
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 



 
 

 
  

 
 

 
 

Udaberriko artisautza 
 
 

Eskutartie Bilboko Areatzara itzuliko da apirilaren 1etik aurrera 
 

10. Eskutartie Bilboko Areatza pasealekuan izango da apirilaren 1etik aurrera. Arbasok, 
Euskal Herriko Artisautza tradizionalaren Sustapenerako Elkarteak, antolatuko du 
Udaberriko Azoka. Izurritea dela eta, iaz ezin izan zen posible antolatzea, baina aurten 
Eskutartiek itxaropen mezu bat bidali nahi die ekoizleei eta herritarrei. Guztira, 26 artisau 
bilduko dira Bizkaiko hiriburuko erdigunean, eta hiriko turismo erreferentea izango da. 
Berrikuntza askorekin eta, batez ere, bertaratutako sinaduren kalitatearekin, Eskutartiek 
norberaren eta kanpotarren begiradak erakarri nahi ditu. Ekitaldiak Bilboko Udalaren eta 
Bizkaiko Aldundiaren babesa du. 
 
Udaberria bizitza berrituaren sinonimoa da, espiritu horrekin jaio zen Eskutartie eta 
horrela ospatu zen zortzi urtez jarraian Bilbon. Hala ere, iaz, COVID-19ren pandemia 
zela eta, antolakuntzak horren arabera jokatu zuen eta ez zuen ekitaldi hau egin. 2020. 
urte hori inflexio-puntua izan zen ekoizle askorentzat, beren erakusleiho nagusietako bat 
ez zela ikusi baitzuten. Geldialdi global horrek eragin handia izan zuen ekoizle txiki 
horientzat, horietako askok horrelako topaketetan baitute beren burua ezagutarazteko 
aukera bakarra. Horregatik, "normaltasunera" itzultzea eta Eskutartie bezalako 
eszenatokiak berreskuratzea ezinbesteko kontua bihurtu dira sektorearentzat.  
 
Baikor mezu batekin itzuli da Eskutartie kalera, espiritu berrituarekin eta ikusleak eta 
artisauak enklabe berean berriz biltzeko gogoarekin. Hala ere, garai horiei dagokien 
moduan, Azokak segurtasun irizpide guztiak errespetatuko ditu, azken aldian ezaugarri 
horiek dituzten ekitaldietan egin den bezala, hala nola, Udazken Azokan eta Gabonarten. 
 
Artisauak 
 
Guztira 26 artisau izango dira Eskutartien, aurreko edizioetan bezala. Horietatik 12 
Bizkaitik etorriko dira. Baina ez dira faltako beste euskal lurralde batzuetako ekoizleak, 
ezta beste autonomia erkidego batzuetatik etorritakoak ere. Zenbakietan, Eskutartiek 
Arabako artisau bat eta Nafarroako beste bi bilduko ditu, besteak beste, Gaztela eta 
Leongo lau, Madrilgo hiru eta Asturiasko, Galiziako eta Balear Uharteetako ordezkari 
bana. 
 
Ordezkatutako ekoizleei dagokienez, berrikuntza nabarmena da; izan ere, 
bertaratutakoen % 62k ez dute aurretik Eskutartien parte hartu, eta ez dira inoiz Bilboko 



 
 

 
  

azoka batean egon; beraz, aukera paregabea izango da produktu bakarrak maite 
dituztenentzat. Horietarikoak Anuahel, BatasdeColegio, Bitxo bola, Casa del Barro, 
Ceramica Manzano, Cuero y alma, En Babia bronce, Eskulore, Esmaltes al fuego 
Susana, Esquina Atlántica, Hermanos Orta, kb sisters, Lalanne joyas, Lamai, Queso 
Mahón, Sacotermia, besteak beste. 
 
Sektoreka, berrikuntza hori ere nabarmena izango da. Enpresa ugarienak 
ehungintzakoak izango dira, lau profesionalekin, bitxigintzakoak edo larrugintzakoak 
bezala, bat gutxiago zeramikagintzak izango du eta bi produktu kometikoen artisauak. 
Suzko esmalteak berritasunak izango dira, brontzezko artisauak bezala. Ez da faltako 
bisuteriako profesionalik, lore lehor, jostailu, feltro eta egurretakoa bezalaxe. 
 
Eskutartie hamaika egun egongo da zabalik, apirilaren batetik hamaikara, biak barne, 
goizez 11:00etatik 14:30era eta arratsaldez 17:00etatik 21:00etara. 
 
 
ARBASO: sustatzaileak 
 
Arbaso irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, izaera sozialekotzat hartua, euskal 
artisautza tradizional eta garaikidea sustatzeko xedea duena, eta jarduera-eremu Euskal 
Herria duena. 
Artisau elkarte bakarra da Euskal Herrian nazio izaera duena. Euskal Herri osoko 
eskulangileen ehun lantegi inguru biltzen ditu elkarteak. 
Helburuak hauek dira: 
 

• Euskal Artisautzaren Sektorea ordezkatzea. 
• Sustapen lana egitea artisautza tradizionala ezagutua izan dadin eta egunero 

balia dadin. 
• Euskal artisautza tradizionalaren jatorri deitura edo sor marka lortzea; horretarako, 

badute kalitate etiketa bat Gipuzkoan eta Nafarroan. 
• Euskal artisautza nahiz kultura indartu nahi duten erakunde publiko eta pribatuen 

parte hartzea lortzea. 
• Eguneroko artisautza lanari eustea, gure etorkizuneko kultur ondarearen giltzarri 

moduan. Azken batean, etorkizuneko belaunaldiei ezagutzera ematea kultura 
tradizionalean aberatsa den herri honen usadio eta ohiturak. 

 
 
 



 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
FITXA TEKNIKOA 

 
 
EDIZIOA: Eskutartie - 10. Udaberriko Azoka 
EGUNAK: Apirilaren 1etik 11ra. 
ORDUTEGIA: Goizez, 11:00etik 14:30era.   Arratsaldez, 17:00etatik 21:00etara 
KOKAPENA: Areatzako pasealekua.  
ARTISAUEN SALTOKIAK: 26 
 
LURRALDEKA ETA ERKIDEGOKA:  
Araba             - 1 
Asturias          - 1 
Bizkaia           - 12 
Burgos           - 1 
León               - 1 
Lugo               - 1 
Madrid            - 3 
Islas Baleares - 1 
Nafarroa          - 2 
Palencia          - 1 
Salamanca      - 1 
Toledo             - 1 

  
SEKTOREKA: 
Elikadura            - 2 
Imitaziozko bitxiak  - 1 
Brontze  - 1  
Zeramika                 - 3 
Kosmetika               - 2 
Larrugintza            - 4 
Esmalteak            - 1 
Feltro                      - 1 
lore Lehorrak          - 1 
Bitxigintza           - 4 
Jostailugintza         - 1 
Zurgintza           - 1 
Ehungintza             - 4 



 
 

 
  

 
 
 
 
BABESLE NAGUSIA: Bizkaiko Foru Aldundia. 

  
LAGUNTZAILEAK:  
Bilboko Udala  
Onda vasca 
Deia 
 
 
SAREAN  ZABALTZEA: 

www.eskutartie.biz/ 
eskutartie.blogspot.com/ 
www.facebook.com/arbaso  
 


