
Estazio meteorologiko berria
UPV / EHU uniber tsitateko iker tzaileek estazio meteorologiko bat jarri 
berri dute Punta Begoñaren goiko lorategian, galerietan egiten ari di
ren jarraipen hidrogeologikoa osa tzeko asmoz. Estazio horrek hain
bat elementu neur tzen ditu: adibidez, haizearen norabidea eta inten
tsitatea, inguruneko hezetasuna eta presio atmosferikoa. Horrez 
gain, euriura bil tzen du, berorren konposizio kimikoaren jarraipena 
egiteko. Ia denbora guztian bil tzen ditu datuak, eta EHUko ikerlariek 
aldizka erregistra tzen dituzte. Informazio hidrometeorologiakoari 
esker, ingurunearen oinarrizko alderdiak ezagutuko dira, eta aztertu 
ahalko da zer eragin duten ezaugarri horiek eraikinaren materialen 
aldaketa eta narriaduraprozesuetan. 

Azterketa zundaketak
Proiektuaren helburuetako bat eraikinaren egituraren egoera 
ezagu tzea da. Horretarako, hainbat zundaketa egin dira; hau da, 
zulo bat egin da lurrean, eraikinaren eta amildegiaren harriaren 
arteko euskarria zein egoeratan dagoen azter tze aldera. Punta 
Begoñako azken zundaketak eskuz egin dira, kalte gu txiago era
giten dituztelako eta lurra gu txikagu txika atera tzea ahalbide tzen 
dutelako; horrenbestez, eragin txikiagoa dute ingurunean.

EHUko ikasleak galerietan ikasten
Prestakun tza da galerien balioa nabarmen tzeko proiektuaren 
arda tz nagusietako bat. Izan ere ikasketarako agertoki ezin hobea 
dira, eta EHUko zenbait gradu eta master irakasteko erabili ohi dira. 
Esate baterako, Paisaiaren kudeaketa. Ondarea, Lurraldea eta Hiria 
izeneko graduondoaren 2. lauhilekoko eskola bat galerietan eman 
da. Bertan, hogeita hamar bat ikasleri eraku tsi zaie nola txertatu 
daitekeen nortasunsentimenduak sor tzen dituen ondareelemen
tu bat lurraldeestrategietan, hain zuzen, berrikun tzaren, kultura
ren eta jarduera sozioekonomikoen balioa handiago tzeko.

Bisita gidatuak
Galerietan, bisita gidatuak egiten hasi dira berriz ere apirilean, eta 
aurten eduki berriak zabal tzen ari dira hilabetero. Lehenengo astee
tan, nagusiki, ge txotarrak, bilbotarrak eta beste bizkaitar ba tzuk hur
bildu dira; baina, pixkanakapixkanaka, galeriak oihar tzuna sor tzen 
hasi dira eremu horietatik harago. Izan ere, beste jatorri ba tzuetako 
bisitariak jaso dituzte, besteak beste, Valen tzia, Valladolid, Logroño, 
Madril, Bar tzelona, Sevilla, Burgos, Ourense eta Coruñakoak. Beste 
herrialde ba tzuetatik ere etorri izan dira galeriak ezagu tzera, esate 
baterako, Alemaniatik, Estatu Batuetatik, Poloniatik eta Italiatik. 

Galerietan beti gerta tzen da zerbait Galeria biziak

Galeriei buruzko informazioa daukatenek beren datuak eman ahalko dituzte 

Punta Begoñako eta Ge txoko memoria kolektiboa, 
Torrene Aretoan

Ekainaren 1etik 15era, Algortako Torrene Aretoan ikus
gai izango da “Ge txoko memoria kolektiboa” erakus
keta, Punta Begoñako galeriei lotutako per tsonen 
testigan tzek osatutakoa. Horiei esker, hurbilagotik eza
gutuko dugu nolakoa zen galerietan bizi tzea, zertarako 
erabil tzen ziren, zein asmoz eraikiarazi zituen jabeak, 
Horacio Echevarrietak, eta zer eragin izan duten ge
txotarren bizimoduan.
Galerien inguruan eratu den sare sozialaren bitartez, 
herritarrek lagatako dokumentuak, irudiak, grabazioak 
eta elkarrizketak bildu, sailkatu, katalogatu eta azter
tu ahal izan dira. Horren emai tza narrazio bat izan da, 
Punta Begoñako historia ez ezik, Ge txokoa, Bilbokoa 
eta Plentziakoa ere bildu duena. Kontakizun horren zati 
bat ere ikusi ahalko da erakusketan. Ge txoko herritarrek 
garran tzi handia daukate erakusketan; izan ere, hain
batek EHUko iker tzaileen lanean lagundu dute: besteak 
beste, José Ramón Forasterrek, galerien arkitektoaren bi
loba; Iñigo Albizurik, Echevarrieta familiaren irakaslearen 
loba; eta Juan Tomás Hernanik, Horacio Echevarrietaren 
administrariaren iloba. Horiei esker, iker tzaileek lekuaren 
historia osatu dute eta, pixkanakapixkanaka, galerien 
inguruko sare sozial bat eratuko da. 

Ekarpenak iradokizun-ontzi batean
Goiko testigan tzak galerien balioa handi tzeko egiten 
ari den ikusen tzunezkoen bilketaren lehenengo fasean 
jaso dira. Fase horretan, nagusiki, tokiaren historiari 
zuzenean lotutako per tsonen testigan tzak bildu dira, 
hau da, galerien plangin tzan aritu zirenenak edo ho
rietan bizi edo lan egin zutenenak. Kasu askotan, per
tsona horien ondorengoek lagundu dute. 
Aurreikusi da bigarren fase bat egitea, Ge txoko herri
tar guztiei irekita, hala nahi dutenek Punta Begoñari 
lotutako testigan tzak, bizipenak eta bestelako mate
rialak eman di tzaten. Fase horretako lehengo urra
tsean, iradokizunontzi bat jarriko da Torrene Aretoan, 
ekainaren 1etik 15era, ge txotarrek beren harremane
tarako datuak eta eman dezaketen informazioa u tzi 
di tzaten (hala nola galeriei buruzko argazkiak, posta 
txartelak, bideoak, gutunak, dokumentuak, istorioak, 
oroi tzapenak eta bizipenak). Aurrerago, testigan tzak 
bil tzen jarrai tzeko beste bide ba tzuk ezarriko dira eta 
horien berri emango da, Ge txoko memoria kolektiboa 
eraiki tzen jarrai tze aldera. 

Erakusketa Villamonten
Ge txoko historia kolektiboaren ildotik, Villamonteko Kul
tur E txeak ere erakusketa bat hartuko du ekainaren 1etik 
15era, zeinak herritarrei hurbilduko dizkien Punta Bego

ñan 2017. urterako aurreikusi diren esku har tzeak. Hain 
zuzen ere, erakusketan birsor tzeen eta planoen bidez 
azalduko da, esate baterako, obrak zertan dau tzan, erai
kinaren zein gunetan esku hartuko den eta zein teknika 

erabiliko diren. Egingo diren lan horiei esker, eraikina
ren irisgarritasuna hobetuko da eta, horrela, galerietako 
eremuak gehiago erabili ahal izango dira eta eraikinaren 
elementuen narriadura geldiaraziko da. Besteak beste, 
honako eskuhar tze hauek aurreikusi dira: aretoa iragaz
gaiztea, hegoaldeko galerian bi sabai aizunak eskora
tzea, aretoaren azpiko gune berrirako sarbidea sor tzea, 
iparraldeko sarreran igogailu panoramiko bat jar tzea eta 
beste sarrera bat era tzea hegoaldeko galerian. 

Galerien gaia hilabete honetan
2017ko bisita gidatuen formatu berriarekin jarraikiz, 
ekainean gai berri bati helduko diogu. Hain zuzen ere, 
azalduko dugu galeriak eraiki tzeko erabili ziren mate
rialek zein kalte dauzkaten gaur egun, eta zergatik izan 
ziren deigarriak eta berriak bere garaian. Beraz, ikusiko 
dugu denborak zer eragin izan duen horietako bakoi
tzean, baita nola eragin duten ere tokiko eta inguruko 
baldin tzek elementuen narriadura horretan, kalteok az
tertzeko erabiltzen diren teknikekin batera.

Galeriak, Ge txotik at ere
Punta Begoñako galeriak Zien tziatekaren gai nagusia izan dira, 
hau da, UPV / EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Azkuna 
Zentroak (Bilbo) gaurkotasunezko zien tziagaiak zabal tzeko 
hilabetero antola tzen duten hi tzaldizikloarena. “Bi txi arkitekto
niko baten berreskurapena: Punta Begoñako Galeriak” izeneko 
hi tzaldian, proiektuko iker tzaileek bananbanan aipatu zituzten 
iragan maiatzaren 24an, asteazkena, egunero aurrean izaten 
dituzten erronkak, eta ikerketalanaren lehen faseko aurkikun
tza nagusien berri eman zuten.  
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