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ONDAREA LORATUZ,  
GOZATU!

Ondarearen Europako Jardunaldiak herritarren parte-hartzerako ate irekien 
proiektua dira, eta 1991tik aurrera antolatu dira Europako Kontseiluaren ekime-
nez, Europar Batasunarekin lankidetzan. OEJren helburua ondare komuna sus-
tatzea da, ezagutza partekatzea eta herritarrak sentsibilizatzea, gure kulturen 
ondare materiala eta immateriala babesteko eta zaintzeko beharraz.

Kultura eta garapen iraunkorraren arteko harremana ez da berria. Arabako kul-
tura-politiken arloan aurrekari ugari daude, eta 2022ko Ondareari buruzko Euro-
pako Jardunaldiak aukera ona dira horiek ezagutzeko.

Kultura da gizartearen garapenerako tresnarik onena, pertsonak barne hartzeko 
eta hobetzeko aukerak sortzeko. Aukera horiek Arabako ondare materiala eta 
immateriala zaintzeko eta errespetatzeko izan behar dira.

Ondare jasangarria ez da lelo bat. Testuingururik gabeko ondarerik ez dago, eta, 
beraz, ezin da ondare materialik edo immaterialik izan natura-ondarea erres-
petatu eta zaindu gabe. Era berean, iraunkortasuna ez da agortzen inguru-
men-inpakturik gabe birgaitzearen kontzeptuan, edo kontserbazio prebentiboan 
eta gozamen ez-kutsatzailean.

Iraunkortasunak soziala ere izan behar du. Horregatik, lehentasunetako batzuk 
honako hauek izan behar dute: lurraldea egituratzea, herriak bere ondareaz ha-
rro sentitzea eta komunitateen, elkarteen eta norbanakoen partaidetza sustatzea 
(hitzaren espektro osoan), bai sortzen, bai mantenuan bai eta gozatzean.

Herriko kultura gure oinarri sendoa da, zeinetatik solas egiten, ekarpenak egiten 
eta sortzen dugun. Ezin dugu ahaztu daukan hezkuntza-ahalmen hori, zeinetatik 
loratzen den gizarte oro.
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2022ko Irailak 16 / 23 / 30 
MICAELA PORTILLAREN OMENEZKO ZIKLOA
Bere jaio tzaren mendeurrenean (2022ko uztailaren 30a)

Irailaren 16a, ostirala. 19: 00etan
Soledad Silva Verastegui. Artearen Historiako katedraduna EHUn.

"Vida y obra de Micaela Portilla"
(‘Micaela Portillaren bizi tza eta lana’).

Ignacio Aldecoa Kultur E txeko Areto Nagusia (Florida pasealekua, 9).

Irailaren 23a, ostirala. 19: 00etan.
Fernando Tabar Anitua. Artearen historialaria. Gizarte Zien tzietako Didaktikako kate-
draduna eta Artearen iker tzailea. Micaelak Monumentuen Katalogoan egindako lana 
jarraitu du.

"El Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria,  
la gran obra de Micaela"
(‘Gasteizko Elizbarrutiko Monumentu Katalogoa, Mikaelaren lan handia’).

Ignacio Aldecoa Kultur E txeko Areto Nagusia (Florida pasealekua, 9).

Irailaren 30a, ostirala. 19: 00etan.
Mahai-ingurua, Micaelaren lagun eta kolabora tzaile estuen testigan tzekin  
(gaztelaniaz).

Ignacio Aldecoa Kultur E txeko Areto Nagusia (Florida pasealekua, 9)

Antola tzailea: Europaren Sustraiak Elkartea.

Lagun tzailea: Ignacio Aldecoa Kultur E txea.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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urria2022

BISITA GIDATUA. EREMITISMOA IHUDA-
IBAIAREN ARROAN
Faido. Hai tzaren Andre Mariaren ermita. 
(Herritik 500 metrora, lur bide aldapa tsu 
batetik iristen da)

HI TZALDIA: “EL HUMANISMO EN TIEMPOS 
DE ADRIANO VI” (‘HUMANISMOA ADRIANO 
VI.AREN GARAIAN’).
Europa Bil tzar Jauregia.

ZINE ARKEOLOGIKOA. “TUTANKAMON, LE 
TRESOR REDECOUVERT” 
BIBAT. Aiztogile kalea, 54.  
Vitoria-Gasteiz

ZINE ARKEOLOGIKOA: ‘XX. MENDEAREN 
LEHEN ERDIAN ZEHAR EGIPTO ETA EKIALDE 
HURBILERA EUSKAL ESPDIEZIEOETAN EGIN 
ZIREN DOKUMENTALAK’
Bibat Museoa (Aiztogile kalea 54, 
 Vitoria-Gasteiz)

Urria osoan
Bisita gidatuak Arabako Museoetan
Nori zuzendua: Publiko orokorrari zuzenduta

Eguna eta ordua: Hitzartu beharrekoa, aukeraren arabera.

Bisita-eskaera:  educacionmuseosyarqueologia@araba.eus
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KULTUR ONDARE IRAUNKORRA 
GESAL TZA AÑANAN
Gesal tza Añana

TREBIÑUN HEGAZTI HARRAPARIAK 
ZAINTZEKO PROIEKTUA.
Albainako eliza.

‘UPCYCLED ART’ TAILERRA:  
BIRZIKLATZEA ARTELANA IZAN 
DAITEKE.
Arabako Arte Ederren Museoa  

TAILERRA:  
KALEEK HITZ EGITEN DUTE
Amarica Aretoa

HITZALDIA: AR TZINIEGA 
HIRIBILDUAREN SORRERAREN 750. 
URTEURRENA DELA ETA.
Ar tziniega. Udal Areto Nagusia  
(Garay plaza, 1)

ATAURIKO ONDARE-INGURUNEA.  
BIZITZA EREMITIKOTIK ERDI ARORA
Atauri. Jasokundearen eliza  
(Goiko auzoa, 6)

NATURA- ETA KULTURA-ONDAREA 
VALDEREJON
Lalastra. Valderejoko parke txea.

Bibat Museoa, Arkeologia Museoa 
eta Fournier Karta Museoa
945 203 707    

Arma Museoa 
945 181 925

Natura Zientzien Museoa 
945 181 924

Arte Ederren Museoa
945 181 918

BISITA GIDATUA SOBRONGO UR 
MUSEORA
Sobrón. Uraren Museoa

WIKIKEDADA: WIKITAKES, 
GASTEIZKO ALDE ZAHARRARI 
ARGAZKIAK ATERA TZEKO
Bibat Museoa (Aiztogile kalea 54, 
 Vitoria-Gasteiz)
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Urriak 1, larunbata
Kultur Ondare Iraunkorra Gesal tza Añanan
Ordutegiak:

Gaztelaniaz.   10:00etan  Iturburuetara bisita. 
Topagunea: Ga tz Haraneko bisitarien zentroa.  
(Real kalea, 42. Gesal tza Añana).

 12:00etan   Arkeologia Gesal tza Añanako eliza eta harresian. 
Topagunea: Santa Maria Villacones eliza.  
(Real kalea, 3. Gesal tza Añana).

Euskaraz. 10:00etan  Arkeologia Gesal tza Añanako eliza eta harresian. 
Topagunea: Santa Maria Villacones eliza.  
(Real kalea, 3. Gesal tza Añana).

 12:00etan  Iturburuetara bisita. 
Topagunea: Ga tz Haraneko bisitarien zentroa.  
(Real kalea, 42. Gesal tza Añana).

Gidak: Valle Salado Fundazioa eta Vanesa Martinez (arkeologoa)

Antola tzailea: Ga tz Harana Fundazioa.

Lagun tzailea: Gesal tza Añanako Udala eta Añanako Koadrila.

Izena emateko epea: Jarduera hasi baino 48 ordu lehenago arte.

Erreserbak: 945 101 070

Gomendioak: Joan arropa erosoarekin eta kirol-oinetakoekin. Ura eramatea gomenda-
tzen da.

ALAVABUS • GU TXI GORABEHERAKO ORDUTEGIAK

13. linea Vitoria-Gasteiz / Langraiz Oka / Boveda: 945 18 20 60. 
Irteera Gasteiztik (autobús geltokia) 9:00. 
I tzulera Gesal tza Añanatik 14: 26an eta 18:26an

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Ga tz Harana. 
Iturburuen ibilbidea. Ibilbi-
dea ez da ga  tza ekoizteko lanetan 
oinarri tzen, sistemaren biho tzean 
murgil tzen da, Santa Engraziako 
iturburuan. Kokagune botaniko 
batek inguraturik, ur gazi horrek 
ga tz-ustiategi osoa horni tzen du 
zurezko ubide-sistema buru tsu 
baten bidez, zeinak, giza gorpu-
tzeko arterien gisara, ga tzuna 
grabitatez ga tzaga guztietan 
bana tzen baitu.
Ibilbideak berrikun tza garran tzi-
tsu bat dakar: ibaiaren ibilguaren 

ondoan ga tz-bide bat egiteko aukera, ba tzuetan egurrezko pasabide baten gainetik zin-
tzilik igaro tzen dena. Horrela, ibarraren historia geologikoa modu berezian erakusten 
duten sedimentuak ikus daitezke, baina uraz eta flora eta fauna halofiloaz ere gozatu 
ahal izango duzu hurbil-hurbilean.

Bisita Gesal tza Añanara.
Erdi Aroko beste hiribildu ba tzuetan ez beza-
la, Gesal tza Añanako hirigin tza ez da bereziki 
ezaguna eta balioe tsia izan. Ibilbide honetan, 
Funes eta Villacones herrixkak harresi tzeko 
prozesua ezagutu ahal izango dugu, egungo 
herriaren zatirik zaharrenak izanik. Hesiaren 
bilakaera historikoa eta Santa Maria Villaco-
nes parrokiaren eraikun tza-faseak ere ikusiko 
ditugu.

AÑANAKO KUADRILLA
CUADRILLA DE AÑANA

Ayuntamiento de
SALINAS DE AÑANA
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Urriak 2, igandea
Bisita gidatua Sobrongo Ur Museora
Ordutegia: 11:00 Euskara / 12:30 Gaztelania.

Gida: Ur museoa.

Topalekua: Sobrón. Uraren Museoa (La Presa kalea, 1)

Antola tzailea: Ur museoa

Lagun tzailea: Añanako koadrila.

Izena emateko epea: Jarduera hasi baino 48 ordu lehenago arte.

Erreserbak: 945 101 070

ALAVABUS • GU TXI GORABEHERAKO ORDUTEGIAK

14-A linea Miranda de Ebro-Lantaron: 945 18 20 60.
Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba tzea.
Miranda de Ebroko irteera 10: 05ean eta 11: 05ean.
I tzulketa Sobrónetik: 15:35.

Sobron a tsedena eta osasuna da. 
Hango iturburuetatik datorren 
urak direla-eta, herrian Euskadi-
ko bainue txe garran tzi tsuenetako 
bat dago. An tzinako bainue txeko 
zati bat Uraren Museoa da egun, 
eta museo horrek fun tsezko tresna 
izan nahi du ingurumen hezkun-
tzarako eta bisitariek natura ba-
liabideen kon tserbazioan, inguru-
menaren hobekun tzan eta uraren 
kon tsumo ardura tsuan parte har-
tzeko.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 8, larunbata
Trebiñun hegazti harrapariak  
zaintzeko proiektua
Ordua: 11:40an

Iraupena: gu txi gorabehera. 2 ordu.

Zailtasuna:  txikia.

Topalekua: Albainako eliza.

Hizkun tza: euskara.

Izena emateko epea: Jarduera hasi baino 48 ordu lehenago arte.

Erreserbak: 945 101 070

Gomendioak: Joan arropa ero-
soarekin eta kirol-oinetakoekin. 
Ura eramatea gomenda tzen da.

Hegazti harrapari espezie ba-
tzuen populazioak nabarmen 
jai tsi dira, hainbat arrazoik 
eraginda. Horrek esan nahi 
du biodiber tsitatea nabarmen 
gal tzen dela eta karraskarien 
populazioen kontrol natura-
lean aliatu handiak ere gal tzen 
ditugula. Trebiñuko Konderri-
ko Udalak hegazti harrapariak  
berreskura tzeko proiektu bat 
hasi du, habi-ku txak jar tzean 
da tzana. 

ALAVABUS • GU TXI GORABEHERAKO ORDUTEGIAK

9. linea Vitoria-Gasteiz / Logroño: 945 18 20 60. 
Gasteiztik irtetea (autobus-geltokia), 11: 00etan.
Albainatik i tzul tzea: 13:38.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 12, asteazkena
Bisita gidatua.  
Eremitismoa Ihuda-ibaiaren arroan
Ordua: 11:00etan • Hizkun tza: gaztelania.

Topalekua: Faidu. Hai tzaren Andre Mariaren ermita. (Herritik 500 metrora, lur bide 
aldapa tsu batetik iristen da)

Antola tzailea: Faidu-ko Kontzejua eta Kalearte Turismo y Cultura S.L.L.

Lagun tzailea: Arabako Mendialdeko Koadrila.

Izena emateko epea: Jarduera hasi baino 48 ordu lehenago arte.

Erreserbak: 945 101 070

Gomendioak: Joan arropa erosoarekin eta kirol-oinetakoekin. Ura eramatea gomenda-
tzen da.

Ibilbidea Faidon hasiko da, Hai tzeko Andre Mariaren ermita bisita tzeko. Euskadi osoan 
jardunean dagoen tenplurik zaharrena da, eta Erdi Aro garaian eraikitako hainbat es-
paziok osa tzen dute.

Lehenengo bisitaren ondoren, bi mul tzo arkeologiko dituen herrira joango gara: Las 
Gobas eta Santorkaria ikustera. Bisita gidatua Santorkarian egiten da. Bertan, VI. men-
detik, eremutarrak kobazulo  txikietan bizi izan ziren unetik, gizakia bertan izan zela 
agerian geratuko da. VI. mendean, herrixka batek okupatu zituen, eta zuloak e txebizi tza, 
eliza eta biltegi bihurtu zituzten. IX. mendean herria u tzi ondoren, mul tzo arkeologikoak 
nekropoli gisa erabili ziren.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 15, larunbata
‘Upcycled art’ tailerra:  
birziklatzea artelana izan daiteke
Ordua: 11:00etan

Iraupena: Gu txi gorabehera. 2 ordu.

Topalekua: Arabako Arte Ederren Museoa  
(Frai Francisco de Vitoria kalea, 8. Vitoria-Gasteiz)

Hizkun tza: Gaztelania.

Har tzaileak: 6 urtetik aurrera.

Izena emateko epea: Jarduera hasi baino 48 ordu lehenago arte.

Erreserbak: 945 101 070

Gomendioak: Partaideek e txean dituzten elementu plastikoak edo kartoizkoak ekar 
di tzakete tailerrean berrerabil tzeko. 

Gaur egungo gizarteak hondakin ugari sor tzen ditu. Ondorioz, birzikla tzea ezinbesteko 
ekin tza bihurtu da ingurumena babesteko. Esparru horren barruan bi bide sortu dira: 
infrabirzikla tzea eta suprabirzikla tzea. Lehenengoan ziklo sun tsi tzailea motel tzen da, 
eta lortutako objektuek kalitatea gal tzen dute prozesuan zehar; bigarrenean, berriz, 
balioa har tzen dute sormenaren esku-har tzeari esker.

Artea ideiak transmiti tzeko tresna bat da, objektuaren materialtasuna gaindi tzen duena 
gizartea eralda tzeko, sor tzen duen hausnarketaren eta eztabaidaren bidez. Planetaren 
ingurumen- eta gizarte-iraunkortasunari buruzko kezka da bul tza tzea da helburua.

Jarduera honetan, parte-har tzaileek sortutako irudi, hi tz, ideia edo kon tzeptu bat proie-
ktatuko dugu, beste helburu baterako sortutako objektuen bidez. Bigarren aukera bat 
izango da, bizi tza berri bat izan dezaten, kasu honetan artistikoa.

Jarduerak bi zati ditu: lehenengoa elkarlaneko tailer bat izango da, eta bigarrena per-
tsonala. Bigarren zatirako, per tsona bakoi tzak arropa zahar bat edo kustomizatu nahi 
duen arropa bat ekar dezake.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 15, larunbata
TAILERRA: kaleek hitz egiten dute
Ordua: 11:00etan

Iraupena: 1 ordu

Topalekua: Amarica Aretoa (Amarica Plaza, 4. Vitoria-Gasteiz)

Antola tzailea: Zirriborroak Kultur Elkartea

Lagun tzailea: Amarica Aretoa

Har tzaileak: 16 urtetik gorako per tsonak.

Edukiera: Librea, edukiera bete arte.

Zirriborroak Kultur Elkartea sor tzaile gazteei babesa ematen dien eta balio inklusiboak 
susta tzen dituen elkartea da (LGTB+, feminismoa, arrazakeriaren aurkakoa...). Jarduera 
honetan Iñaki Galparsoro gonbidatu du bere lanaz, lan-ibilbideaz eta grafitia eta mu-
ralismoaren bidez, bere artearen munduarekiko interesaren oinarriaz hausnar tzeko.

“Las calles hablan” (‘Kaleek hi tz egiten dute’) argazki sortan, artistak Gasteizi buruz 
duen ikuspegira hurbil tzen gaitu argazkiaren bidez. Arabako hiriburuko alderdi arrun-
tenei begiratuz, tailer honek kaleetako errealitate oharkabeena aztertuko du, hiriko ar-
tearen kulturan arreta berezia jarriz. Hiri-ereduaren jasangarritasunari buruzko haus-

narketa da, ez soilik ingurumenari buruzkoa.

Parte-har tzaileek modu aktiboan eta sor-
tzailean parte har tzeko aukera izango dute 
gizarte-eztabaidetan. Eztabaida horietan 
gaiak izango dira: feminismoa, ekologismoa, 
diskriminazioa edo buru-osasuna bezalako 
eztabaidetan murgil tzea.

Tailerrean, muralismoa erabiliko da gizar-
te osoari mezu bat helarazteko. Hi tzaldira 
bertaratutakoak taldeka bilduko dira, ausaz 
banatutako gai sozial bat duen mural bat di-

seina dezaten, besteak beste, beroketa globala, feminismoa, diskriminazioa eta buruko 
nahasmenduak gai hartuta. Gaur egungo gizartean tabuak diren gaiak dira eta, horrega-
tik, arazo sozial bihurtu dira. Helburua da horma-irudi bat diseina tzeko hainbat teknika 
irakastea eta bertaratutakoei sormen-askatasuna uztea.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 16, igandea
Atauriko ondare-ingurunea.  
Bizitza eremitikotik Erdi Arora
Ordua: 11:00etan • Iraupena: 2 ordu • Hizkun tza: Gaztelania.

Topalekua: Atauri. Jasokundearen eliza (Goiko auzoa, 6)

Gida: Erdi Aroko Araba.

Lagun tzailea: Arabako Mendialdeko Koadrila.

Izena emateko epea: Jarduera hasi baino 48 ordu lehenago arte.

Erreserbak: 945 101 070/info@kalearte.com

Gomendioak: Joan arropa erosoarekin eta kirol-oinetakoekin. Ura eramatea gomenda-
tzen da.

Duela milaka urtetik igarobide izan 
den hai tzarte ikusgarri baten hondoan 
dago Atauri herria. Ibaiaren bi aldee-
tan paisaia historikoa zabal tzen da. 
Bertan, harkai tzean zulatutako eremo-
rioak, Erdi Aroko an tzinako baselizak 
eta lurpean ustekabeko bat duen duen 
parrokia-eliza bat aurkituko ditugu. 
Gainera, Atauritik Vasco-Navarro tren 
zaharra igaro tzen zen, eta trenbidea 
ondare-erakargarritasun handiko bide 
berdeen sare bihurtu da. Atauri, per-
tsonen garapenerako eskuragarri dau-
den baliabideak beti erabili izan diren 
lekua, baina giza lanek berreskurapen 
naturalari ere bide ematen diotena.

ALAVABUS • GU TXI GORABEHERAKO ORDUTEGIAK

6. linea Vitoria-Gasteiz/ Santikuru tze Kanpezu / Lizarra: 945 18 20 60. 
Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea.
Gasteiztik (autobus-geltokia) 9: 00etan irtetea.
I tzulerak Atauritik 14:13an / 17: 24an

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 20, osteguna
ZINE ARKEOLOGIKOA. FICAB ibiltaria. Aldi baterako erakuske-
ta: “Tutankhamon 100 urtez liluratuta. Egipto eta Ekialde Hurbilerako espedizioak”

“Tutankamon, le tresor redecouvert” 
(Tutankamon: berriro aurkitutako al txorra). 
Jatorrizko ber tsioa gaztelaniazko azpitituluduna. 

Fi txa teknikoa: 

Aroa/kultura: Egipto / Urtea: 2018 / Iraupena: 90’ / Ekoizpen herrialdea: Fran tzia / 
Lurraldea: Egipto / Hizkun tza: Fran tsesez / Zuzendaria: Wilner, Fréderic / Ekoizpena: 
ARTE France, ILIADE Productions, Les filmes de L´Odyssée 

Aurkezpena: Amalia Emborujo Salgado.

Ordua: 19.00etan

Lekua: BIBAT. Aiztogile kalea, 54. Vitoria-Gasteiz

Duela ia mende batetik dakigu zer den Tu-
tankamonen al txorra. Baina, benetan uler tzen 
dugu? Hainbat aurkikun tzek beste begirada bat 
proposa tzen dute errege gaztearen hilobiari 
buruz, haren hilobira tze hautuei buruz eta haren 
aurkikun tzaren inguruabarrei buruz. Al txorra, 
benetan al zen Tutankamonena? Howard Carter 
arkeologoak eta bere mezenas Lord Carnavo-
nek hilobitik objektu ba tzuk lapurtu al zituzten? 
Dokumental honek erregearen hilobiaren his-
toriaren eta eduki arkeologikoaren irakurketa 
berri bat eskain tzen du: An tzinako Egiptoko 
historiaren gertaera handi bat, berrikusirik eta 
zuzendurik.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 23, igandea
Natura- eta kultura-ondarea Valderejon
Ordua: 11: 00etan (3 ordu inguruko iraupena izango du)

Zailtasuna:  txikia.

Topalekua: Lalastra. Valderejoko parke txea.

Hizkun tza: Gaztelania.

Gidariak: Andoni Llosa (Fauneando S.L.) Ricardo Garay (Kalearte Turismo eta Kultura S.L.L.)

Antola tzailea: Arabako Foru Aldundia

Izena emateko epea: Jarduera hasi baino 48 ordu lehenago arte.

Erreserbak: 945 101 070

Gomendioak: Joan arropa erosoarekin eta kirol-oinetakoekin. Ura eramatea gomenda-
tzen da.

Valderejoko Parke Naturalak, bere hedadura  txikian, berezko nortasun nabarmena 
du Arabako naturaren eremuan. Puron ibaiaren hai tzartea eta Vallegrulleko harkai tz-
ebakiak leku paregabeak dira gure ingurune naturalaz eta bertako espezieez goza tzeko; 
horien artean, zalan tzarik ez, sai arrea nabarmen tzen da zeruetan. Ibilbidea amai tzeko, 
Erriberako herri hustuaren parrokia zaharrean geldituko gara, oraindik ere gorde tzen 
dituen horma-pinturak ezagu tzeko.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 26, asteazkena
HI TZALDIA:  
“El humanismo en tiempos de Adriano VI” 
(‘Humanismoa Adriano VI.aren garaian’).
Hizlaria: Fidel González. Uniber tsitate Gregoriarreko eta Erromako Uniber tsitate Hiritar 
Pontifizioko katedraduna.

Ordua: 19:30an. • Lekua: Europa Bil tzar Jauregia.

Antola tzailea: Gasteizko Teologia Fakultatea, Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, 
Santa Maria Katedrala Fundazioa, Vitoria-Gasteizko Udala, Vital Fundazioa, Gasteizko 
Elizbarrutia eta Arabako Foru Aldundia.

Edukiera: Librea, edukiera bete arte.

Gasteizek 500 urteko bidaia hasi zuen bere histo-
riako unerik esangura tsuenetako bat berreskura-
tzeko: Adriano de Utrecht Aita Santu izenda tzea, 
Adriano VI.a izenarekin, Arabako hiriburuko 
Kordoi E txean ostatu hartuta zegoen bitartean. 
Adrianus VI Pontifex 1522-2022 da 2022 urte 
osoan zehar XVI. mende hasierako Gasteizko 
per tsonen eta gizartearen historian sakonduko 
duen ekimenaren izenburua, garran tzi historiko 
handieneko une hori erreferen tzia tzat hartuta.

Hi tzaldian, berpizkundeko pen tsamendu filoso-
fiko nagusira hurbilduko da hizlaria: humanis-
mora. Haren ñabarduretan eta pen tsamendu-
aldaeretan sakonduko du, Adriano VI.aren 
pen tsamendua zehazki zein izan zen uler tzeko.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 27, osteguna
ZINE ARKEOLOGIKOA 
‘XX. mendearen lehen erdian zehar Egipto eta Ekialde Hurbilera euskal 
espdiezieoetan egin ziren dokumentalak’

 Haien artean: 

“Por Tierra Santa, Egipto y Roma” (‘Lur Santu, Egipto eta Erroman zehar’) 
Urtea: 1924 • Produkzio herrialdea: País Vasco. 

“Visiones de Oriente” (‘Ekialdearen irudiak’) 
Urtea: 1925 • Produkzio herrialdea: País Vasco. Egileak: Beringola anaiak

Aurkezpena: Mari Luz Mangado. Gasteizko Teologia Fakultateko Egipto eta Ekialde 
Zaharreko irakaslea eta ‘Tutankhamon, 100 urtez liluratuta’ erakusketaren komisarioa.

Ordua: 19: 00etan.

Lekua: Bibat Museoa (Aiztogile kalea 54, Vitoria-Gasteiz)

Sarbidea: Librea, lekua bete arte.

Saio berezia izango da eta hainbat dokumental labur 
proiektatuko dira Sagarminaga Fun tsekoak eta Espai-
niako Filmategikoak eta Gasteizko Elizbarrutiko Minte-
gikoak beste ba tzuk. Horietako ba tzuk argitaragabeak.

Iraupen laburra eta kon tserbazio-egoera zaila dutenez 
(proiekzio guztiak zaharberritu dira, baina ezin izan dira 
eszena guztiak berreskuratu), zer testuingurutan egin zi-
ren eta zein euskal espediziorekin lo tzen diren azalduko 
da. Horien artean nabarmen tzekoak dira, besteak beste, 
Beringola anaien ‘Lur Santu, Egipto eta Erroman zehar’ 
(1924) eta ‘Ekialdearen irudiak’ (1925).

Saioa beste dokumental ba tzuekin osatuko da (Lumière 
anaiak, Pathé, etab.), euskal espedizioekin zerikusi zuze-
nik ez dutenak, baina garaiko paisaiak ikusteko aukera 
emango dutenak.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.
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Urriak 28, ostirala
HITZALDIA: Ar tziniega hiribilduaren sorreraren 
750. urteurrena dela eta.
Hitzaldia: “Arqueología en Barratxi (Artziniega); un puente con siglos de historia” (‘Ar-
keologia Barratxin, Artziniega; mendetako historia duen zubia’). 

Hizlaria: José Rodríguez, EHUko Arkeologia irakaslea.

Ordua: 19:30.

Lekua: Ar tziniega. Udal Areto Nagusia (Garay plaza, 1)

Hizkuntza: Gaztelania

Antola tzailea: Arabako Foru Aldundia

Lagun tzailea: Ar tziniegako Udala.

Sarbidea: Librea, lekua bete arte.

Hondatutakoa berreskura tzea, gu txie tsitakoa balioestea eta zabal tzea da gizartean gure 
lurrarekiko erro tzea, espiritu ekin tzailea eta gure ondare natural eta kulturalarekiko 
errespetua susta tzen lagun tzen duen gakoetako bat.

Ar tziniegako Foruaren 750. urteurrena dela eta, hainbat jarduera egiten ari dira uda-
lerriaren historia zabal tzeko. Horietako bat hi tzaldia izango da, eta zubi bat bezalako 
ondare-elementu garran tzi tsu bati erreparatuko zaio. Egitura hori birgaitu egin da, eta 
eraiki tzeko erabili ziren teknikak berreskuratu dira. Esku-har tzeak ikerketa arkeolo-
gikoa ere ekarri zuen, eraikun tzaren historia ulertu ahal izateko. Barra txik adierazi du 
askotan gure arbasoengandik jasotako kultura-ondasunak iraunkortasunaren adibide 
diren teknika eta materialen araberakoak direla.

ALAVABUS • GU TXI GORABEHERAKO ORDUTEGIAK

15. linea Vitoria-Gasteiz / Laudio: 945 18 20 60. 
Gasteiztik (autobus-geltokia) 16:30ean irtetea.
Laudiora iristea. Han 16. linea hartu.
16. linea Okondo-Ar tziniega. 945 18 20 60.  
Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea.
Laudiotik 18: 04an irtetea / I tzulera Ar tziniegatik 20: 50ean.
Laudion 15. linea hartu.
15. linea Vitoria-Gasteiz / Laudio: 945 18 20 60. 
Laudiotik 21: 35ean irtetea.

  
Mugikortasun urriko  
pertsonentzako irisgarria.

  

  Irisgarritasuna:  
Adimen-desgaitasuna duten  
per tsonen tzako irisgarria.

Artziniegako  
Udala

Ayuntamiento  
de Artziniega
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Urriak 29, larunbata
Wikikedada: Wikitakes, Gasteizko Alde Zaharrari 
argazkiak atera tzeko
10:00 - 11.30  Bibat Museoan: ongietorria eta jardueraren azalpena (ez daukanak aplika-

zioa deskargatu, Wikimedia eta Commonsen oinarrizko nozioak azaldu).

11:30 - 12:30   Potewiki (pote bat hartu bitartean, Gasteizko kaleetan ibil tzeko taldeak 
egingo ditugu).

12:30 - 14:30   Tourra kaleetan zehar Wikimedia Commonsera igo tzeko argazkiak egiten.

14:30 - 16:00  Parte-har tzaileen tzako bazkaria.

16:00 - 17:30   Bazkalostea Ismael Garcíarekin batera hiriko sekreturen bat aurkituz eta 
wikitakes/wikikikedada data berri bat proposatuz.

Noren tzat: Euskal Herriko wikilariak, Gasteizko herritarrak eta, oro har, wikimedistak

Helburua: Gasteizko ondareari buruzko irudien edukia sortu Wikipediaren tzat.

Izena emateko: https://bit.ly/wikitakesvg

EDUKIERA MUGATUA: 15 PER TSONA

Wikitakes Wikikedada Gasteizen hirian ibilbide bat egiteko asmoz antolatu da, zeinen 
helburua izango den Gasteizko ondare esanguratsuenaren ikusizko memoria sortzea 
eta irudiak biltzea, era librean Wikipedia eta Wikimendia Commonsen zintzilikatzeko. 
Horretarako, Wikipediako kolaboratzaile potentzialak eta parte hartu nahi duen edozein 
hiritar elkartuko gara.



web.araba.eus/es/cultura

Arabako Arma Museoa
Museo de Armería de Álava

945 181 925 
Paseo de Fray Francisco Ibilbidea, 3

Arabako Arte Ederren Museoa
Museo de Bellas Artes de Álava

945 181 918
Paseo de Fray Francisco Ibilbidea, 8

Arabako Natura Zientzien Museoa
Museo de Ciencias Naturales de Álava

945 181 924
Siervas de Jesús, 24

BIBAT, 
Arabako Arkeologia Museoa 

eta Arabako Fournier Karta Museoa 
Museo de Arqueología de Álava 

y Museo Fournier de Naipes de Álava
945 203 707

Aiztogile Kalea, 54 • Calle Cuchillería, 54
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