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Abian da Getxoko itsasertzeko irudia berrituko duen obra

Esku-hartzeak Ricardo Bastidak duela mende bat pentsatutako bi zonetan du eragina: Horacio Echevarrieta 
enpresaburuaren ordezkaritza-aretoan eta aisialdirako eta familiaren gozamenerako den hego-mendebaldeko pabiloian

Ekainean hasi da Punta Begoña galeriak berreskuratzeko obren fase-
rik handiena, eta Getxoko itsas frontearen irudia eta Bilborako itsas 
sarrera nagusia aldaraziko ditu.

Esku-hartzeak Ricardo Bastidak duela mende bat pentsatutako bi pa-
biloien gainean dihardu: Horacio Echevarrieta enpresaburu eta handi-
kiaren ordezkaritza-aretoan, non herrialdearen bilakaera markatuko 
zuten akordioak itxiko baitziren, eta hego-mendebaldeko pabiloian, 
familiaren aisialdirako eta gozamenerako den horretan, Abrako ba-
diaren aurrean. Leku sinboliko horiei galdu duten funtzionaltasuna 
itzuli nahi zaie, eta, oraingoan, Getxoko biztanleei zabalik dagoen 
erabilera eman nahi zaie.

Bi pabiloiak bizitzaz betetzea eta fatxaden distira berreskura-
tzea
Lan horien bidez, aretoa Getxoko berrikuntzaren eta sormenaren 
topagune gisa eta multzo historikoaren jarduera soziokulturalaren 
gune gisa sendotu nahi da. Orain arte publikoarentzat itxita egon 
den gune bat ireki da, hego-mendebaldeko pabilioia, eta erakusleiho 
hori baliatu da eraikin ikoniko honetan egiten den jarduera oro iku-
sarazteko eta azaltzeko.

Proiektuan jasotzen diren jarduketek egituraren zatirik kaltetuenak 
finkatuko dituzte eta terrazetan esku hartuko dute ura sar ez dadin, 

hori baita monumentuaren degradazioaren arrazoi nagusia. Baina 
arretagunea fatxadetan jartzen da, eta fatxadak leheneratzeak kos-
taldeko paisaia goitik behera eraldatuko du, ondare-ondasun baten 
distira galdua berreskuratuz, urteetan zehar eszenografia iluna izan 
baita inguru horretan paseatzen ibili denarentzat.

Galerien balio ukaezin eta aintzatetsiak zaharberritze-prozesu zeha-
tza ekarri du, Euskal Herriko Unibertsitatetik egin den diziplinarteko 
ikerketan lortutako emaitzekin eta UNESCOk ondarearen gaineko es-
ku-hartze zorrotza eta sozialki errentagarria garatzeko zehaztutako 
nazioarteko irizpideekin bat etorriz.

Dibulgaziorako tresna
Hori dela eta, esku-hartzeak irauten duen urtean zehar monumentua 
zaharberritzeko prozesuaren konplexutasuna bertatik bertara ezagu-
tzeko aukera izatea aurreikusi da, obra bera herritarrentzat eskura-
garri izango den dibulgazio-tresna eta hezkuntza-tresna bilakaraziz. 
“Obretan eta irekita” ereduari jarraipena emateko, Eusko Jaurlaritza 
Euskadirentzat ekimen kultural eta sortzaile estrategikoetako bat 
dela aitortu baitzuen, Punta Begoña Fundazioa arduratuko da obra 
zuzentzeaz eta balioesteaz, Getxoko ondarearen alde egingo duen 
lehen jardueran.

Jarduteko eredua irekia, gizartearekin konprometitua eta zehatza de-

nez, Espainiako Gobernuko Sustapen Ministerioaren konfiantza jaso 
du, obraren zatirik handiena Kulturaren %1,5eko programaren bidez 
finantzatzen baitu, bai eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkun-
tza Politika Sailaren konfiantza ere, esku-hartzearen beraren balioak 
hedatzeko jardueretan laguntzen baitu. Getxoko Udalak, exekuzioa-
ren sustatzaileak, inbertsioa osatu du, udalerriko eta Euskadiko he-
rritarren zerbitzura dagoen erakundeen arteko koordinazio-erronka 
honetan.

OBRAREN DATUAK

Obrak: Aretoa eta hego-mendebaldeko pabi-
loia eta fatxadak babestea eta sendo-
tzea, jatorriz Ricardo Bastida arkitek-
toak asmatuak, horiek berreskuratzeko 
eta jardueraz betetzeko helburuarekin. 
Parte-hartze sozialean eta ezagutzaren 
transmisioan oinarritzen den esku-har-
tze prozesua da.

Obren hasiera: 2021eko ekaina
Obren amaiera: 2022eko ekaina

Inbertsioa: 960.361€
Obren zuzendaritza: Punta Begoña Fundazioa
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PUNTA BEGOÑAREN BERRESKURAPENA
ETA BALIOAN JARTZEA

1 EGITURA INDARTZEA
REFUERZO ESTRUCTURAL

FATXADA ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN DE FACHADA

43 DEKORAZIOAK ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN DECORACIONES

INPERMEABILIZAZIOA
IMPERMEABILIZACIÓN

2

2 3 HORMA SENDOTZEA
CONSOLIDACIÓN DE MURO

41

 > IPAR-MENDEBALDEKO GALERIA. ARETOA
 > GALERÍA NOROESTE. SALÓN

 > HEGO-MENDEBALDEKO GALERIA
 > GALERÍA SUROESTE

FATXADA ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN DE FACHADA

ZOLADURA ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN PAVIMENTO

INPERMEABILIZAZIOA
IMPERMEABILIZACIÓN


