
garrantzitsuenetariko bat da, eta, gauza
jakina denez, "Bilbo portua izan zen, hiribildua izan aurretik". Hala ere, gaur egungo
portuak (Santurtzin, Abanto-Zierbenan
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eta Getxon kokatuta dago) zerikusi gutxi du garai batekoarekin, bertako kaiak
erdiguneraino iristen baitziren garai batean. Bilboko portua da gure eguneroko
bizitzaren parte diren produktu gehienak
sartzeko eta irteteko atea: elikagaiak eta
lehengaiak, manufaktura produktuak eta
azken teknologiakoak, eta urtero bisitan
etortzen zaizkigun milaka eta milaka turista. Azken batean, Bilboko portua da
munduarekin lotzen gaituen atea. Jarduera honen bitartez, ikasleek galdera
hauei erantzun ahalko diete: zer da portu
bat? Zer funtzio betetzen du? Zer ontzi mota
daude? Zer jarduera egiten dituzte langileek? Zer produktu inportatzen eta esportatzen dituzte gaur egun? Eta iraganean?
Galdera horiei eta beste askori erantzun
ahal izateko, museoko bilduma iraunkor
rean (Port Center) hasten da jarduera,
pista joko baten bitartez, eta eskulan
batekin amaitzen da: merkataritza ontzi
baten maketa bat (edukiontziak eramateko ontzia) edo Auntzena (1928an Euskalduna ontzioletan eraikitako atoiontzi bat,
museoaren bilduma iraunkorraren parte
dena eta dike lehorrean ikusgai dagoena).
ITSASOAK GARBI DAUDELA AMETS
EGIN DUT
Lehen Hezkuntza (8-12 urte)
Agenda 21 ingurumen programari dagokionez, 6 eta 12 urte bitarteko haurrekin
diharduten ikastetxeentzat, elkarteentzat eta aisialdiko taldeentzat eskaintzen
du jarduera hau museoak. Ekoginkana
bat da; proba dibertigarrien bitartez, 3Rak (murriztu, berrerabili eta birziklatu)
lantzen dira taldean, itsasoko zaborren
arazoari buruzko gogoeta sakona egiten
den bitartean.
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Egia esan, munduko ozeano eta itsasoen
gaur egungo egoera oso kezkagarria da.
Ozeano Barearen erdian, plastikoz eta zaborrez osatutako kontinente berri bat sor
tzen ari gara. Ez badugu arazoa konpon
tzen, 2050. urterako itsasoetan plastiko
gehiago izango ditugu arrainak baino...
Zuek ere ozeano eta itsaso garbiekin amets
egiten duzue?
ITSAS KORAPILOAK
Bigarren Hezkuntza (12-16 urte)
Itsas korapiloak oso garrantzitsuak dira,
bai belaontzietan, bai motordun ontzi
etan. Korapiloek itsasontzietan era askotako jarduerak eta eragiketak egiteko
aukera ematen dute: hala nola portuan
amarratzea, itsasontziko hainbat objektu lotzea alde batetik bestera mugitu ez
daitezen, etab. Belaontzietan, are gehiago erabiltzen dira sokak eta korapiloak,
horregatik menderatu behar dituzte marinelek ontziratu aurretik korapiloen tek
nika. Kontuan izan behar da marinelek,
beren bizitza profesionalean, ustekabeko
egoera askori egin behar dietela aurre,
horietako batzuk oso txarrak, eta zenbat
eta gehiago menderatu teknika, orduan
eta aukera gehiago izango dute ondo irteteko. Jarduera honen bidez, Bigarren
Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleek
hiru itsas korapilo egiten ikasiko dute
(xildrea, korapizta eta lastegia), bai eta
horien aplikazioak ere; era horretara, eskuekin koordinazio, trebetasun eta kontrol dinamiko handiagoa lortuko dute.
IZARRAK: MARINELEN GPS-A
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa
(14-18 urte)
Izarrak ziren marinelen antzinako GPSa.
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Izarretan oinarrituta eta hainbat tresna
baliatuz (koadrantea, astrolabioa edo
sestantea) orientatzen ziren. Ipar hemisferioan Polaris izar polarrak iparraldea
adierazten zien beti. Hego hemisferioan,
berriz, hegoaldea aurkitzeko, Crux edo
Hegoaldeko Gurutzea aurkitu behar zuten. Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleei zuzendua den jarduera honen bitartez, Museoan zeharreko bisita
gidatu bati ekingo diogu. Ondoren, gure
astrolabioa sortuko dugu, baita eguzki eta izar erloju bat ere. Azkenik, lan
koaderno baten bitartez, astrolabioaren
erabilera ikasiko dugu.
ERRIBERAKO ZURGINA EGUN BATEZ
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa
(12-18 urte)
Jarduera honen bitartez, ikasleek Erain
proiektua ezagutuko dute, Bizkaiko XX.
mendeko ibaiertzeko gure arotzeria, baita egurrezko ontziak egiteko tradiziozko
modua ere. Erakusketan eta tailerrean
sartu ondoren, ikasitakoa praktikan jarri
eta txalupa baten eredu erdia eraikiko da.
BILBOKO PORTUKO LANGILEA EGUN
BATEZ
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa
(14-18 urte)
Bilbo portua izan zen, hiribildua izan aurretik. Hala ere, gaur egungo portuak ez
du zerikusirik garai bateko portuarekin.
Jarduera honen bitartez Itsamuseumen
Port Center bisitatuko da, Bilboko Portuari buruzko interpretazio zentroa. Gainera, parte-hartzaileek hiru itsas korapilo egiten ikasiko dute: xildrea, korapizta
eta lastegia.
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EZAGUTU BILBO ITSASADARRETIK
Lehen Hezkuntza 3. zikloa, Bigarren
Hezkuntza eta Batxilergoa (10-18 urte)
Jarduera hau elkarlanean egin dute
Itsasmuseumek eta Bilbobenturak (apirila eta urria bitartean), eta Bilboko zenbait mugarri historikoz eta arkitektonikoz gozatzeko eta hiriak azken urteetan
izan duen eraldaketa ezagutzeko aukera
ematen du, oso ikuspegi desberdinetik. Museoan hasiko dugu bisita gidatua,
eta, ondoren, piraguak, SUPak (Stand Up
Paddle) edo bizikletak hartuko ditugu,
Bilboko Itsas
adarretik edo ertzetatik
ibilbideari ekiteko eta Bilboko hiriak jasan dituen aldaketak zuzenean ikusteko.
BIZITZAZ BETETAKO ITSASADARRA
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa
(12-18 urte)
Gaur egun 60 espezie baino gehiago bizi
dira Bilboko Itsasadarrean, eta horietako
asko azken urteetan berreskuratu dira.
Museoan hasiko dugu bisita gidatua,
Itsas
adarra ingurumenaren ikuspegitik
nola berreskuratu den aztertzeko eta
gaur egungo ekosistema nolakoa den
ezagutzeko. Amaitzeko, uraren azterketa fisiko-kimiko bat egingo dugu, Bilboko
Itsasadarreko ur lagin batekin.
JUAN SEBASTIAN ELKANO AZTARNAREN
BILA ALDI BATERAKO ERAKUSKETARI
BURUZKO MATERIAL DIDAKTIKOA
DBHko 2. zikloa eta Batxilergoa
Itsasmuseumeko hezkuntza arloak material didaktiko bat diseinatu du, Juan
Sebastian Elkano. Aztarnaren bila aldi baterako erakusketa bisitatzen duten De-
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rrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH)
2. zikloko eta Batxilergoko irakasle eta
ikasleentzat. Irakasleek material didaktiko hau Itsasmuseumen webgunetik
deskarga dezakete, doan. Lurraren lehen
zirkumnabigazioaren garrantzia eta lurralde, kultura eta espezie berriak aurkitzeak historian, ekonomian, zientzian
eta gizartean izan dituen ondorioak ezagutaraztea da helburua.
Material didaktiko hau Eusko Jaurlari
tzaren eskola curriculumean oinarrituta
dago, eta honako gai hauek lantzen ditu:
- Humanitateak: Historia, Geografia,
Artearen Historia, Kultura eta Arte Ondarea...
- Zientziak: Ingurunearen ezagutza, Biologia, Natur Zientziak…
- Hezkuntza zibikoa: Kultura Zientifikoa,
Herritartasun Hezkuntza, Balio sozialak
eta zibikoak…
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ELKARTEAK
Elkarteek gida kualifikatuak dituzte eskura, bisita egiteko, edo, bestela, bisita
librea edo tailerren batekin konbinatua
egin dezakete.
UDAKO TAILERRA
(4-12 urte)
Heldu da uda, eta, urtero bezala, Itsasmuseumek hainbat jarduera antolatu
ditu elkarteentzat, udalekuentzat, aisialdi klubentzat eta akademientzat. 2020ko
udako tailerra: "Bizkaiko Golkoan bizi
naiz" (Bizkaiko Golkoko biodibertsitateari
eta gure itsasoari buruzkoa).

FAMILIAK
Itsasmuseumek familientzako bisitak
erraztu eta sustatzen ditu, eta zenbait baliabide jartzen ditu, bilduma iraunkorraren bisitaren osagarri. Baliabide horiek
helduek haurrekin gozatzeko moduan
diseinatuta daude. Zalantzarik gabe, museoa modu dibertigarri, didaktiko eta familiarrean esploratzeko aukera.
Museotik, gainera, zenbait proiektu lan
tzen hasi gara, familien bisitaren esperientzia hobetzeko helburuarekin. Proiektu horiek 2021. urtean garatuko dira.
Audiogida. Museoak doan eskaintzen die
familiei audiogida zerbitzua. Nork bere
smartphonean deskargatu daitekeen
aplikazio bat da, Androiden zein IOSen,
museora egindako bisita esperientzia
osoa izan dadin, bertako tourrei eta hau-
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rrentzako "piraten ginkana" eran egindako bisitari esker. Aurten eguneratu
egin da haurrentzako audiogida, aplikazio bakar batean bildu direlarik museoko
audiogida eta Juan Sebastian Elkano. Aztarnaren bila aldi baterako erakusketa.

PREMIA BEREZIAK
DITUZTEN PERTSONAK
Museoak ezintasun fisikoa edo kognitiboa duten edo gizarteratze programetan
dauden pertsonei bilduma iraunkorra eta
aldi baterako erakusketak ezagutzeko
aukera eskaintzen die, bisitarien beharretara egokitutako bisita gidatuen edo
tailer irisgarrien bidez.
Lankidetzak: ONCE (bisita gidatu sentsoriala dute), GORABIDE, ZENTZUMEN
GUZTIEKIN, EUSKAL GORRAK, DOWN
SINDROMEA FUNDAZIOA, etab. eta helburu sozialak eta irabazi asmorik gabeak
dituzten eta doako jarduera hauetan
(egokitutako tailer eta bisita gidatuak)
“ItsasCaixa” programaren barruan parte
hartzen duten elkarte guztiak, La Caixa
Gizarte Ekintzaren lankidetza bereziari
esker: CÁRITAS, BAKUVA, GAZTELEKU,
ITAKA ESCOLAPIOS, BIDESARI, Aita Manuel Harrera Zentroa (Deustu), etab. Era
berean, museoak gizarteratzearen aldeko elkarteekin lan egiten du, hala nola
PEÑASCAL eta OTXARKI elkarteekin.
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Museo Txikia: Museoa Playmobilezko clicken arabera
Gela didaktikoa

Gela didaktikoa aldatu egin da, haren ikusgarritasuna eta irisgarritasuna hobetzeko
helburuarekin. Gela didaktikoa ikasle
etatik haratago zabaltzeko asmoarekin,
leihate handi bat instalatu da, aurretik zegoen hormaren lekuan, eta horrela, argia
eta konektibitatea eman dio museoari. Era
horretara, museoa gune ireki bat bihurtu da, bisitariei sartzeko "gonbita" egiten
diena. 2020. urtean itsas binilo bat jarri da
gela didaktikorako sarrerako leihatean.
Playmobil dioramak hemen kokatu dira,
eta, era horretara, jardueretako gunea ez
ezik, haurrentzako erakusketa eremua
ere bihurtu da didaktika gela. Museoaren
erakusketa iraunkorrean landutako gaiak
eszenaratzen dituzten diorametan esku
hartu da, segurtasuna eta eszenaratzea
hobetzeko. Diorama bakoitza metalezko
egitura batekin eta polikarbonatozko beirateekin babestu da. Gainera, diorama
bakoitzari atzealde polit bat erantsi zaio,
eszenei errealismoa eta sakontasuna
emanez. Diorama bakoitzak zenbaki bat
darama, museoaren erakusketa iraunkorreko gune batekin lotzen duena, bai eta

eszena deskribatzen duen egurrezko aldizkaritegi paneldun bat ere, lau hizkun
tzatan: euskara, gaztelania, ingelesa eta
frantsesa. Gainera, dinamismoa eta dibertsioa eskaintzen dutenak "Ezkutatutako elementua bilatzeko" jolasak dituzte
bisitariek.
Playmobileko irudiekin egindako dioramak baliabide baliagarria bihurtu
dira museoko edukiak haurrei hurbil
tzeko. Diorama horien bitartez, testuinguruan jartzen dira museoko erakusketa
iraunkorrean dauden piezak eta unitate
tematikoak, haurrei egokitutako erakusketaren irakurketa berri bat emanez. Diorametan irudikatutako eszenak honako
hauek dira: Itsasmuseuma, Hondoratze
bat Galean eta haren erreskatea, Kontsulatuaren falua, Portugaleteko hiribilduari
egindako eraso pirata, Zorrotzako Errege
Ontziola, Ontziola moderno batean itsas
ontzi bat uretaratzea, Merkataritza ontzi
bat Bilboko Portuan sartzeko maniobra
egiten.
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Haurrentzako udalekuak Gabonetan eta Aste Santuan

Itsasmuseumek, ohi bezala, haurren
tzako jarduerak antolatzen ditu haur
ren oporraldietarako: Aste Santuan eta
Gabonetan. Gurasoei familia eta lana
uztartzen laguntzea da ekimen honen
helburuetako bat, eta haurrek, ondo pasatzeaz gain, beren kultura ingurunea
ezagutzeko baliatzea jaiegunak. Haur
rentzako udalekuak 4 eta 11 urte bitarteko haurrentzat dira.
Tailer eta jolas programazio zabala diseinatzen da, gazteenek berea bihur dezaten museoa. Topagune horretan, lagun
berriak egingo dituzte, eta, bien bitartean,
itsas kulturaren hainbat alderdi ikasiko
dituzte, modu guztiz ludikoan. Tailer horietan berdintasuna, sormena, irudimena
eta eskuzko trebetasunak lantzen dira,
haurren gizarteratzea, adiskidetasuna
eta bizikidetza sustatzeko.
Taldeka, goizeko ordutegian, haurrek
itsas unibertso zirraragarrian murgiltzeko aukera izango dute, jolas jarduera
ludikoen, jolasen eta haientzat diseinatutako tailerren bidez. COVID-19 pande-

miaren ondorioz, Aste Santuko tailerrak
bertan behera utzi behar izan ziren eta
Gabonetan lau tailer egin ziren (COVID-19aren ondoriozko araudiari jarraituz), abenduaren 22an, 23an, 29an eta
30ean, 12:00etatik 13:30era: “Olagarroak
ezagutuz”, “Piraten bizitza da onena”, “Marrazoak ezagutuz” eta “S.O.S. Titanic”.
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Itsas jarduerak asteburuetan

Hiruhileko programazioa: haurrentzako itsas tailerrak eta bisita gidatuak

4 eta 11 urte bitarteko haurrei zuzendutako itsas tailer didaktikoak eta sortzaileak dira. Larunbatetan ingelesez dira
tailerrak, eta igandetan, berriz, elebitan
(euskaraz eta gaztelaniaz).
IRAILA
12-13: “Bizkaiko Golkoan bizi naiz / Vivo
en el Golfo de Bizkaia / I live in Bay of
Biscay”
19-20: “Elkanoren bidaia / El viaje de
Elkano / Elkano´s trip”
26-27: “Itsas fosilak / Fósiles marinos /
Sea fossils”
URRIA
3-4: “Itsas zaldiak ezagutzen / Conociendo a los caballitos de mar / Knowing sea
horses”
10-11: “Karola, garabi indartsua / Carola, la grúa forzuda / Carola, the strong
crane”
17-18: “Elkanoren bidaia / El viaje de
Elkano / Elkano´s trip”
24-25: “SOS Titanic”
31-1 (NOV): “Olagarroak ezagutzen / Conociendo a los pulpos / Knowing octopus”

AZAROA
7-8: “Bilboko Itsasadarraren zubiak /
Los puentes de la Ría de Bilbao / Bridges
over Ría de Bilbao”
14-15: “Elkanoren bidaia / El viaje de
Elkano / Elkano´s trip”
21-22: “Itsas maskorrak apaintzen /
Decorando conchas marinas / Decorating sea shells”
28-29: “Elkanoren bidaia / El viaje de
Elkano / Elkano´s trip”
ABENDUA
5-6: “Itsas komiki binetak / Un mar de
viñetas / Maritime comic sketches”
12-13: “Izurdeak ezagutzen / Conociendo
a los delfines / Knowing dolphins”
19-20: “Gabonetako itsas txartelak / Tarjetas marítimas de Navidad / Maritime
Christmas cards”
26-27: “Elkanoren bidaia / El viaje de
Elkano / Elkano´s trip”

Bisita gidatuak helduentzat eta 12 urtetik gorako adingabeentzat, gutxienez heldu
arduradun batekin.
Hilaren 1., 2., 3. eta 4. asteburuak, bisita
gidatuen ordena horretan. 5. asteburua
badago (azaroa), bisita gidatua Elkanoren erakusketara.

- “Bilboren eraldaketa: Bilbao, portua hirigunea izan aurretik”
- “Euskalduna Ontziolak”
- Aldi baterako erakusketa “Juan Sebastian Elkano. Aztarnaren bila”
- “Erain. Erriberako arotzeria Bizkaian, XX.
mendean”
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Itsas igandeak /
Sea sundays

Urtebetetze festak

Itsasmuseumek 4 eta 10 urte bitarteko
haurrentzako ekimena hau jarri du abian.
Igandetan egiten dira jarduera hauek,
hiz
kuntzak ikasi eta horiekin praktika
tzeko helburuarekin. Alde batetik, hilabeteko bigarren igandeetan, elebitan
egingo dira, euskaraz eta gaztelaniaz,
eta hirugarren igandean, berriz, ingeles
ez. Tailer hauetan haurren parte hartzea
sustatuko da, eta baita euskararen eta
ingelesaren erabilera ere.

Itsasmuseumek Lehen Hezkuntzako (6-9
urte) haurrentzako urtebetetze festak
antolatzen ditu. Itsas tailer didaktikoak
izaten dira: "Altxorraren bila" pista jolasa
eta eskulan bat: drakar baten edo belaontzi bikingo baten maketa. Museoak
jarduera osatzeko aukera ematen zuen,
eta museoko kafetegian askaria eskain
tzen zuen, baina martxotik aurrera askaria egiteari utzi zitzaion, COVID-19aren
ondorioz sortutako araudiari jarraituz.

ENERO
12 eta 19: "Itsas komiki binetak" /
"La mar de viñetas” /
"Maritime comic sketches"
FEBRERO
9 eta 16: “Izurdeak ezagutzen” /
“Conociendo a los delfines” /
“Knowing dolphins”
MARZO
8 eta 15: “Itsas fosilak” /
“Fósiles marinos” /
“Sea fossils”
Pandemiaren ondorioz, martxotik ekainera bitartean ezin izan ziren asteburuetan haurrentzako itsas tailerrak
egin. 2020ko irailetik aurrera, haurren
tzako itsas programazioa zabaldu egin
da, eta asteburu guztietan izan dira
itsas tailerrak (larunbatetan ingelesez
eta igandetan ele bitan, euskaraz eta
gaztelaniaz).
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Gidabenturak (familien
tzako ginkana online)
Doako online plataforma bat da, eta ez
da inolako aplikaziorik deskargatu behar,
ezta kontu bat sortu ere. Museoa modu
atsegin eta didaktikoan, eta familiarekin,
bisitatzeko modua: www.guiaventuras.com
Itsasmuseumeko ibilbidea osatzen duten puntuetan, familiek asmakizun baten
erantzuna bilatu beharko dute, hurrengo puntura joan ahal izateko. Ibilbidea
ginkana moduan osatuz, familiek Museoaren ondareaz eta historiaz gozatuko
dute. Proba guztiak gaindituz gero, beren
abenturaren amaieran zer aurkitzen den
jakingo dute.

Ezagutu Bilbo
Itsasadarretik
Beste aukera bat litzateke "Ezagutu Bilbo Itsasadarretik".
Museoak eta Bilbobenturak elkarlanean
(apirila eta urria bitartean) antolatutako
jarduera honek aukera ematen du Bilboko mugarri historiko eta arkitektoniko garrantzitsuenez familian gozatzeko,
oso ikuspegi desberdinetik.
Museoan hasten da bisita, bisita librearekin, eta, ondoren, piragua (kayak) edo
SUP (Stand Up Paddle) bidez Itsasadar
rean barna nabigatuko da, edo bizikletaz Bilboko Itsasadarretik edo ertzetatik
in situ ikusiko da hiriak izandako eraldaketak.
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Gamifikazioa online

Escape room
“1803: kapitainaren ihesa”

Museoaren mezuak publiko berrietara eramateko eta kanpoko zabalgunean
erakusgai dagoen ondare multzoari balioa emateko, "Itsasmuseum altxorraren
bila" jolas bat edo gamifikazio digital
bat da, familientzat egokia; museoaren
kanpoaldean dago. Edukia hiru hizkun
tzatan dago eskuragarri (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez) www.playvisit.com
online plataforman. Guztiz doakoa da eta
ez da beharrezkoa aplikazio edo app bat
deskargatzea, online plataforma batean
erabiltzen da. Museoaren kanpoko sarreran QR kodeak dituen informazio kartel
bat dago, edo zuzenean jokora eramaten
zaituen esteka bat. "Altxorrera" iristeko,
hainbat erronka gainditu behar dira (quiz
motako galderak eta puzzle bat).

Martxoan escape room baten diseinuari ekin zitzaion. Diseinuak 2021ean jarraituko du, eta urte horretan jarriko da
martxan. Gertakari historikoetan oinarritutako ihes jokoa da, eta Bilboko Itsasmuseumaren barruan egingo da.

Edukia didaktikoa da, proba guztietan
informazioa duen testu bat edo azalpen bideo bat baitaude. Helburu nagusia
da Itsasmuseumeko kanpoko bilduma
iraunkor
raren ondare balioa modu didaktiko eta dibertigarrian ezagutaraztea,
joko edo gamifikazio moduan zenbait
bitxitasun kontatuz: Euskalduna Ontziolak, Karola garabia, bonba etxea eta 150
urtetik gorako dikeak, dike lehorreko on
tziak, eskulturak eta beste obra artistiko
batzuk (edukiontziak).
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Talde lanean oinarritutako joko murgil
tzaile bat da escape room bat. Jokalari
talde bat gela batean giltzapetzen da.
Bertan, pistak aurkitu eta igarkizunak
eta buru-hausgarriak asmatu beharko
dituzte istorio bat asmatzen joateko eta
denbora amaitu baino lehen ihes egin
ahal izateko.
Gaur egun gero eta joera handiagoa dago
aisialdian escape roomak erabiltzeko.
Esperientzia ludiko batean oinarrituta
badago ere, baliabide didaktiko berria eta
erakargarria da, eta Itsasmuseumek erabiltzeko asmoa du. Parte-hartzaileei edo
jokalariei museoaren bilduma iraunkorra
eta edukiak hurbiltzeko helburuarekin,
escape room bat garatu eta martxan jarri
nahi du Itsasmuseumek.
Jokoaren eta, zehazki, escape roomaren
onurei dagokienez, honako hauek dira
nabarmentzekoak:
- Motibazio intrintsekoa. Jokoa, esperientzia ludikoa den aldetik, jarduera bat egin
nahi duten jokalarien barne motibaziotik
abiatzen da, eta ez horretara behartu dituztelako, baizik eta erakargarria eta dibertigarria iruditzen zaielako. Alde horretatik, escape rooma 15 urtetik gorakoen
artean boladan dagoen denbora-pasa da.
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- Parte hartze aktiboa. Jokalariek informazioa bilatu, ulertu eta zuzenean aplikatu beharko dute, ihes gelak proposatutako jokoak asmatzeko. Jokalariak ez
dira informazioaren hartzaile pasiboak,
baizik eta aktiboki manipulatzen dituzte,
eta horrek ikaskuntza errazten du.
- Arreta osoa. Ihes gelaren formatuak
denbora mugatua ematen du puzzleak
eta azken emaitza ebazteko (helburua
lortu ala ez). Horren ondorioz, jokalariak
erabat zentratuta daude jokoan ("fluxu
etan"), eta horrela errazago berengana
tzen dute informazioa.
Itsasmuseumek bultzatu nahi duen ekimen berri honek balioa eman nahi die
museoaren baliabideei, eta, aldi berean,
bisita egiteko alternatiba bat eskaini nahi
du, ezagutza eta dibertsioa emanez aldi
berean. Batez ere gazteei zuzendutako
jarduera da; eskaintza berritzailea da
inondik ere, museoko ohiko bisitetan askotan ikusten ez diren adin tarte horretako gazteak erakarri nahi ditu, eta baita
familiak ere, jarduera parte-hartzaileak
eta lankidetza lana bultzatzen duten jarduerak bilatzen baitituzte.
Escape rooma gertakari historikoetan
oinarrituko da, eta XVIII. mendearen
amaierako amerikar itsasontzi bateko
kapitain bat izango da protagonista. Kapitain horrek harreman komertzial estua du Bilboko portuarekin, bakailaoaren
merkataritzaren bidez. Bakailaoa zen,
hain zuzen ere, gure portura iristen zen
produktu nagusietako bat. Hala ere, bilbotarren ohiko bizitza nahastuko duten
gorabehera batzuk gertatuko dira, eta
agintariek urrearen kontrabando delitua
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ikertzen hasiko dira; jokalariek ebatzi
beharko dute kasua. Benetako gertaeretan oinarritutako kontakizun batek osatuko du jokoa, eta baita museoan ikusgai
dauden piezekiko elkarrekintza eragingo
duen garapena ere.
Jolaserako zenbait geltoki diseinatuko
dira, eta parte-hartzaileek gainditu beharko dituzte, aurkeztuko zaizkien enigmak eta probak asmatuz. Proba bat
gaindituz gero, hurrengo geltokira iristeko bidea marraztuko dute jokalariek, eta,
azkenik, enigma nagusia konponduko
dute.
Estazioen eta proben konplexutasuna
areagotuz joango da, eta parte-hartzaileek zorroztasun eta kontzentrazio handiagoa beharko dute; parte-hartzaileei
rolak eta funtzioak esleituko zaizkie.
Horretarako, behar bezala girotu beharko da espazioa, murgiltze esperientzia
ahalik eta errealena izan dadin. Aukeratutako espazioa Erdi Aroan merkatari
tzari eskainitako aretoa da. Areto horrek
hainbat eszenografia ditu, eta argiztapenarekin, soinuarekin eta espazioan egin
beharko diren egiturazko erreformekin
egokitu beharko dira, jolasari dinamismoa eta errealismoa emateko.
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“Nabigazioaren historia
Playmobileko click-en
bitartez” aldi baterako
erakusketa
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“Plastikorik gabeko itsas
oekin amets egiten dugu”
tailerra

6

Gizakiak historiaurreaz geroztik eraiki
eta nabigatu du itsasontzietan. Playmobileko eszena edo diorama hauetan, familia bisitariek Itsasmuseuma bera eta
bertako dikeak hobeto ezagutzeko aukera izango dute, eta orobat ezagutuko dituzte historian zehar, historiaurretik gaur
arte, izan diren itsasontzi motak.

Otsailaren 8an, museoko hezkuntza arloak doako tailer bat eman zien familiei Barakaldoko Ikean, berariaz osatua Ikea Familyko bazkideentzat eta
Itsasmuseumeko komunitatearentzat.
Ikearen eta Itsasmuseumen arteko lankidetzaren emaitza izan zen tailerra. Parte-hartzaileak gure itsasoetan plastikoek
sortzen dituzten arazo larrien inguruan
modu didaktiko eta parte hartzailean
kontzientziatzea zen helburua.

7
Belaontzi handien programa
Itsasmuseumeko Belaontzi Handien Programa guztiz aitzindaria
da. Programa horren bidez museoak garai eta tipologia askotako eskola ontziak eta belaontzi handiak ekartzen ditu Bilbora,
itsas kultura gizartera hurbiltzeko helburuarekin. Programa
didaktikoa, ludikoa eta dinamikoa da, eta adin guztietako ikusleei zuzenduta dago. 2000ko ekainean jarri zen abian, portugaldar Sagres eskola itsasontziaren bisitarekin, eta, orduz geroztik,
ontzi enblematikoek parte hartu dute.
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ATYLA
Eraikuntza urtea: 1984
Luzera:31 m.
Zabalera: 7 m.
Zingoa: 3 m.

Itsasmuseumek eta armadoreak sinatutako akordioaren ostean, Atyla eskola
ontziak Itsasmuseumen kaian kokatu du
oinarrizko portua eta atrakalekua neguko
hilabeteetan. Itsasmuseumen egongo den hilabeteetan, Atyla museoaren
hezkuntza eskaintzaren parte izango da,
eta bela bidezko nabigazioaren sekretuak ikasteko bisita gidatuak eta tailer
rak eskainiko dizkiete ikasle taldeei.

7
Atyla goleta bat da: 31 metro luze da eta
7 metro zabal, eta bi masta ditu. 1980 eta
1984 artean Lekeition egin zen, eskuz.
Gaur egun, Europa osoan zehar nabiga
tzen ari da Atyla, abentura eta garapen
pertsonaleko esperientziak eskainiz eta
ontzi klasikoen hainbat ekitaldi eta estropadatan parte hartuz. Gainera, otsailaren
erdialdetik aurrera, Carol Iglesias espazioan egindako aldi baterako erakusketa
batek ontzi berezi horren historia eta misioa erakutsi ditu. Atyla ontzia Itsasmuseumeko pantalanean egon da urte osoa.
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SHERPA 815
Eraikuntza urtea: 2018
Luzera: 74 m.
Zabalera: 13 m.
Zingoa: 3,54 m.

Luxuzko yate bat da, uztailaren 8tik 14ra
egon zen Itsasmuseumeko kanpoko
dikeetan atrakatuta. Yate hau 2018an
eraiki zen, Feadshipeko jabe eskarmentudun batentzat; hark erronka egin zion
ontziolari ea eraikiko zuen mundu osoan
muturreko lekuetara eraman zezakeen
eta biltegiratzeko espazio asko edukiko zuen yate bat. 74 metro luze eta 13
metro zabal da. Estalki nagusiak garabi
masiboak ditu, karga astunak altxatzeko
eta ontzigainean ontziak lurreratzeko diseinatuak.

Cecil Wright & Partners-ek elkarrekin
sortua, 815 proiektua (eraikuntza izena) RWDren diseinu lana da. Nagusiaren laburpenari jarraitu zion: kanpoaldea industriala eta guztiz funtzionala
eta barrualdea, berriz, xehetasunez betea, Feadship markari dagokion bezala.
Barruan, egongela bat, jangela bat eta
taberna bat ditu, helikopteroa popan lurreratzeko plataformaren azpian; gelak,
berriz, itsasontziaren brankan daude.
Zazpi gonbidaturentzako lekua du: bizkar nagusian, jabearen suitea, bi suite
VIP eta lau kamarote gonbidatuen
tzat.
Sherpa 815 ontziak Itsasmuseumen alboan atrakatu zuen, uztailak 8 eta 14 bitartean.
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GREEN DRAGON

PELAYO VIDA ERRONKA
Eraikuntza urtea: 2008
Luzera: 21,89 m.
Zabalera: 5,75 m.
Zingoa: 2,80 m.

2020ko urriaren 8tik 12ra bitartean, Volvo
Ocean Race muturreko estropadako V70
itsasontzia Itsasmuseumeko kaian lehor
reratu zen, bularreko minbizia gainditu
duten bost emakumerekin. Bost emakume, helburu bikoitzarekin: batetik, Iberiar Penintsulari bira emateko Kantauri
itsasoan, Atlantikoan eta Mediterraneoan
nabigatzea Pelayo Vida erronka betetzeko eta, era horretara, bularreko minbiziak
emakumeengan duen eragina ikusarazteko, eta, bestetik, kirola egiteak indarberri
tzeko dakartzan onurak nabarmentzeko.

7

8
Kultura zabaltzeko jarduerak
Itsasmuseumek, erakunde dinamikoa eta garaikidea den aldetik,
kultur jarduera osagarri ugari programatzen ditu urtero, itsas
gaiak abiapuntu hartuta betiere.

Jardueren memoria

Museoaren kultur programazioa osa
tzeko, zenbait ekitaldi antolatu dituzte
enpresek eta erakundeek, eta baita partikularrek ere. Museoa, 27.000 m2-ko azalera du, eta kultura eta tradizioa estetika
abangoardista baten bidez batzen dituen
gune berezia da.
Museoko lantaldeak eta laguntzaileek
bezeroari aholkuak ematen dizkiote eta
ekitaldia antolatzen laguntzen diote, hasierako diseinutik hasi eta amaiera arte,
xehetasunik txikiena ere zainduz eta zerbitzuaren bikaintasuna bilatuz.
Aurten, osasun krisia dela eta, museoko
ekitaldi kopuruak behera egin du, batez
ere enpresek eta bezero pribatuek antolatutakoak. Hori dela eta, beharrezko
segurtasun neurri guztiak beteko direla
bermatuko duen ekitaldi kontzeptu berri baten bilaketari eskaini dio museoak
energia guztia. Besteak beste, honako
hauek nabarmendu ditu: edukiera %60ra
murriztea gune guztietan, pertsonen
arteko 1,5 metroko distantziari eustea,
museorako sarreran tenperatura har
tzea eta museoko hainbat gunetan higiene guneak kokatzea, gelarekin eta
paperontziekin, besteak beste. Horrez
gainera, pandemia hasi zenetik museoak
egin dituen ekitaldi eta jarduera guztietan
harremanetarako datuak eskatu zaizkie
parte-hartzaile guztiei, miaketa bat egiteko, beharrezkoa izanez gero.
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Teknologiak garrantzi handiko zeregina
bete du ekitaldi formatu berri hori sor
tzeko eta abian jartzeko zereginean: ekitaldiak formatu mistoan edo hibridoan
sustatu dira, hau da, alde batetik, per
tsona kopuru oso mugatuak parte hartu
ahal izan du, segurtasun neurri guztiak
betetzeko moduan, eta, bestetik, stream
ing bidez parte hartu ahal izan da, ekitaldia zuzenean eta denbora errealean
jarraitzeko eta pertsona kopuru mugagabeari zabaltzeko moduan. Formatu hibrido mota hori, Itsasmuseumek Bilboko
Arte Ederren Museoarekin eta Merkataritza Nabigazioko Kapitainen Bizkaiko
Elkartearekin antolatutako hitzaldietan
erabili da batez ere.

8
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RABBA RABBA GIRL!
KONTZERTU ZIKLOA

CAROL IGLESIAS ESPAZIOAREN INAUGURAZIOA

2020. urte osoan zehar, musika kontzertu ugari izan dira Itsasmuseumeko kafetegian, asteburu zein jaiegunetan.

Irailean, Itsasmuseumek genero berdintasunaren, errespetuaren eta bizikide
tzaren aldeko poesia emanaldia antolatu
du. Egun horretan jakinarazi da museoko
gune garrantzitsu bati Carol Iglesias Espazioa izena jarriko zaiola, omenaldia
eginez Karola gure garabi ikonikoari izena ematen dion emakumeari.

Bestalde, bigarren urtez, 2020an, Rabba
Rabba Girl! zikloarekin jarraitu dute Nave
9k eta Itsasmuseumek. Proiektu horrek
Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa du,
eta emakumeek zuzeneko musikaren
panoraman egiten duten ekarpena ikus
arazi eta aintzat hartu nahi izan da, bai
auditorioan bai kanpoko zabalgunean eskainitako saioen bitartez, baldin eta eguraldiak horretarako aukera eman badu.
2020an Zea Mays, La Basu, Dudu Ouchen
eta Vittersweet taldeek hartu dute parte,
besteak beste.

LUTXANA ARRAUN
TRAINERUA
Eva Mena artista plastikoa hainbat astez
aritu da emakume arraunlarien Lutxana
Arraun trainerua margotzen, mezu feminista helarazten duten eta gainerako
itsasontzien ohiko monotonia hausten
duten koloreekin. Lan horretarako, hamalau koloreko paleta erabili du, arraunlari bakoitzeko bat, eta kirol munduan
historia egin duten emakumeen izena
erantsi du, zer disziplinatan nabarmendu diren alde batera utzita. Bizkaiko Foru
Aldundiko Berdintasun Sailak finantzatu
du ekimena.
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EUSKARALDIA 2020
Euskaraldiak Itsasmuseumeko zabalgunea erabili du 2020ko ekintzen aurkez
pen argazki ofiziala egiteko.

EDUSEX2020
JARDUNALDIAK
Bost egunez, 2020ko abenduan, Itsasmuseumek sexu aniztasunari eta giza
eskubideei buruzko EDUSEX2020 jardunaldiak antolatu ditu, Bizigay Elkarteak
antolatutako hitzaldi, mahai-inguru, eztabaida eta ikuskizunekin.

8
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HITZALDIAK
Museoak, normalean, itsasoaren inguruko hitzaldiak antolatzen ditu. Hitz
aldiak doakoak dira, publiko orokorrari
zuzenduak, eta itsas esparruko adituek
ematen dituzte; besteak beste, kirolariek,
marinelek, historialariek, itsas arkeologoek eta abenturazaleek, beren ikerketen, proiektuen edo esperientzien berri
ematen dute giro lasaian eta bertaratutakoen eta hizlarien arteko elkarrizketa
sustatzen dute.
Pandemiaren garaian hitzaldiak egiteari
utzi behar izan zitzaion, baina, uda ostean, berriro ere ekin zitzaien, indarrean
zen lege araudiaren arabera (tenperatura, distantzia, gela, edukiera, etab.); bertan 50 bat lagunek parte har zezaketen,
eta streaming bidez edo ondoren hodeian grabatuta utzita gozatzeko aukera
ere eskaini zen.
HITZALDIA: JULIÁN DE TELLAECHE,
ITSASOAREN ETA ITSAS GIZON ETA
EMAKUMEEN MARGOLARIA
Bilboko Arte Ederren Museoarekin sinatutako Obra Gonbidatua programaren
barruan, 2020ko urriaren 22an, Javier
Novok, Bilboko Arte Ederren Museoko
Kontserbazio eta Ikerketako koordina
tzaileak, “Julián de Tellaeche, itsasoaren
eta itsas gizon eta emakumeen margolaria” hitzaldia eman zuen.

HITZALDI ZIKLOA: 500 URTE MUNDUARI
LEHEN ITZULIA EMAN ZITZAIONETIK
Merkataritza Nabigazioko Kapitainen
Bizkaiko Elkarteak antolatutako hitzaldiak, 2020an Juan Sebastian Elkanok
munduaren inguruan egindako lehen
itzuliaren V. mendeurrena ospatzeko zikloan:
-Otsailak 11: “Tordesillasko hitzarmena, mundu berriaren banaketa garai
hartako itsas potentzien, hau da,
Espainia eta Portugalen artean”,
Montserrat León Guerrero.
- Irailak 15: “Lehen mundu itzuliaren
garaiko Bizkaia: lurraldea, gizartea eta
alderdi ekonomiko-instituzionalak”,
Imanol Vitores Casado.
- Azaroak 17: “Lehen zirkumnabigazioa
egin zuten marinel bizkaitarren mundua”, Daniel Zulaika.
- Abenduak 15: “Euskal itsasgizon
handien hiru mende. Juan Sebastian
Elkanotik Cosme Damian Churrucara”,
Sabino Laucirica Villalabeitia.

8

JOSÈ IGNACIO HOMOBONO MARTÍNEZ

Patrimonio material
e inmaterial
de la Cuenca Minera
de Hierro
EN EL HINTERLAND PORTUARIO DE BILBAO
Y SU RÍA Y DE CASTRO URDIALES

Maritimidades - Maritimotasunak
Colección Especializada de Estudios Marítimos
Itsas Gaien Ikerketako Bilduma Espezializatua
ITSASMUSEUM BILBAO
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ARGITALPENAK
MARITIMOTASUNAK BILDUMA
Itsasmuseumek Maritimotasunak Bilduma izenekoaren argitalpena bultzatu
du. Itsas azterketetan espezializatutako
bilduma da, eta itsas gizartearen eta
kulturaren hainbat alderdiri buruzko
adierazpenak eta ikerketak zabaltzea
du helburu, argitalpen zientifikoaren berezko parametroetatik abiatuta. 2020an,
itsas azterketen bilduma espezializatuaren 7. liburukia argitaratu zen.
Liburukiak:
- Antropología y Maritimidad (2015).
Egilea: Juan Antonio Rubio-Ardanaz
- Identidad marítima, iconicidad y patrimonio (2015).
Egilea: Isusko Vivas Ziarrusta
- Fiestas marítimas populares (2016).
Egilea: José Ignacio Homobono Martínez
- Estructuras ferroviarias y desarrollo
portuario en la Ría de Bilbao (2017).
Egilea: María Olga Macías Muñoz
- La Ribera de Deusto y Zorrozaurre en
la Ría de Bilbao (2018).
Egileak: Isusko Vivas Ziarrusta eta
Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga
- Bilbao, ciudad y mar (2019).
Egileak: Juan Antonio Rubio-Ardanaz
eta Iratxe Rubio
- Patrimonio material e inmaterial de la
cuenca minera de hierro (2020).
Egilea: José Ignacio Homonobo Martínez
Bizkaiko meatze arroa eta haren ondoko
Castro Urdialesko eremua burdin mineralaren hornitzaile nagusia izan zen

1882tik 1913ra bitartean mundu osoan.
Urte horietan, gainbeheran zihoan ustiapena, harik eta 1994an erabat itxi
zen arte. Lotura estua ezarri zen Itsas
adarreko eta kostaldeko portu instalazioen eta zegokien meatzaritza hinterlandaren artean. Erdigunea Triano eta
Matamoros mendietan zuen, eta Bilboko
eta Castro Urdialesko portu eta hiribilduen bitartekotzetara iristen zen. Soziabilitate harreman konplexuak sortzen
ditu, bai asoziatiboak, bai –batez ere– espontaneoak.
JUAN SEBASTIÁN ELKANO.
AZTARNAREN BILA
2019an Itsasmuseumek J.S. Elkano. Tras
la huella liburu digitala argitaratu ondoren, gaztelaniaz, 2020an, Itsasmuseum
ek papereko formatuan eta euskarazko
bertsioan, J.S. Elkano. Aztarnaren bila, argitaratu du, Donostiko Aquariumekin eta
Mundubira 500 Fundazioarekin lankide
tzan. Julián Diaz da liburuaren egilea eta
erakusketaren komisarioa.

8
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Komunikazioa
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2020ko urtarrilean eta otsailean, Itsasmuseumek programatutako erakusketa
eta jarduera guztiak eskaini ahal izan
zituen. Hala, urtarrilaren amaieran, Bilbao Surf Film Festival jaialdiaren lehen
edizioa egin zen, oso harrera onarekin,
bai kritikarien aldetik bai ikusleen aldetik; lau prentsaurreko eskaini ziren;
Itsas Igandeak, haurrentzako tailerrak,
egin ahal izan ziren hileko bigarren eta
hirugarren igandeetan, eta plaza guztiak
agortu ziren; eta hitzaldi bat eman zen,
Merkataritza Nabigazioko Kapitainen Biz
kaiko Elkarteak antolatutako programaren barruan. Horrez gainera, martxorako
hainbat jarduera antolatu ziren, hala
nola Julián de Tellaecheri buruzko hitz
aldi bat, Obra gonbidatua programaren
baitan, Loraldiaren zenbait ikuskizun eta
programazio berezia Euskal Kostaldeko
Museoen hilabetea ospatzeko. Hala ere,
jarduera horiek guztiak atzeratu egin behar izan ziren, 2020ko martxoaren 13an
museoa aldi baterako itxi baitzen, COVID-19aren pandemiaren eta agintariek
ezarritako etxeko konfinamenduaren ondorioz.
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Martxoaz geroztik, osasun krisiak markatu du 2020. urtea. Itsasmuseumeko
jarduera arlo guztietan nabaritu da hori,
eta oso modu esanguratsuan, komunikazioaren esparruan; izan ere, uneoro
egoerara eta ezarritako protokoloetara egokitu behar izan baita, eta uneanunean eman behar izan du jardueretan
izandako aldaketen, aplikatu beharreko
segurtasun neurrien eta museoaren eskaintzaren berri.
Hilabete horietan guztietan, Itsasmuseumeko komunikazio politikak hainbat fase
eta une izan ditu. Horiek horrela, helburu
bikoitza izan du: martxotik ekainera, aurrekaririk gabeko konfinamendu bat dekretatu zen garaian, edukia sortzea izan
zen lehentasuna eta, ahal zen neurrian,
Internet bidez "Museoa etxera hurbil
tzea". Ekainetik aurrera, berriz, museoak
berriro ateak ireki zituenetik, ahalegina
egin zen bisita segurua izan zedin bermatzeko hartutako segurtasun neurriei
zegokionez garrantzizko informazioa
modu eraginkorrean helarazteko mezuak igortzeko eta balizko bisitariengan
konfiantza sortzeko.
Beraz, 2020an ezinbestekoa izan da eskaintza eta komunikazio digitala indar
tzea (prozesu horretan murgilduta geunden jada, baina jauzi handia egin da
hilabete hauetan), Itsasmuseumek uste
osoa du digitalizaziorako joera hori hemen gelditzeko etorri dela eta hazten jarraituko duela. Museoak gaur egun leku
interaktibo gisa baino ez dira ulertzen,
non esperientzia digitala eta presen
tziala ez diren baztertzaileak, osagarriak
baizik: kulturarekin bat egiteko bi modu
desberdin, batzuetan kontsumo premiei
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erantzuten dietenak, eta, beste batzu
etan, bisita esperientzia hobetzeko erabil
daitezkeenak.
2020an oso presente egon da prestakuntza. Taldeko pertsona guztiek beren
ezagutza digitalak indartu dituzte, Office
365 programarekin sarean lan egiteko,
ikus-entzunezko edukia sortzeko, plataforma digitalak erabiltzeko, webgune interaktiboagoa eta intuitiboagoa sortzeko
eta, horrela, museoaren jarduerari eusteko. Azken batean, Itsasmuseum Komunitatea osatzen duten pertsonei lagun
tzea hain une berezian eta Internet bidez
kultura programazioa eskaintzea.

9
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ITSASMUSEUM DIGITALEAN
Martxoan, Itsasmuseumek komunikazio
plana berrikusi zuen, eta lehentasuna
eman zion kalitatezko eduki digitala sor
tzeari eta sare sozialen (Facebook, Instagram eta Twitter), plataforma digital ba
tzuen (IVOOX eta YouTube, SoundCloud),
museoaren webgunearen eta newsletter
en erabilerari, itsas kultura eta erakusketa proposamena Bilboko eta Bizkaiko
itsas ingurunean interesa duten pertsona
guztiei hurbiltzen jarraitzeko eta Itsasmuseumeko komunitatea osatzen dutenei
laguntzeko.
Horixe izan da, hain zuzen ere, Itsasmuseum bisitatzen jarraitzeko eta museo
berritzaile, interaktibo eta irisgarriago baten kontzeptu berria finkatzen jarraitzeko
ekimen nagusietako bat; “Itsasmuseum
digitalean” egitasmoaren bitartez gauzatu
zen ekimen hori. Atal berri bat www.itsasmuseum.eus webgunean: pieza garran
tzitsuen multimedia edukia eta hezkuntza
proposamenak; erakusketa iraunkorraren bisita birtuala; eta audiogiden edukia,
museoarena zein “Juan Sebastian Elkano.
aztarnaren bila” aldi baterako erakusketarako berariaz sortutakoa, bisita digital
osoa eta gogobetegarria edukitzeko helburuarekin.

Komunikazio estrategia horrek bi helburu
ditu: alde batetik, ahalik eta pertsona gehienengana iristea, hau da, gure audien
tzia handitzea –edukia sortuz–, eta, bestetik, guregana datozenei laguntzea eta
entretenitzea, etxeko konfinamenduak
eta ziurgabetasunak eta pandemiaren zabalkundea saihesteko ezarritako segurtasun neurri zorrotzek markatutako aldi
gogor honetan.

Jardueren memoria
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2020 KOMUNIKAZIO PLANA
Komunikazio plan espezifikoa, malgua
eta aldaketetara eta berrikuntzetara
azkar egokitzeko modukoa diseinatu da,
hurbiltasuna transmititzeko, museoak
eduki kulturala eskaintzen jarraitzeko,
informazioa emateko, entretenitzeko eta
ezagutza partekatzeko hartutako neurriak denon ezagueran jartzeko.
Hilabete hauek aukera ematen dute, halaber, komunikazio bideak optimizatzeko, prentsa eta hedabideen datu-basea
berrikusiz eta eguneratuz; etorkizunean
sustapen kanpainak egiteko aurrekontuak jaso dira, museoak pertsonekin
eraginkortasunez eta zuzenean elkarreragitea erraztuko duten galdetegiak eta

inkestak sortu dira, etorkizun hurbilean
aurreikusitako egoeretarako mezuak
definitu dira eta egoera bakoitzaren helburuak zehaztu dira.
Barne egiturari dagokionez, aurrera egin
da pertsonen kudeaketan, prozesuak berrikusi dira, protokoloak ad hoc ezarri
dira eta taldea osatzen duten pertsonen
gaitasun digitalen arloko prestakun
tza lehenetsi da. Konfinamenduak iraun
duen bitartean, sarean lan egin da, partekatuak eta talde dinamikak sortu dira
plataforma digitalen bidez dokumentuak,
talde osoak jakin dezan oro har zer egiten ari den eta garrantzitsutzat jotzen
duena eman dezan.

9
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2020an, digitalizazioa bultzatzeaz gain
–bereziki Itsasmuseum digitalean aipatutako atal berrian islatua–, museoak
hainbat komunikazio ekintza gauzatu
ditu, gure balio proposamena sustatzera bideratuak batzuk, eta, beste batzuk,
berriz, gure komunitateko pertsonei laguntzera eta babestera bideratuak.
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iragarkiak argitaratu dira: El Correon,
“Julián de Tellaeche: itsasoaren eta itsas
gizon eta emakumeen margolaria” izeneko hitzaldiaren berri emateko bat, eta
Eguberriak zoriontzeko bestea, Deian eta
El Correon argitaratu zena.

Apirilean komunikazio eta publizitate
kanpaina oso bizia egin da Itsasmuseum
digitalean ezagutzera emateko. "Gozatu Bizkaiko itsas kulturaz etxetik atera
gabe" izan da kanpaina horren eslogana.
Horren asmoa itsas kulturaz arduraz gozatzera bultzatzea izan da. Prentsa ohar
bat bidali zaie komunikabideei, eta pren
tsako zenbait argitalpenetan eta irratiko
elkarrizketatan eman dute informazio
horren berri; gainera, publizitate kanpaina handi bat diseinatu da El Correo eta
Deia egunkarietan eta hainbat irratitan,
hala nola Cadena Ser irratian.
Gainera, hainbat hedabideren kanpainetan parte hartu da, prentsa idatzian batik bat, ekonomia bultzatzeko eta osasun
egoerak sortutako ziurgabetasunaren
aurrean mezu positiboak bidaltzeko, eta

Itsasmuseumek, beste museo batzuekin
batera, Bizkaia Aurrera gisako kanpaina
digitaletan parte hartu du, zenbait museotako pieza zehatzak baliabide digitalen bidez erakusteko.
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PRENTSAURREKOAK ETA PROIEKTU
BERRIEN AURKEZPENA
2020an zehar, hainbat prentsaurreko
antolatu dira, eta horietan, bai deialdia,
bai ondorengo prentsa oharrak eta irudiak bidali zaizkie gai orokorrak zein gai
kulturalak lantzen dituzten komunikabideetako 180 kontakturi. Itsasmuseumek
gai hauek aurkeztu ditu 2020an:
- ITSASMUSEUM DIGITALEAN. Itsasmuseum digitalean atala jarri da martxan
museoaren webgunean.
- BILBOKO KORAL ELKARTEA. Hitzarmena izenpetu da museoaren eta Bilboko Koral Elkartearen artean, elkarrekin haurrentzako jarduerak eskaintzeko
eta bi erakundeen artean sinergiak sor
tzeko.
- GABARRA ATHLETIC. Lankidetza hitz
armena izenpetu da Athletic Club taldearekin Gabarra Athletic zaharberritzeko –museoaren bildumako pieza
aipagarria–, eta klubaren kirol lorpenen
ospakizunetan erabili ahal izateko.
- CAROL IGLESIAS ESPAZIOA. Carol
Iglesias Espazioaren inaugurazioa, Karola garabi ikonikoari izena eman dion
emakumearen omenez, eta instalazio
artistiko iraunkor baten aurkezpena,
Isabel Martín idazlearen Lo normal poemarekin, euskaraz eta gaztelaniaz, hogei bat egilek parte hartu duten poesia
errezitaldi baten bidez. Proiektu horretan, genero berdintasuna, bizikidetza
eta pertsonen arteko errespetua erreibindikatzen dira.
- KAROLAREN ARIMA. Hiriaren sinbolo eta Itsasmuseumaren itsasargia
den Karola garabia biziberritzea helburu duen argi-soinuzko proiektu ar-
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tistikoaren aurkezpena eta inaugurazio
ekitaldia, 100 lagunen baino gehiagoren
aurrean.
- ZURA ETA URA. Zura eta Ura proiek
tuaren inaugurazioa. Itsas portuen
eraldaketari buruz gogoeta egitera
bultzatzen duten argazki erakusketa
dokumental eta artistiko batek, hainbat testu literariok eta argitalpen batek
osatzen dute proiektua.
Kultura programen eta erakunde laguntzaileen beste prentsaurreko batzuk
ere egin dira museoan.

9
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KONTINGENTZIA PLANA ETA KANPOKO
ETA BARRUKO SEINALEAK
Ekainean, konfinamenduaren ondoren
museoak berriz ere ateak zabaldu dituenean, kontingentzia plan bat diseinatu da
osasun agintariek ezarritako segurtasun
neurri guztiak aplikatzeko eta museora
joan nahi duten pertsonei bisita segurua
eskaintzeko; itsas seinaleak osatu dira
bisitaren ibilbidea markatzeko; horretarako, itsasadarrean bizi den arrain baten,
zarboaren, irudia erabili da, eta baita kolore desberdinak ere, sarrera eta irteera
ordenatzeko; kartel espezifikoak sortu
dira eta korporazio euskarriak sortu dira,
museo barruan gel hidroalkoholikorako
bidea errazteko, beste hainbat ekimenen
artean.
Kanpoaldeari dagokionez, komunikazio
korporatiboari dagozkion euskarri ugari
jarri dira museoaren kanpoaldean. Ba
tzuetan programazioari buruzko informazioa agertzen da, eta beste batzuek,
berriz, zabalgunea eta bertan dauden
bildumako piezak bisitaren esperientziaren barruan txertatzen dira; komunikazio horren helburua da adieraztea bisita
eraikinetik kanpo hasten dela eta pieza
guztiek, barruan zein kanpoan daudenek, bilduma bakarra osatzen dutela.
Museoaren izena letra gorpuzdun eta
argitsuekin jarri da sarrera nagusian, eta
letren formatu hori bera erabili da txarteldegien eremuan eta auditorioan.

Jardueren memoria

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2020

131

KOMUNITATEA
Itsasmuseumen helburu nagusia da
pertsonak bere jarduera guztiaren erdigunean jartzea beti, eta aurtengoa urte
bereziki garrantzitsua izan da. Bide horretatik lan egin da taldea osatzen duten
pertsona guztiekin elkarlanean, barne
komunikazio eraginkorraren kudeaketan; fidelizazio programa berrikusi da,
eta kategoria bakoitzerako abantaila berriak diseinatu dira, irudi eta txartel berri
bat eta webgunearen bidez alta emateko
prozesu berri bat, errazagoa eta erosoagoa. Gogoeta prozesu horren helburua
izan da Itsasmuseum Komunitatea osatzen duten pertsonen kopurua handitzea
batetik, eta, bestetik, kalitatezko zerbi
tzua eskaintzea eta gure proiektuarekin
bat egitea erabakitzen duten pertsonei
balio erantsia ematea.
Horrez gainera, 2020. urtean, Itsasmuseumek pertsonengandik hurbil egon
nahi izan du, gure komunikazioak jaso
tzen dituzten, bisitatzen gaituzten eta la-

guntzen gaituzten pertsonengandik hurbil, eta, horregatik, 18 newsletter bikoitz
bidali dira, euskaraz eta gaztelaniaz, hiru
gutun pertsonalizatu Itsasmuseum Komunitateari eta beste hiru gutun Port
Centerren babesa programaren barruan
aitabitxi gisa jarduten duten enpresei.
Eta komunikazio dinamika bizia eta noranzko bikoa izan dadin, telefono deiak
egin dira hainbat urtez jarraitzaile izan
ditugun pertsonen egoeraren berri edukitzeko.

9
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KONTABILITATE SOZIALA
Kultura erakunde gehienok bi parametroren arabera ebaluatzen dugu geure
burua: alde batetik, parte hartzen duten erakundeek sortutako kostuei lotutako kostu ekonomiko soila edo autofinantzaketaren ehunekoa, eta, bestetik,
instalazioetara sartzen diren bisitarien
kopurua.
Museoa jabetzen da adierazle horien garrantziaz, baina, aldi berean, beste parametro asko ere jasotzen ditu, hain zuzen,
gizartearekin egiten duten lana neurtu
baina kontabilitatean islarik ez duten parametroak.
Horregatik guztiagatik, 2019ko urritik
2020ko uztailera bitartean, Museoak,
Euskadiko museoen ordezkari ugarirekin batera, ikerketa parte-hartzailean
oinarritutako ikastaro batean parte hartu
du; EHU-EHUk, Deustuko Unibertsitateak
eta GEAccounting, Social Accounting for
Sustainability elkarteak antolatu dute
ikastaroa, eta erakundeok sortzen dugun
balio soziala kalkulatzeko aukera ematen duen eredu eta metodologia bat garatu dute.
Kontabilitate sozialak balio eredu bat
eransten du, Eredu Poliedrikoa izenekoa,
eta Stakeholderren Teorian zentratua
dago. Eredu horrek, zenbait urratsen bidez, erakunde bakoitzaren balio soziala
kalkulatzeko prozesua sistematizatzeko
aukera ematen du; prozesu metodologia
horri SPOLY esaten zaio, eta etengabe
hobetu behar da, hainbat erakundetan

duen aplikazioak emandako feedback
aren bidez. Hori guztia, balio aldagaien
eta proxyen estandarizazioa zehaztuz;
horrek emango digu outputak eurekin
batera monetizatzeko aukera. Era horretara, erakundearen gizarte balio integratua kalkulatu ahal izango da.
Balio sozial integratua honako hauen
batura da: MBS (Merkatu Balio Soziala),
MGBS (Merkatu Gabeko Balio Soziala)
eta BE (Balio Emozionala).
MERKATU BALIO SOZIALA, museoak
gizarteari (erakundeak, enpresak, langileak, hornitzaileak, etab.) egiten dion
itzulera ekonomikoa kalkulatzen duena
eta finantza kontabilitatetik bertatik lortzen dena.
MERKATU GABEKO BALIO SOZIALA, hau
da, hasieran monetarizatuta ez dagoen
stakeholder taldeei sortzen diegun balioa; horretarako, lehenik eta behin,
hautemandako balio aldagai bakoitzari
adierazle bat esleitu beharko diogu aldagaiak neurtu ahal izateko: algoritmo
bat aldagai hori kalkulatu ahal izateko
eta merkatuan oinarritutako proxy bat,
zuhurtasun irizpidearen arabera jardunez betiere. Eta, azkenik, BALIO EMOZIONALAK, izenak berak adierazten duen
moduan, balio emozionala, errotze sentimendua, partaide izatea, hau da, herritarren pertzepzio ukiezinak, aintzat hartu gabe ere existitzen diren horiek, harik
eta falta zaizkizun arte.
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BISITA PROGRAMA
Itsasmuseumek bisita gidatuak eskain
tzen ditu, bai erakusketa iraunkorrean,
bai aldi baterakoetan, eskola taldeentzat,
elkarteentzat, familientzat eta gure itsas
ingurunearen interesa duten guztientzat.

seoaren barruan egiten dira, baina, zenbaitetan, museoaren kanpoaldean ere
egiten dira, aldi baterako erakusketen
edo beste jarduera batzuen nahiz baldintza meteorologikoen arabera.

Martxoaren 14ra arte neguko ohiko ordutegiari eutsi zitzaion, 10:00etatik
18:00etara, orduan hasi baitzen konfinamendua. 2020ko ekainetik aurrera, museoa berriz ere zabaldu zenean,
11:00etatik 19:00etara izan da ordutegia,
asteartetik igandera.

BISITA GIDATUAK TALDEENTZAT
Museoak bisitari talde guztiei zuzendutako bisita gidatuak eskaintzen ditu
(elkarteak, aisialdi klubak, udalekuak,
akademiak...), itsas ondarea eta kultura
modu ludiko eta parte-hartzailean hurbiltzeko helburuarekin.

ASTEARTEAK DOAN
2013ko urtarrilaz geroztik Itsasmuseum
ek doako sarrera eskaintzen die herritar
eta bisitari guztiei astearteetan (irailetik
ekainera).

Tailer didaktiko bat da jardueraren oinarria, taldeak berak aukeratzen duena,
eta horrekin batera Museoan barrena
egiten den bisita gidatu bat tartekatzen
da (erakusketa iraunkorra eta/edo aldi
baterakoa). Era berean, Museoak bisita
gidatuak eta tailerrak eskaintzen ditu behar bereziak dituzten pertsonentzat.

BISITA GIDATUAK IKASLEENTZAT
Hezkuntza Programaren esparruan,
ikastetxeek eskaintza aukera zabala dute
Museoak eskaintzen duen jarduera didaktikoen artean. Itsas ondarea eta kultura modu ludiko eta parte-hartzailean
hurbiltzea da horien guztien helburua.
Bisita gidatuak, oro har, erakusketa
iraunkorrean hasten dira. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleen kasuan, pista
jolas baten bidez ezagutzen dute erakusketa, eta tailer batean amaitzen dute bisita, eskulan bat eginez.
Tailerrak asteartetik ostiralera egiten
dira, 10:00etatik 14:00etara, eta bi ordu
inguru irauten dute. Normalean mu-

Taldeak gutxienez 15 lagunek eta gehienez 25 lagunek osatuko dituzte (behar
bereziak dituzten bisitarien kasuan izan
ezik). Bisitaren iraupena ordu bat eta erdi
eta bi ordu artekoa izango da.
BISITA LIBREA
Taldeka zein banaka, Museora bisita librea egiteko aukera dago, audiogiden
doako zerbitzua erabiliz. Txikienek, gainera, ginkana pirata dibertigarri batez
eta Playmobileko dioramez gozatzeko
aukera izango dute. Bertan, modu argi
eta soilean azaltzen zaie zertan den
erakusketa iraunkorra.
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Bisitari kopurua

Hezkuntzako edo
haurrentzako jardueretako
parte-hartzaileak

2003

35.296

1.905

2004

49.120

7.846

2005

115.235

9.578

2006

38.958

10.715

2007

53.495

10.342

2008

48.242

10.961

2009

61.502

9.790

2010

28.820

7.713

2011

56.720

9.724

2012

51.426

8.027

2013

56.566

6.278

2014

53.883

7.460

2015

102.142

7.037

2016

51.301

8.061

2017

51.313

8.096

2018

55.880

9.717

2019

64.969

10.194

2020

22.278

3.337

997.146

115.287

Urtea

GUZTIRA
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Ataria
Eraikinaren erdiko gunea da, areto
guztietarako sarbidea ematen duena.
Atariak 305 m2 ditu eta ezin hobea da

Auditoriumean antolatutako ekitaldi baten koktela edo coffee-break etenaldia
egiteko.

11

Auditoriuma
Auditoriumak 157 m2 ditu eta megafoniasistema, pantaila bat eta biltzarrak,
hitzaldiak eta abar egiteko behar
den guztia dauka. Halaber, 41 m2-ko
anfiteatro bat dauka. Aulkiak finkoak
ez direnez, edozein motatako ekitaldiak
antola daitezke.

Antzokia: 190 pax.
Eskola: 90 pax.
Koktela: 200 pax.
Oturuntza: 120 pax.

142

Itsasmuseum Bilbao 2020

Jardueren memoria

Beirate Aretoa
Museoko erakusketa iraunkorraren ibil
bidean dagoenez, gune nagusia da koktel esklusiboak, galako afariak, sari-banaketak eta abar egiteko.

Koktela: 300 pax.
Oturuntza: 150 pax.

Behatoki Aretoa
Duen antolaera bereziari esker, askotariko erabilerak ditu: bilerak, ikastaroak,
prentsaurrekoak, koktelak eta galako
otorduak, esaterako. Halaber, Bilboko
Itsas
adarraren bista zoragarriak ditu.
Aldi baterako erakusketak egiteko ezin

hobea da, 89 m2 dituelako. Gainera, 117
m2-ko beste areto batekin lotuta dago.
Antzokia: 45 pax.
Koktela: 70 pax.
Oturuntza: 50 pax.
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Port Center
Areto hau Bilboko Portuko Port Center
interpretazio-zentroa dagoen erakusketa-eremuan dago; gainera, merkataritza-ontzi baten barnealdearen itxura
du eta puntako elementu teknologikoz

hornituta dago.
Antzokia: 60 pax.
Koktela: 80 pax.

11
Erabilera anitzeko aretoa
Atariaren ondoan dagoen areto honek
104 m2 eta kanpoaldeko bista pribilegiatuak ditu: dikeak, artelana, objektu historikoak eta itsasontziak. Gainera, kanpoaldeko zuzeneko sarbidea dauka.

Antzokia: 60 pax.
Koktela: 80 pax.
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Museoaren kanpoaldea
Itsasmuseumeko nasek kokapen ezin
hobea dute Itsasadarraren ondoan eta
Bilboko erdigunean. Askotariko ekitaldiak egin daitezke 20.000 m2 horietan:
azokak, road show direlakoak, kontzertuak, produktuen aurkezpenak, etab.

Kafetegia
Ezin hobea da 80 pertsona arteko jai pribatuak eta ekitaldiak egiteko, kaietara
eta Bilboko itsasadarrera ematen duten
bistekin.
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LANKIDETZAK
Herritarrei eta gizarteari irekita dagoen kultura zentro bat izateko fun
tsezko helburuarekin jarraituz, 2019an
lankidetza hitzarmenak izenpetu ditu
Itsasmuseum
ek, eta hainbat jarduera
antolatu dira hainbat erakunde, enpresa
eta gizarte erakunderekin elkarlanean,
2003an sortu zenetik egindako lankidetzez gainera.
Lankidetzak 2020an:
• Bilboko Koral Elkartea. 2020ko ekainean, Lorea Bilbaok (Itsasmuseumen
lehendakaria eta Euskara, Kultura eta
Kiroletako diputatua) eta José Miguel
Lanzagortak (Bilboko Koral Elkartearen lehendakaria) lankidetza hitzarmen
bat izenpetu zuten, zeinaren arabera bi
elkarteek Bizkaiko ondare kulturalari,
musikalari, industrialari eta itsasoari
loturiko ondareari balioa ematen lagunduko dioten baterako ekimenak eta
proiektuak aztertzeko konpromisoa hartu zuten. Hitzarmen horren esparruan, 6
eta 10 urte bitarteko haurrei zuzendutako udaleku musikalak aurkeztu ziren
udako oporretarako. Udaleku horietan,
musika eta itsas kultura bateratzen dira,
eta ñabarduraz beteriko proposamen bat
eskaini eta hiriko proposamen kulturala
sendotzeko aukera ematen dute.
• Bilboko Arte Ederren Museoa. Itsasmuseumek eta Bilboko Arte Ederren Museoak lankidetza hitzarmen bat izenpetu
dute Obra gonbidatua programa ezartzeko. Programa horren bidez, pinakotekak
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obra erakusgarri bat utziko du Itsasmuseumen aurkezteko.
• Donostiako Aquariuma. Itsasmuseum
en eta Donostiako Aquariumaren arteko
lankidetza egonkorrari esker, 2020an
Itsasmuseumen Zura eta Ura izeneko argazki proiektu literarioa aurkeztu da.
• Bartzelonako Itsas Museoa. Itsasmuseumek eta Bartzelonako Itsas Museoak
lankidetza loturak ezarri dituzte beren
jarduera eremu guztietan: museoari
dagokionean, modelismoan, erriberako
arotzerian, etab. Halaber, Penintsulako
Itsas Museoen Sarea sortzen lagundu
dute, eta hainbat bilera antolatu dituzte,
Bartzelonan, Bilbon eta Portugalen.
• Euskal Herriko Itsas Foroa, Euskal Herriko itsas industriaren klusterra eta itsas sektoreko eragile guztien topagunea.
Itsasmuseumek, Foroko eta haren Aholku
Batzordeko kide den aldetik, modu aktiboan parte hartzen du Itsas Foroak gauzatzen dituen jarduera eta proiektuetan.
• Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun
Saila. Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu,
Gizarteratze eta Berdintasun Sailarekin
egindako elkarlanari esker, abian jarri da
Rabba Rabba Girl! zikloa. Ekimen honen
bidez, emakumea bizitza publikoaren
alderdi guztietan ikusarazteko eta ahalduntzeko asmoari eusten dio. Musika
zikloaz gain, nabarmentzekoa da Berdintasun Sailak WomenBI aldi baterako
erakusketaren ekoizpenean izan duen
lankidetza.
• Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Itsas-

11
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museumek lankidetza esparruak ezarri
ditu Unibertsitateko hainbat ekimen, sail
eta zentrorekin:
- EHUko Itsas Eskola. Itsasmuseumek
lankidetza hitzarmena sinatu du EHUko
Nautika Eskolarekin, bere bildumako
baleontziak zaindu, kontserbatu eta
erakusteko.
- Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Astea. UPV/EHUko Garapen
Zientifikorako eta Transferentziarako
Errektoreordetzak antolatu du, Ikerkuntzaren Gizarte Hedapeneko Zuzendaritzaren bitartez. Itsasmuseumek
beste urtebetez lagundu du zientziaren
zabalkunderako ekitaldi hau antolatzen,
hainbat ekimen eta jardueren bitartez.
• PIE, Plentziako Itsas Estazioa – Estación Marina de Plentzia. Itsasmuseumek
eta PiEk itsas inguruneaz kontzientzia
tzeko eta babesteko hainbat tailer egin
dituzte elkarrekin. Aldi berean, bi zentroak lanean ari dira Museoak itsasoen
iraunkortasunari, mikroplastikoen arriskuari eta itsasoak inbaditzen dituen ku
tsadura ikusezinari buruz duen erakusketaren ibilbidean modulu iraunkor bat
sortzeko.
• Basquetour, Turismoaren Euskal
Agentzia. Itsasmuseumek modu aktiboan parte hartzen du hainbat arlotan sustatzen ari den lantaldeetan, eta
2019an bereziki nabarmena izan da Familia Turismoko Mahaian izandako parte
hartzea.
• Baskegur, Euskadiko Zuraren Elkartea.
Baskegurrekin egindako lankidetza es-
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parrua faktore garrantzitsua bihurtu da
Nuevo Anchústegui ontzia zaharberritzeko lanetan. Bertako egurraren hornitzailea izan da, eta, horrela, tokiko material
jasangarrien erabilera sustatu da.
• Euskaraldia. Itsasmuseumek Euskaraldiarekin lankidetza aktiboa izan du
2018an sortu zenetik, euskararen erabilera zabaltzen eta sustatzen, eta pren
tsaurrekoak antolatzen lagundu du.
• Salvamento Marítimo Humanitario
SHM. Itsasmuseumek lankidetza eskaini dio SHM GKEari. Haren ontzia, Aita
Mari, Museoko kaietan atrakatuta egon
zen hainbat astez, Mediterraneora joan
eta bere lan humanitarioa egin ahal izateko legezko baimen guztiak lortzeko
zain. Egonaldi hartan, bisita gidatuak eta
GKEaren lana erakusten duen erakusketa txiki bat antolatu ziren.
• BAOS. Itsasmuseum Bilboko akordeoi
Orkestra Sinfonikoarekin ari da elkarlanean, eta ohorezko kidea da hartan.
• PRIDE. Itsasmuseumek PRIDErekin,
Ingenieros-Deusto estropadaren susta
tzaile den klubarekin, Klubarekin jarduten du elkarlanean. 1981. urteaz geroztik
antolatzen da estropada, Bilboko Itsas
adarrean. Museoak hainbat ekitalditan
parte hartzen du, eta Museoaren instalazioetan egiten da eskifaien arteko ohiko
desafioa.
• Bermeo Tuna World Capital. Bermeo
Tuna World Capital aliantza publiko-pribatuko kidea da Itsasmuseum, eta Bermeon, Euskal Herrian eta nazioartean
atunaren balio katea osatzen duten fun
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tsezko eragile guztiak inplikatzea du helburu.

jarduera eta maisu eskola hartu ditu
jaialdiaren esparrua.

• Tras la ELA en vela. Itsasmuseumek
“Tras la ELA en vela” proiektu solidarioarekin lankidetzan jardun du: hainbat
prentsaurrekotan mezuak zabaltzen lagundu du eta zeharkaldian filmatutako
dokumentala aurkeztu du.

• Enkartur. Itsasmuseumek Zierbenako
KantauriFest jaialdian parte hartu du.
Itsasmuseumek hainbat eratara parte
hartu du jaialdian: stand bat, erakusketa
bat eta haurrentzako jarduerak.

• Open House. Itsasmuseum Open House Bizkaiko arkitektura eta hirigintza
jaialdiarekin elkarlanean ari da. Open
House 2020 jaialdiaren esparruan,
Itsasmuseumek tailer didaktikoak eta bisita gidatuak antolatu ditu ERAINera, eta
bertako pantalanak itsasadarrean nabigatzeko ontziratzegune bihurtu ziren.
• Walk on Project, WOP. Itsasmuseumek
WOPekin (gaixotasun neurodegeneratiboen aurka borrokatzen den enpresa
soziala) lan egiten du Estropatadaren
antolakuntzan: Bilboko Itsasadarrean
gomazko milaka ahateren lasterketa.
Lehiaketa hori, gainera, familia giroko
jaia da: haurrentzako jarduerak, tailerrak, zuzeneko musika eta gastronomia
uztartzen ditu. Aurten, plastikozko ahate
ospetsuen ordez pinaburuak baliatu dira,
iraunkorrak eta biodegradagarriak direlako.
• Mendi Film Festibala, Nazioarteko
Mendi eta Abentura Zinema Jaialdia.
Itsasmuseumek Mendi Film Festibalarekin jardun du jaialdiaren inaugurazio
ekitaldian.
• Sail IN Festival, itsasoaren eta belaren kulturaren jaialdia. Aurten,
Itsasmuseum
ek haurrentzako hainbat
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• Portugaleteko Udala. Itsasmuseum
Portugaleteko Udalarekin aritu da elkarlanean, eta hango itsas jaialdian parte
hartu du, ERAINen erriberako arotzeriako teknika tradizionalei jarraituz eraikitako Portu txalupa osagarriarekin.
• Arrigorriagako Lanbide Heziketako
Eskola. Lankidetza hitzarmen bat ezarri
da Itsasmuseumen eta Arrigorriagako
Lanbide Heziketako Eskolaren artean.
Hitzarmen horren bidez, ikasleek Itsas
museumen egin ahal izango dituzte
praktikak, Museoko azpiegituretan mantentze-lanak egiteko proiektu bat prestatuz.
• Artium museoa. Itsasmuseumek lankidetza hitzarmena izenpetu du Artium
museoarekin, eta, horren bidez, bi museoen lagunek abantaila esklusiboak
izango dituzte.
• El Correo. Itsasmuseumek El Correo egunkariarekin batera antolatu du
Enpresen Lasterketa.
• Deia. Itsasmuseumek Deia egunkariarekin batera antolatu ditu Sari digitalak
eta Jaialdia 2020en sustapenean. Boisen
(Estatu Batuak) egingo da jaialdia).
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LANKIDETZA EGONKORRAK
• Itsas Lagun, Itsasmuseumeko Lagun
Elkartea-Asociación de Amigos de Itsasmuseum. Elkarte hori batez ere boluntarioek osatzen dute, eta hainbat ataletan finkatu da: modelismoa, erriberako
aro
tzeria eta artxiboa, Itsasmuseumek
garatutako proiektuetan modu aktiboan
parte hartuz.
• Bizkaikoa, Aldundiaren museoetarako
edo foru partaidetzako museoetarako
lan egiten duen Foru Kudeaketa Unitatea.
Bizkaikoa erakundeak Bizkaiko kultura
ondarea sustatzeko eta zabaltzeko abian
jarritako hainbat ekimenetan parte hartu
du Itsasmuseumek: ondarearen Europako Jardunaldiak, bilera eta jardunaldi
teknikoak, etab.
• Merkataritza Nabigazioko Kapitainen
Bizkaiko Elkartea (AVCMM). AVCMrekiko
lankidetza estuagoa izan da 2019an, Juan
Sebastian Elkanok lehen ingurabidea egin
zuen espedizioa hasi zeneko 500. urte
urrena dela eta. Urteurrena hori ospatzeko
hainbat ekintza egin dira, besteak beste,
hitzaldi ziklo bat eta oroitzapenezko ekitaldiak (partidaren irudikapena, erakusketa,
lur globo handi baten instalazioa, etab.).
• Nave 9. Itsasmuseumek eta Nave 9k,
elkarlanean, musika programazio zabala
eta askotarikoa osatu dute, eta bereziki
azpimarratzekoa da Rabba Rabba Girl!
zikloa, emakumeek gidatutako edo osatutako rock bandekin, haiek musikaren
eremuan egindako ekarpena ikusaraziz
eta aitortuz.
• Euskal Kostaldeko Museoen Sarea.
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Itsas
museum Euskal Kostaldeko Museoen Sareko kide da. Kostaldea ardatz
duten museo, interpretazio zentro eta
bestelako instalazio ugari biltzen ditu
sare horrek. Txartel bakar bat eskaintzeaz gainera, deskontuak eta abantailak
ematen ditu, baita sustapenerako materiala ere, eta, urtero, Euskal Kostaldeko
Museoen hilabetea antolatzen da. Bertan, jarduera programa zabala antola
tzen da, eta horietan ere parte hartzen
du Itsasmuseumek.
• Loraldia, Euskal Kulturaren Jaialdia.
Itsasmuseumek Loraldiarekin jardun du
lankidetzan hura sortu zenetik, eta Loraldiaren programazioaren barruan hainbat
ikuskizun hartu ditu bere instalazioetan
eta haien sustapenean lagundu du.
• ATYLA Fundazioa. Atyla itsasontzi eskolarekin sinatutako akordioaren ondoren, Itsasmuseum haren portu eta
atrakaleku izan da neguko hilabeteetan.
Aldi horretan, Atyla Museoaren hezkun
tza eskaintzaren barruan sartu zen, eta
Itsasmuseumeko eskola programako
jardueretan parte hartu du eta bela nabigazioaren sekretuak azaldu ditu. Gainera, Atyla ontziak museoa ordezten du
udako nabigazioetan.
• Otxarki Lanbide Heziketako Eskola.
Itsasmuseumek eta Otxarki Eskolak lankidetza bizia eta etengabea dute, batez
ere Zurari dagokion Moduluarekin. Horren bidez, zenbait ikaslek prestakuntza
jaso dute ERAINen eta Nuevo Anchústegi
zaharberritzeko lanetan parte hartu dute.
• Gorabide. Itsasmuseumek lankide
tza estua du Bizkaiko Gorabide Elkar-
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tearekin, eta lan bateratua egiten dute
pertsona guztientzako irisgarritasuna
sustatuko duten gaitasun teknikoetan,
afektiboetan eta jarrerazkoetan aurrera
egiteko zereginean. Horrez gainera, Gorabidek emandako bereizgarri bat jaso
du Itsasmuseumek aurten: GORAKIDE
2019, adimen urritasuna duten pertsonekin hartutako konpromisoagatik.
• La Caixa Fundazioa. La Caixa Fundazioarekin lankidetzan, Educaixa Planetarioa kokatu zen Itsasmuseumen. Bestalde, Itsasmuseumek, La Caixa Gizarte
Ekintzarekin batera, kultura gizartera
tzeko elementu gisa sustatzen du, eta
doako bisitak eskaintzen dizkie talde babesgabeenei.
• Fair Saturday. Itsasmuseumek Fair Saturday kultura mugimenduarekin batera
jarduten du. Fair Saturday mugimenduak
Black Friday ekimenari aurre egiten dio,
kultur ekintza ugari antolatuz. Aurten
Unesco Etxearekin elkarlanean egindakoak nabarmendu dira.
• Surf Film Festival. Itsasmuseum kolaboratzailea da Surf Film Festivalaren,
eta lau egunez, surfaren munduko zinema, tailer, erakusketa eta jarduera ugari
eskaintzen ditu.
• Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Itsas
museumek lankidetza esparruak
finkatu ditu unibertsitateko zenbait ekimen, sail eta zentrorekin:
- UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatea.
Itsasmuseumek, Euskal Herriko Uniber
tsitateko Arte Ederretako Fakultateak,

Itsasmuseum Bilbao 2020

149

Aurtenetxea Containersek eta Bilboko
Udalak, Bilbao Art Districten esparruan,
Portuko Edukiontzien Arte Instalazioen
Lehiaketa antolatzen dute urtero. Bestalde, ikasleentzako praktika programa
batera zabaldu da lankidetza hori.
- Itsasmuseumek, inguruko beste museo
batzuekin batera, museoak sortutako gizarte balioaren monetizazioari buruzko
prestakuntza proiektuan parte hartzen
du, UPV/EHUko eta Deustuko unibertsitateen gidaritzapean.
• Bilbao Ekintza. Bilbao Ekintzarekin
lankidetza, "Argi Azala" instalazio artistikoaren mantentze-lanak egiteko, eta
urteroko bilera museoan bertan egiteko.
• Museo Vasco – Euskal Museoarekin lankidetza hitzarmena Museoaren
Lagunei deskontuak eskaintzeko.
• Bilbobentura. Lankidetza hitzarmena
Bilbobenturarekin, itsasadarrean piraguak alokatzeko eta baterako kultura
jarduera sorta bat eskaintzeko.
• Peñascal Fundazioa. Lankidetza Peñascal Fundazioarekin, hainbat euskarri,
oinarri eta egitura eraikitzeko.
• Deustuko Unibertsitatea. Hitzarmena
Deustuko Unibertsitatearekin, praktika
programa batekin.
• UR-GARBI. Lankidetza UR-GARBIrekin;
horren bitartez, Museoaren dikean espazioa uzten zaio Itsasadarrean hondakinak biltzen dituen artefaktu bat amarratzeko.
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• Bilboats. Museoaren kaietan lekua uzten zaie ontzia amarratzeko.
• Altegi eta Asaken. Lankidetza Altegi
eta Asaken Lan bertikalen Eskolarekin
Karola garabia lan bertikalen teknikarien
entrenamendurako eta formakuntzarako
zentro bihurtzeko edo sokak erabiltzeko
teknikak erakusteko.
• Bilboko Udaleko Ingurumen Saila. Lankidetza Bilboko Udaleko Ingurumen Arloarekin, bizikleta erabiltzen ikasteko eta
teknika hori hobetzeko tailerren antolamenduan eta sustapenean.
• Euskadiko Biodibertsitate Zentroa.
Euskadiko Biodibertsitate Zentroarekin,
Madariaga dorretxearekin, lankidetza.
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BESTE LANKIDETZA BATZUK
• Club Lector / Suscriptores.
• Hirukide. Euskadiko Kide Ugariko Familien Federazioa.
• Athletic Club Fundazioa.
• BBK26 (26 urte bitarte).
• GazteTxartela (26 urte bitarte).
• Betizu (4-12 urte).
• Itsasamezten.
• Orza.
• Garbikide. Bizkaiko Foru Aldundia.
• ChildrensLab.
• Suspergintza.
• Bilboko Udala.
• EHU, Hezkuntza Fakultatea.
• Deustuko Unibertsitatea.
• Bilbobentura.
LANKIDETZA ESTRATEGIKOAK

• Pakea Bizkaia. Lankidetza Pakea Biz
kaia ontziarekin.
• Athletic Club.

• NAVE 9
• Bilbobentura
• Otxarki
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Itsasmuseum Bilbao Fundazioaren
Patronatua
Fundazioaren Patronatua Itsasmuseum
en zuzendaritza-organoa da eta erakunde
eta enpresa pribatuek osatzen dute.
Gainera, Museoak babesle pribatuak eta
laguntzaile bereziak ditu.
Berezko kideak:
1. Bilboko Udala (Alkatea).
2. Bizkaiko Foru Aldundia (Bizkaiko
ahaldun nagusia)
3. Bilboko Portu Agintaritza
(presidentea)
4. Merkataritza, Industria eta Nabigazio
Ganbera (presidentea)
Kide hautatuak:
1. Compañía de Remolcadores
Ibaizabal, S.A.
2. Petróleos del Norte, S.A.
Babeslea:
1. Seguros Bilbao
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