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Hitzaurrea
Sancho El Sabio Vital Fundazioak dokumentu-bilketaren eginkizuna betetzen jarraitu du 2021ean, COVID-19ak
eragindako pandemiak berriro markatutako urtean. Hala ere, horrek ez du eragotzi euskal kulturan interesa
duten ikertzaileek dokumentu-zentroak eskainitako kontsultarako eta hedapen-zerbitzuetarako sarbidea izaten jarraitzea.
Aipatzekoak dira, besteak beste, ‘Basques in California’ eta ‘1921, hondamendi baten oihartzunak’ erakusketak,
publikoarekin berriro harremanetan jartzea ahalbidetu baitzuten, eta ‘Sancho el Sabio: Euskal kultura eta ikerketa aldizkaria’ argitalpenaren 44. alea plazaratu zela.
Gainera, interes handiko dokumentazioaren dohaintza partikular berriek nahiz katalogatzeko eta digitaliza
tzeko familia-artxibo bi gordailutzeak Fundazioaren funtsen kalitatea handitzea ekarri zuten.
Jarduera 2021ean maila onargarrietan mantendu zen. Erosketei eta lan teknikoari buruzko datuak normaltasun
aipagarrian egin ziren, osasun-egoera gorabehera. Sancho el Sabio Vital Fundazioko langileei eskerrak eman
behar zaizkie normaltasun horri eusteagatik. Bere ahaleginari eta dedikazioari esker, bizitako ezohiko egoerak
ez du eraginik izan ikertzaileei ematen zaien arretan eta ohiko lanean. Azpimarratzekoa da, halaber, unibertsitatearen beka jaso duten lau pertsonaren lana, ikerketara eta prestatzen ari diren ikertzaileentzako dokumentuen
tratamendura hurbiltzeko modu bat.
Azkenik, Sancho el Sabio Fundazioari eta haren funts digitalizatuei buruzko ikerlan bat aipatu behar da, Lucía
Martín Azagrak egina. Ikerketa-gai izatea mugarri garrantzitsua da besteren ikerketetarako kontsultetan laguntzen duen erakunde honen ibilbidean.
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Euskal Kultura bildu, kontserbatu eta zabaldu

Sancho el Sabio zenbakitan

Sancho el Sabio Vital Fundazioa erreferentziazko zentroa da euskal kultura inprimatu historikoan eta egungo
hedapen digitalean interesa duten ikertzaileentzat. Etengabeko jardunean hirurogei urte luze eramateak bere
izen ona eta garrantzia bermatzen ditu. Bere ibilbidea Sancho el Sabio Erakunde izenpean hasi zen 1955ean, eta
1964tik aurrera bihurtu zen Ikerketa eta Ikasketa Zentro. 1989an fundazio izateko izaera juridiko propioa eskuratu zuen. Bere kokapen fisikoa asko aldatu da urteetan zehar, 2009ko udaberrian bere egoitza berria Betoñuko
Atearen 23an ezarri zen arte.

Urtez urte bilduma handitu egiten da euskal argitalpenen edo euskal gaien ekoizpenari esker, euskal kulturaren
bilakaeran interesa duen ikertzaile edo erabiltzailearen zerbitzura dagoen fondo errepikaezina osatuz.

Sortu zenetik, Sancho el Sabio Vital Fundazioak helburu berberak ditu: Euskal Kulturari buruzko dokumentazioa bildu, ordenatu, kontserbatu eta zabaltzea.
Sancho el Sabio Vital Fundazioaren dokumentu-bilduma osatzen duten fondoek askotariko tipologia dute: inprimakiak, eskuizkribuak, material grafikoa, mapak, argazkia, etab., eta euskarri informatiko eta digitaleko dokumentuak, informazioaren teknologiaren bilakaeraren ondoriozkoak. Tipologia horren ondorioz, deskribapen- eta
katalogazio-lan teknikoak egiten dira hiru arlotan: liburutegia, artxiboa eta fototeka, fondo bakoitzean espezializatutako langileek dihardute lanean.
Fondoek hartzen duten eremu geografikoan Euskal Autonomia Erkidegoko (Euskadi), Nafarroako Foru Erkidegoko eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuaren barruko Ipar Euskal Herriko lurraldeak sartzen dira, eta, arrazoi historikoengatik, hegoaldean Ebro ibaiaren eta iparraldean Garona ibaiaren artean dauden eremu mugakideetara zabaltzen da.
Sancho el Sabio Vital Fundazioak gordeta duen dokumentazio guztia erabiltzeko aukera zabalik dago eta herritar guztiek eskura dezakete. Aurrez aurre egin daiteke, euskarri digitalean, baita Interneteko saretik zuzenean
sartuta: www.sanchoelsabio.eus.
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2021ean 3.011 titulu berri eskuratu dira fondoetan; horietatik 2.772 monografiak edo liburuak dira, eta 239 aldizkako argitalpen berriak.
Kontsulta-sisteman integratu dira (ez dira erosi) DIALNETen deskribatu eta digitalizatutako aldizkarien 6.222
artikulu, dagozkien estekekin eta beste biltegi batzuetan digitalizatutako 2.178 lan, doktore-tesietarako estekak, monografiak eta gaiarengatik interesgarriak diren artikuluak dituztenak.

FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO VITAL FUNDAZIOA 2021
TITULU BERRIEN SARRERA
MONOGRAFIAK EDO LIBURUAK
ARGITALPEN SAILKATUAK
DATU-BASE BIBLIOGRAFIKOA 12/31N
LIBURUAK
ALDIZKARIETAKO ARTIKULUAK
LIBURUETAKO ARTIKULUAK
MAPAK
MATERIAL GRAFIKOA
ALDIZKARIAK
DATU-BASE DIGITALA 12/31N
ONDARE BIBLIOGRAFIKOA
FAMILIA-ARTXIBOAK
ALDIZKARIEN AURKIBIDEAK
EGUNKARIAK
EUSKO LEGEBILTZARRA
SAILKATUAK EZ EUSKALDUNAK (SNV)
EUSKAL ALDIZKARIAK
FOTOTEKA
ARTXIBOAK – OROTARAKO ERREFERENTZIAK 12/31N
ARTXIBOAK, ERREGISTRO BERRIAK
WEB ESTATISTIKAK
SANCHO EL SABIO WEB KATALOGOA
ARTXIBOEN KATALOGOA
POSTA, TF, FAX
WEB-ORRIA
EMD
OJS (Sancho el Sabio aldizkaria)
IKASLEAK PRAKTIKATAN
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
MADRILEKO CARLOS III UNIBERTSITATEA
UNED

3.011
2.772
239
386.484
109.707
235.042
17.554
2.447
7.269
14.465
13.314.016
1.691.408
884.221
110.167
9.348.006
300.000
249.179
694.305
36.730
69.111
3.504
470.862
157.121
107.252
11.257
18.433
254.200
12.599
4
2
1
1
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Bibliografiako datu-basea liburuz, aldizkariz, artikuluz -bai liburuetakoak, bai aldizkarietakoak-, mapaz eta
material grafikoz elikatzen da. 2021ean 358.496 erreseinatara iritsi da, 2020an baino % 7,8 gehiago.

Datu-base bibliografikoa
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Sancho el Sabio Vital Fundazioaren webgunea funtsezko tresna bihurtu da euskal kulturaren edozein alderditako ikertzaileek, jakin-mina dutenek, bisitariek edo interesatuek gero eta fondo digital zabalagoak eskura
tzeko. Jatorri, tipologia eta tratamendu desberdineko fondoak bilaketa konbinatu bakar batean erlazionatzea
lortzen du. Software berri bati esker, bilaketa hori sarbide libreko dokumentu-artxibo digitalizatuak dituzten
beste erakunde batzuetako euskal kulturako fondoekin lotu daiteke.
Jarraian datorren taulak katalogoekin, artxiboekin (telefonoz, posta elektronikoz edo faxez), EMD kontsultekin (Sancho el Sabio Fundazioak Vitoria-Gasteizko bere egoitzan ekoizten, erosten edo gordetzen duen euskal
kulturari buruzko funts digitalen sarbide irekiko biltegia) edo OJS (Open Journal Systems) bidez (fundazioaren
aldizkariaren kudeatzailea eta sarbide irekia) lotutako web-kontsulten bilakaera islatzen du.
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Bestalde, datu-base digitalak online kontsulta daitezkeen 13.314.016 orrialde ditu dagoeneko, hau da, iaz baino
% 0,71 gehiago. Datu-base honek askotariko informazioak eskaintzen ditu, hala nola ondare bibliografikoa, familia-artxiboak, aldizkarien aurkibideak, egunkariak, Eusko Legebiltzarraren jarduerari buruzko informazioa, euskal gaien artikuluren bat (SNV) duten argitalpen sailkatuak, euskal aldizkariak edo fototeka. .
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Datu-base digitala
2021ean, Sancho el Sabio Vital Fundazioak praktiketako 4 ikasle izan ditu:
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9.000.000

Sancho el Sabio Vital Fundazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitateko Letren Fakultatearen arteko hezkuntza-lankidetzarako hitzarmeneko pertsona bi.

8.000.000
7.000.000

Sancho el Sabio Vital Fundazioaren eta UNEDen arteko hezkuntza-lankidetzarako hitzarmeneko pertsona bat.

6.000.000

Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatearen eta Sancho el Sabio Vital Fundazioaren arteko hitzarmeneko pertsona
bat. Hitzarmen hori unibertsitate-masterreko ikasleek liburutegietan, artxiboetan eta jarraitutasun digitalean
praktikak egiteko da.
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Erakusketak
2021ean zehar, Sancho el Sabio Vital Fundazioaren fondoak garrantzi historiko handiko bi erakusketaren protagonista izan ziren, eta profesionalen interesa ez ezik, publiko orokorrarena ere piztu zuten.

‘Basques in California’
Irailaren 8an, Euskal Diasporaren Egunean, Sancho el Sabio Vital Fundazioaren egoitzan, ’Basques in California’
erakusketaren inaugurazioa egin zen, Iñigo Urkullu lehendakaria eta beste erakunde batzuetako ordezkariak
bertan zirela, hala nola Maria Ángeles Elorza (Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia), Gorka Álvarez (kanpoko
euskal komunitaterako zuzendaria), Eusko Legebiltzarreko, Arabako Foru Aldundiko, Arabako Batzar Nagusietako eta Vital Fundazioko agintariak.

EHUko hiru ikasgelako ikasleek eta Durana Ikastolako beste ikasgela batekoek talde-bisitak egin zituzten, eta
gaiaren inguruan interesa zuten beste 217 pertsonak banakako bisitak egin zituzten. Azkenik, Oñatiko Lege
Soziologiako Nazioarteko Institutuko zuzendaria eta hainbat ordezkari izan ziren bertan, eta erakusketara
bisita egin zuten, baita Sancho el Sabio Fundazioaren funtsetara ere.
Erakusketarekin batera beste jarduera bi egin ziren. Alde batetik, hiriko publikoari zuzendutako hitzaldi batzuk,
Vital Fundazioko Kulturunean, Dendaraban, hainbat adituk emanak honako egun hauetan:
• Irailaren 23an: ‘La Diáspora vasca en Estados Unidos. Historia y Memoria’, Oscar Álvarez Gilak emana, Historian doktorea (UPV/EHU). 50 lagun inguru bertaratu ziren hitzaldira.
• Irailaren 29an: ‘El Servicio Vasco de información: la nonata operación Caribe (1959-1961)’, David Mota Zurdok emana (Isabel I Unibertsitatea). 15 lagun inguruk entzun zuten hitzaldia.
Azalpen panelek eta beira-arasek Boiseko (Idaho) Euskal Museotik ekarritako hainbat objektu bildu zituzten.
Jatorrizko erakusketa – Eusko Jaurlaritzak antolatua eta aurrez Estatu Batuetan ikusgai jarria – Sancho el Sabio
Vital Fundazioaren funtsekin osatu zen, Arabak Kalifornian izandako presentzian sakontzeko helburuz.
Virginia López de Maturana eta Andrés Segura ikertzaileek bibliografia eta iturri originalak aztertu zituzten, gaur
egungo Estatu Batuetara arabarrak XVIII.
mendetik iritsi izanaren jatorriari buruz.
Fermin Lasuen bezalako frantziskotarrak,
Diego Borica Kaliforniako gobernadore
zibila edo beste arabar asko Idahoko Estatuan beren aztarna uzten joan ziren XIX.
eta XX. mendeetan zehar, gaur egun arte.
López de Maturanak y Segurak egindako
bisita gidatuaz gain, ondoren beste bat
egin zitzaien ekitaldira bertaratu ziren
gainerako agintariei Arte eta Diseinuko
Goi Mailako Eskolan (I-D Arte).
Erakusketaren inaugurazioak ikasturte
hasierarekin bat egin zuen eta COVID19aren pandemiaren ondoriozko murrizketak jasan zituen. Lau ikastetxek: UPV/
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• Urriaren 4an: ‘Otros vascos en Estados Unidos: cultura, cine y deporte’, Santiago de Pablok emana (UPV/
EHU). 40 lagun inguruk hartu zuten parte jardueran.
• Urriaren 15ean: ‘Diáspora vasca y literatura en Estados Unidos’, María José Olaziregik emana (UPV/EHU).
10 pertsona inguru bertaratu ziren.
• Urriaren 9an: ‘Las Euskal Etxeak en Estados Unidos’, Argitxu Camus Etxekopar-ek emana (Eusko Ikaskuntza/Office Public de la Langue Basque. Baiona). 20 lagun inguruk entzun zuten hitzaldia.
Bestalde, Vitoria-Gasteizko Letren Fakultatean Ameriketako Estatu Batuetako euskaldunei buruzko zine-zikloa
egin zen. Guztiz akademikoak direnen alternatiba ziren jarduera horiek, baina Unibertsitateko ikasleak jardueretara joatea oso zaila zenez, eskolekin bat zetozelako, gaian adituak diren bost hizlarik eman zituzten bost
ponentzia grabatzea erabaki zen:
• Urriaren 18an: Óscar Álvarez Gila (Amerikako Historiako irakaslea, UPV/EHU). ‘Thunder in the Sun’ (Heriotzaren mendi-zintzurra).
• Urriaren 19an: Susana Serrano Abad (Historia Garaikideko irakaslea, UPV/EHU). ‘Amerikanuak’.
• Urriaren 20an: Santiago de Pablo (Historia Garaikideko katedraduna, UPV/EHU). ‘The Jackal’.
• Urriaren 21ean: Kepa Sojo (Artearen eta Musikaren Historia Saileko irakaslea, UPV/EHU). ‘Colossal’.
• Urriaren 22an: María del Mar Larraza (Nafarroako Unibertsitateko Historia irakaslea eta Euskal Hizkuntza
eta Kultura katedrako zuzendaria) eta Laura Iantzi (Euskal Artzainak Ameriketan elkartearen presidentea). ‘Viento salvaje’.
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Vitoria-Gasteizko
Udal
Artxiboko Alfaro Funtsaren
argazki sorta bat ere ikusi
ahal izan zen. Heraclio Alfaro
Naipes Fournierren sortzailearen biloba Tomas Alfarok
Marokoko kanpainan parte
hartu zuen 1921 eta 1922
urteen artean. Argazkilari afizionatua zen eta Afrikako bere
egonaldia dokumentatu zuen
argazki ugaritan, gutxi ikusiak, eta Arabako Artxibo Zerbitzuan kontserbatutakoak
ezin hobeto osatu zituzten.

1921, hondamendi baten oihartzunak’
Vital Fundazioa erakusketa-zentroan, abenduan, ‘1921, hondamendi baten oihartzunak’ izan zen ikusgai,
Marokon, Espainiak eta Frantziak partekatutako protektoratu bihurtu zenean, izandako gertaerei buruzko
argazki argitaragabeak biltzen dituen erakusketa. Argazkiak Araban aurkitutakoak dira.
‘1921, hondamendi baten oihartzunak’ erakusketak Germán Ruiz historialaria eta Jabi Soto Artearen historialaria izan zituen komisario. Azken horrek protektoratuan aritu ziren eta Vitoria-Gasteizen kuarteleratu zituzten
soldaduek egindako irudiak aurkitu zituen. Erakusketa Sancho el Sabio Vital Fundazioan lortutako dokumentuz
hornitu zen, lurraldeko dokumentu-artxibo garrantzitsuenak dira-eta, baita Arabako Armagintza Museoko piezez eta
partikularrek lagatako lanez ere. Bertan, bere eduki bisual
handia nabarmendu zen, argazkien tratamendu oso arretatsua egin baitzen eta diseinu egungoa nahiz erakargarria.
Erakusketak ‘Annualeko hondamendia’ hartu zuen narrazio-ardatz. 100 urte bete dira eta garai hartako Arabako
gizartean eragina izan zuen, mila kilometro baino gehiagora gertatu bazen ere. Gertakariak 1921eko uztailean jazo
ziren, garai hartan espainiar protektoratua zen Maroko,
erabaki txar batzuen ondorioz Espainiako armadak porrot
nabarmen eta lazgarria jasan zuen bertan, gatazka zabalago baten esparruan ulertu behar den batailan, ondoren
Frantziarekin akordioa sinatu eta Maroko bi potentziek
partekatzen zuten protektoratu bihurtu zen.

Era berean, Germán Ruiz Llanos historialari eta gaian adituak garai hartako Arabako
hiriburura eraman gintuen, Sancho el Sabio Vital Fundazioaren artxiboan gordetako dokumentuen aukeraketa
baten bidez, besteak beste, prentsa azalak eta artikuluak. Horien bidez, Annualeko Hondamendiak herritarrengan izan zuen eragina egiaztatu ahal izan zen, Marokoko eremuko jarduera militar eta politikoen aldeko eta
kontrako iritziak baitzeuden.
Erakusketa osatu zuten garai hartako piezek, hala nola edozein soldaduk gerrako egonaldian bere ekipajean sar
zitzakeen kameren antzekoek, eta Jordi Bru argazkilariak sortutako formatu handiko lan garaikide batek. Bru
birsortze historikoko argazkigintzan espezializatu da eta bere lanak 1921eko hilabete lazgarri haietan izandako
une erabakigarrietako batean murgildu zituen bisitariak. Irekita egon zen 2021eko abenduko hamar egunetan
503 pertsonak bisitatu zuten. Ikusgai jarraitu zuen 2022ko urtarrilaren 9ra arte.

Familia artxiboen gordailua
Sancho el Sabio Vital Fundazioak Barroeta eta Plaza familia-artxiboak jaso ditu gordailuan, Gaytán de Ayala
familiaren eskutik. Artxibo biak Markina-Xemeini buruzkoak dira. Material hori zaharberritze-, antolaketa-, katalogazio- eta digitalizazio-prozesu batetik pasatuko da, webgunean kontsultatzeko moduan izan dadin.

Erakusketa Jabi Sotok Arabako Lurralde Historikoko Artxiboan aurkitu zituen argazki argitaragabeen bidez antolatu
zen. Argazki horietan, garai hartan Vitoria-Gasteizen kuarteleratutako Gipuzkoa 53. Erregimentuko soldaduen egunerokoa ikusi ahal izan zen. Erregimentu hori hainbat aldiz
izan zen protektoratuaren eremuan. Tropen irudiek jarrera
informal bat erakusten zuten, “kanpamentu nahiko prekarioko bizitzarenak”.
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Plaza artxiboa , 289 dokumentuk osatzen dute, eta horietan hasi dira ordenazio eta katalogazio lanak. Dokumentu gehienak Plaza etxearen eta bere bi burdinolen jabetzari buruzkoak dira, biak Markina-Xemeinen. Hasiera
batean Plazarrenak izan ziren, baina azkenean Aiarako Gaytandarren eta Ibarrako Santo Domingoko Markesaren
eskuetara joan ziren.
Dokumenturik zaharrena, 1.474ko urriaren 13koa, Gernikan, Gonzalo de Ugarte eta ezkontidearen eta Gonzalo
Ibáñez de Ugarteren (aurrekoaren aita) eta bere semeen aurkako epaiak dira, Martin Ruiz de Barroetaren etxean
lapurtu eta etxea erretzeagatik. Horietan, lehenengoa heriotzara kondenatzen da, eta bigarrenak, berriz, aipatutako etxea ordaintzera, euren karguak kentzera eta urtebeterako erbesteratzera. Dokumenturik berriena 1933ko
liburu bat da, italieraz dago, ‘Domus Caietana Il Cinquecento’ du izenburu eta XVI. mendeko Caetani familiaren
historiari buruzkoa da.

Barroeta artxiboa, oraingoz inbentariatuta dago eta 8.105 dokumentuk osatzen dute. Gehienak Markina-Xemeini eta bere merindadeari buruzko testamentuak eta dokumentazioa dira.
Jesús Guridi Familia Funtsa. Jesús Guridiren familiak askotariko dokumentazioa duten 11 karpeta utzi ditu
Sancho el Sabio Fundazioan (artikuluak, inprimakiak, partiturak eta argazkiak), Jesus Guridi konpositoreari
buruzkoak. Fundazioak inbentario bat egingo du, Jesus Guridi familia-funtsa deskribatzeko eta digitalizatzeko
ezarriko den hitzarmenari erantsiko zaiona, konpositoreari buruzko ikerketaren esku jartzeko.
Raúl Reyerok 2018an argitaratutako ‘Vitoria, tan cerca…. tan lejos’ proiektuko argazkien (gutxi gorabehera.
440) kopia bat -bereizmen handikoa- utzi dio Sancho el Sabio Vital Fundazioari. Sancho el Sabio Fundazioak
aitortutako ikertzaileen esku geratu da kopia, eta hark kontsultaren berri emango dio Raúl Reyerori.

Alduncin Jauregiko Artxiboa (Goizueta) Sancho el Sabio Vital Fundazioak Alduncin Jauregiko (Goizueta) artxiboko 14 dokumentazio-kutxa bildu ditu. Nafarroako Iparralderako interes handia duen familia-artxibo txiki bat
da. Deskribapen- eta digitalizazio-prozesua egin ondoren, ikertzaileen esku geratuko da.

Lana egiteko abiapuntu izan den Excel fitxategiak zenbakizko antolamendua du, currens zenbakiaren arabera.
Horrela, Vital Banku Fundazioaren ondare artistikoaren barruan egon arren, EMDren gordailuan sartu ez ziren
piezak detektatu ahal izan dira. Hala, lanak honako zifra hauek eman ditu:

Sánchez Fabo familiaren argazki artxiboa 31 argazki-kaxa jaso dira, artxiboa osatzen duten elementuen
inbentarioa egiteko zain. Desagertutako Norte Expres egunkari gasteiztarraren argazki-artxiboaren zati bat du.
Sancho el Sabio Vital Fundazioa 1993an hasi zen bere ondare bibliografikoa digitalizatzen, kontsultak errazteko
nahiz kontserbazioaren alde egiteko. Proiektua Euskadiko familia-artxibo pribatuetara zabaldu zen, jabeekin
sinatutako hitzarmen berritzaileen bidez. Dokumentuak Fundazioaren egoitzan uzten dira, antolatu eta digitalizatzeko. Horrela, sistema publikoetatik kanpoko funtsak eta ikerketarako sarbide zailekoak, Fundazioaren
webgunean kontsulta daitezke.
Proiektuak hamahiru hitzarmen ditu ezarrita, eta horietako batzuk oraindik prozesuan daude. Artxibo horien
eremu geografiko nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan dago, Nafarroa eta Errioxarekin batera.

Vital Banku Fundazioaren Ondare Artistikoaren Funtsa
2021ean, Vital Banku Fundazioaren Ondare Artistikoaren Funtsaren metadatu deskriptiboak antolatzeko, identifikatzeko eta sortzeko lana egin da. Funts hori Sancho el Sabio Vital Fundazioaren Euskal Memoria Digitala
gordailuan sartuta dago.
Excel fitxategian pieza bakoitzaren deskribapenak eta irudiak (lehenago fitxetan gordetakoak) jasotzen dituen
aurretiazko lanari dagokionez, datuen azterketa zehatza egin da, eta exekuzio-data, obraren deskribapena,
dimentsioak, egilea eta izenburua egiaztatu dira.
Zuzenketa ortografikoak eta idazketa eta deskribapenak ere egin dira, ez oso irakurgarriak edo ez oso zuzenak
gaur egun.
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5.354 erregistro Excel fitxategian sartuta
554 erregistro sartu barik
Daturik gabeko piezen 48erregistro

Arabari buruzko funtsak, Joaquín Jiménezenak
Joaquín Jimenezen pertsona ezaguna Vitoria-Gasteizen, gure hiriari eta Arabako Lurralde Historikoari buruzko
bere argitalpen, hitzaldi eta argazkiengatik. Bere familiak Sancho el Sabio Vital Fundazioan gordailutu ditu
bere bizitzan zehar bildu zituen materialak, artxiboak, argazkiak, artikuluak, liburuak eta abar. Uztailaren 26ko
data sinbolikoa aukeratu zuten gordailutzea gauzatzeko, Jimenezen jaiotzaren lehen mendeurrena zelako, hain
zuzen ere.
Arabako herrietako ohiturei eta jaiei buruzko dokumentu-multzo oso interesgarria da. Horiei esker, Fundazioaren funtsak Vitoria-Gasteiz eta Arabaren hurbileko ikuspegiarekin aberastu dira. XX. mendeko berrogeiko
hamarkadatik aurrerako materiala da.
Joaquín Jimenezek, Kintxu de Belak, gure lurraldeari buruz zekien guztia irakasten, nahi izaten eta ezagutzera
ematen eman zuen bere bizitzaren zati handi bat. Bere familiak herriko kultura hori transmititzeko nahia bete
nahi izan du, eta hil ondoren etxean aurkitutako dokumentazio guztia entregatu du. Funts bizia, berreskuratzen
den guztia gehituz joango dena eta jendearentzat eta ikertzaileentzat interesgarria izango dena.
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Funtsean, ia 200 prentsa-argitalpen kontsulta daitezke, hari buruz hitz egiten dutenak edo Arabako
hainbat gairi buruz berari egin zizkioten elkarrizketak. Celedón, Estíbaliz eta Gasteiz aldizkarietan
egindako ia 300 kolaborazioak ere kontsultatzeko
moduan izango dira, besteak beste, Oion, Araia, Agurain, Legutio, Bilar edo Eltziego herrietako jaietako
programetan, edo beste erakunde askotarako egindako kolaborazioak. Tokiko egunkarietan idatzitako
artikuluak, hala nola, Norte Exprés, El Pensamiento
Alavés, La Gaceta del Norte, Deia, Diario de Noticias
edo El Correo, 150era hurbiltzen dira, eta 300 baino
gehiago idazki dira Arabako txoko guztietatik hala
eskatzen ziotenentzat.
Arabaz hitz egitea zen bere jarduera gustukoena, eta
bertako herri askotan eman zituen hitzaldietako 400
ohar baino gehiago gordetzen dira. Horrez gain, Radio
Vitoriako “Cosicas de nuestra tierra” saioan egiten
zuen kolaborazioan erabili zituen 700 gidoietako asko eta argitaratu dituen 10 liburu ere kontsulta daitezke.
Irrati zaio horretan, Arabako herrietako efemeride, festa, ospakizun, erritu eta tradizio guztien berri ematen zien
irrati-entzuleei.
Laburbilduz, ia 5.000 diapositiben ekarpenarekin bat egiten duen bilduma, horietako batzuk zuri-beltzean, eta
beste argazki asko, Arabako herri askoren iragana ezagutzeko oso baliagarriak direnak.

Bestelako dohaintzak
Sancho el Sabio Vital Fundazioak argitalpenen trukea du erakundeekin, eta artxibo eta funts partikularren
dohaintzak ere jasotzen ditu. Eskerrak eman behar zaizkie beren jabetzako liburuak lagatzea erabaki duten guztiei, beti baitago Fundazioaren bibliografia-funtsaren parte izatera pasako den argitalpen ezezagunen bat.
2021ean funtsak dohaintzan eman zituzten pertsonen eta erakundeen zerrenda:
- Mario Onaindia Fundazioa
- Blas Campos Nafarroako Argazki eta Zinematografia Elkartea
- Euskalerriaren Adiskideen Elkartea
- Javier Mozos
- Mario Michel Rodríguez
- Mikel Apraiz (Jose Antonio Apraiz)
- Segundo Oar
- Román Berriozabal
- Ullivarri Martínez de Aguirre familia
- Lobo Uriarte familia
- Mª Antonia Uranga Díaz de Zugazua
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- Rafael Resines
- Ramiro Gómez Casas
- Alfonso Hueto
- Mar Gómez Fernández de Orduña
- Gorka Alvarez Aranburu
- Pedro Arruabarrena
- Adel Alonso

Alejandro Pulidoren liburuaren aurkezpena
Sancho el Sabio Vital Fundazioak “Neutralidad en pie de guerra: El País Vasco y Navarra
durante la Primera Guerra Mundial” liburua
aurkeztu zuen. Argitalpena Alejandro Pulido
historialari gaztearen lana da, eta 404 orrialdetan Lehen Mundu Gerrak ekarri zuen eraldaketa politiko eta sozial sakona aztertu du.
Idazketan, egileak Estatuko eta nazioarteko
artxibo ugaritako iturri argitaragabeak erabili
ditu, Sancho el Sabio Vital Fundazioaren funtsak
barne.
Alejandro Pulido Azpiroz (Iruñea, 1989) Historia Garaikidean doktorea da UPV/EHUn, eta
XX. mendeko euskal historia eta nazionalismo
europarrak ikertu ditu. Hainbat artikulu idatzi
zituen eta 2016an Sancho el Sabio Vital Fundazioaren ikerketa-saria jaso zuen.
‘Neutralidad en pie de guerra: El País Vasco y
Navarra durante la Primera Guerra Mundial’
lanean, Pulidok aztertu zuen gerrak nola
aldatu zituen herrialdeen arteko harremanak,
nola bizkortu zuen masa-gizartearen garapena
eta nola eragin zien identitate nazionalei,
baita lurralde neutralean ere. Euskal Herrian,
karlistak eta abertzaleak aliatu zaleen eta
germanofiloen arteko lehian inplikatu ziren,
eta, aldi berean, herritar askok Alfontso XIII.
aren kanpo-politikan parte hartzen zuten edo
lurraldean zehar ugaritzen ari ziren atzerriko espioien, propagandisten eta desertoreen sareak elikatzen zituzten.
Aldi berean, euskal nazionalismoak autonomia-eskaera bat egin zuen, Europako nazionalitateen gorakadatik
banaezina, urte horietan haiekin harremanetan jarri baitzen. Egilearen hitzetan: “Lehen Mundu Gerra mugarri
bat izan zen Euskal Herriaren eta Nafarroaren historian, bertako biztanleak gerrarako prest zeuden neutralak
izan baitziren, mundua betiko aldatu zuen gatazka batek eraldatuak”.

- Nieves Talegón
- Ivan Pérez Maza
- Ernesto Uriarte
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Ikerketarako Unibertsitate Lehiaketa

‘Sancho el Sabio’ podcast-a

Master eta doktoregoko unibertsitate-ikasleei zuzenduta, Sancho el Sabio Vital Fundazioak 2021eko Ikerketarako Lehiaketa deitu zuen, euskal gaiei buruzko ikerketa eta Fundazioaren beraren funtsen erabilera sustatzea
helburu duen hitzordua. Lanak urtarrilaren 31ra arte aurkez zitezkeen eta 1.000 euroko saria zuen lehiaketak.

2021 urteak covid-19aren pandemiak eragindako muga batzuekin jarraitu du aurrera. Horregatik, Sancho el Sabio
Vital Fundazioak podcast berriak argitaratzen jarraitu du, horien bidez, bere artxibo dokumental aberatseko
funtsak eta bere jarduera guztiak zabaltzen jarraitzeko.

Deialdi honen jatorria Sancho el Sabio Ikerketarako Unibertsitate Lehiaketa da. 1998tik etengabe egin da master
eta doktoregoko programetan matrikulatuta dauden unibertsitate-ikasleentzat. Unibertsitarioen artean ikerketa bultzatzeaz gain, fundazioaren fondo dokumentalen, bibliografikoen, hemerografikoen edo bestelakoen
erabilera sustatu nahi daizan ere, parte hartzeko ezinbestekoa da horiek kontsultatu izana, partzialki bada ere.
Ikerlanek originalak eta argitaragabeak izan behar dute, eta euskal gaiei buruzkoak, edozein arlo edo alderditan
(kultura, zientziak, historia, geografia, hizkuntza, literatura, artea, etab.). Gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez edo
ingelesez idatzita egon daitezke. Era berean, egileak ikasketak egiten dituen ikastetxeko irakasle batek bermatu
beharko ditu lanak.

‘Sancho el Sabio’ podcast-ak multimedia fitxategien proposamen berria dira, oro har audiokoak, eta erabiltzaileak gailu batean deskargatu eta entzun ditzake jatorrizko hedapenaren ondoren.

2021ean, lehiaketako saria eman gabe geratu zen, epaimahaiak atzera bota baitzituen aurkeztutako lanak.

Sancho El Sabio Fundazioari buruzko ikerketa argitaratzea
Lucía Martín Azagrak, Madrilgo Complutense Unibertsitateko Dokumentazio, Liburutegi eta Artxiboen Kudeaketako Masterreko ikasleak, Master amaierako honako lan hau egin zuen: ‘La Fundación Sancho el Sabio y la digitalización de sus fondos, evolución y desarrollo
histórico (1993-2020)’.
Sancho el Sabio Vital Fundazioak zoriondu egin du
egilea lanaren kalitateagatik, bikain kalifikazioa
lortu baitu. Ondorioak lagungarriak izango dira
euskal kulturako funtsak digitalizatzeko proiektuaren bilakaeran.
“Objektu fisikoaren babesa eta kontserbazioa
ahazteko arriskurik gabe dokumentu-baliabideetarako irisgarritasun egokia bermatu ahal izateko,
kultura-erakundeek erabaki dute unean uneko
tresna teknologikoen alde egitea digitalizazio-jarduerei eta -proiektuei ekiteko, horrela objektu
ukigarriaren babesa eta horretarako sarbidea bermatzeko.

Ekipo eta gailu eramangarri guztiekin bateragarri izatearen abantaila, batez ere sakelako telefonoekin, erabakigarria izan zen sistema horren alde egiteko orduan.
Sancho el Sabioren podcast-a hilean behingo maiztasunaz sortu zen, Fundazioan, bere funts eta ekimenei esker,
garatzen diren ikerketa garrantzitsuenak ezagutzeko aukera emateko. 2021ean 5 podcast argitaratu dira:
4. atala: ‘XVIII. eta XIX. mendeetako Euskal Herrian zehar bidaiatzen’
Podcast-aren lehenengo zatian, Aulnoyko kondesa Frantziako bidaiari mitiko baten urratsei jarraituz hasten da ibilbidea. Aulnoyko kondesa Euskal Herrian barrena egindako bidaietan izandako esperientziak kontatzen dituen gutun sorta bat argitaratu zuen idazlea da. Bere hitzei jarraituz, San Adriango pasabidea,
Gebarako gaztelua eta XVII. mende amaierako Gasteiz zeharkatzen dira, gure lurraldeari buruzko bidaia-literaturaren lekukotasun liluragarrienetako bat.

Sancho el Sabio Vital Fundazioa izan zen Espainian
bere ondare bibliografikoa zaindu eta zabaltzeko
beharrezko urrats gisa bere dokumentu-funtsen
digitalizazioaren aldeko apustua egin zuen lehen
dokumentu-erakundeetako bat, euskal kulturaren
eta historiaren dokumentazio- eta ikerketa-zentro handiena eta ezagunena”.

Artxiboko altxorretan, Lehen Karlistaldian parte hartu zuten Britainiar Legio Laguntzaileko soldadu batzuek egindako karlistaldi horretako ilustrazio belikoak ikustera gonbidatzen gaitu Ander Gondrak. Ilustrazio horiek Sancho el Sabio Vital Fundazioan gordetzen dira. Marrazki-koadernoak dira, xehetasunez josiak,
eta ezinbestekoak dira tropa horiek ibili zituzten hiri-agertokiak, uniformeak, bertako emakume eta gizonen
janzkerak eta baita soldadu horiek Vitoria-Gasteizen eta Donostian izan zituzten egonaldietan jasan zuten
gerraren zorroztasuna, gosea eta hotza ere ezagutzeko.

Lana UCMren E-Prints biltegian argitaratu da: https://eprints.ucm.es/id/eprint/64271/

Ondoren, Iñaki Zabaleta Gorrotxategi filosofoaren solasaldia Wilhelm Von Humboldt prusiar ilustratuak
Euskal Herrian zehar herria eta bere hizkuntza aztertzeko egin zituen bidaia zientifikoen ingurukoa da. Euskarak eta euskaldunen ohiturek liluratuta, prusiar honek Euskal Herriko etnografia, hizkuntzalaritza, tradizio eta historiari buruzko ikerketa osoak utzi zizkigun, gaur egun atzerriko ikertzaile batek euskal kulturara
egiten duen lehen hurbilketetako bat direnak.

Sancho el Sabio Vital Fundazioaren Euskal Memoria Digitala gordailuan ere kontsulta daiteke:
http://hdl.handle.net/10357/59740
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Gainera, argazkigintzaren historian aditua den Jabi Soto, ikusten zutenaren lekukotza emateko eta podcast-a
amaitzeko, beren argazki-tresna astunekin bideetara jo zuten lehen argazkilarien munduan barneratzen da.
Jesús Zubiagak Sancho el Sabio Vital Fundazioak gordetzen duen bidaia-liburu bilduma zabalaz eta bildumazaletasun pribatuarekin dituen harremanez hitz egiten du.
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Sancho el Sabio Vital Fundazioak, Jesus Zubiaga zuzendariak, duela gutxi zendu den Gorka Aulestia euskal kulturaren eta bertsolaritzaren ikertzailea gogoratzen du. Gorka Aulestiak arte tradizional horri eskaini zion bere
lanen zati handi bat.
7. atala: ‘Basques in América’

5. atala: ‘Karlismoaren jatorria’
‘Sancho el Sabio’ podcast-eko 5. atalak txapel gorria jantzi du, karlistadan joan eta mugimendu honen jatorria
aztertzeko.
Isabel Mellének lehen karlismoko pertsonaiarik karismatikoenetako bat aipatzen du, Tomás de Zumalacárregui,
eta hil ondoren nola pasa zen estratega bikaina izatetik kondaira
izatera.
Ander Gondra berriro ere Sancho el Sabio Vital Fundazioaren
artxiboko funtsen artean bilatzen ari da, karlismoari buruzko
dokumentu paregabe batzuk argitara emateko, hala nola karlisten buletinak, Don Karlosek gure lurraldean emandako lehen
lege eta aginduak eta Lehen Karlistadan parte hartu zuten atzerriko soldaduen testigantzak.

Atal berri honetan ‘Sancho el Sabio’ podcast-ak
Atlantikoko itsaso zabala zeharkatzen du, euskal kultura Amerikako kontinentean nola garatu
zen ezagutzeko, egun batean Euskal Herria utzi
eta Amerikak egin zituzten milaka laguni esker.
Zazpigarren atal honek diasporako pertsonaia
nagusien berri ematen du, baita horiek Amerikako eta Euskal Herriko historiari egindako ekarpena ere.
Isabel Mellének Jesus Galíndezen biografia
berezia eta amaiera tragikoa kontatzen du, Trujillo diktadoreak eraildako diasporako euskal kulturako politikari eta kerlari nagusietako bat.

Ondoren, Patxi Caspistegui historialaria hasierako karlismoaren
unibertsoan murgiltzen da, eta bere berezitasunak, gure lurralderako izan zuen garrantzi historikoaren zergatia eta mugimendu politikoa doktrina ia erlijioso nola bihurtu zen deskubritzen du.

Ander Gondrak Sancho el Sabio Vital Fundazioaren funtsetatik berreskuratu ditu XIX. mendean Amerikako lurretan argitaratu ziren euskarazko lehen egunkarietako batzuk.

Argazkigintzaren historian aditua den Jabi Sotok gerra-argazkilarien mundua aztertzen du eta gerra karlistei argazkiak ateratzeko
nola asmatu zituzten azaltzen du.

Virginia López de Maturana historialari eta ‘Basques in California’ erakusketako komisarioak
XVIII. mendetik Estatu Batuetako estatu urrun
honetara bidaiatu zuten euskaldunek utzitako
arrastoa erakusten du, baita gaur egun izan
duten ondarea nola gogoratzen den ere.

Amaitzeko, Sancho el Sabio Vital Fundazioaren zuzendariak,
Jesús Zubiagak, karlismoari eskainitako bilduma erakundean
sortu zen lehenengoetakoa izan zela kontatzen du, eta termino horren barruan euskal kulturarekin lotzen diren hainbat mugimendu mota biltzen direla.
6. atala: ‘Bertsolaritza’
Bertsolaritzaren mundua, euskal kulturaren tradiziorik zahar eta emankorrenetako bat, seigarren ‘Sancho el Sabio’ podcast-eko protagonista da. Mendeetan
zehar, bertsotan inprobisatzeko eta beste bertsolari
batzuekin duelu dialektikoetan borrokatzeko artea izan
da herri-klaseen adierazpide bereizgarrienetako bat, eta
garai eta belaunaldi ezberdinetako kezka, interes eta
kezkei forma eman die.
Isabel Mellen Erdi Aroko emakumeei lotutako tradizio honen jatorrian barneratzen da, zeinen ahotsa Aro Modernoaren hastapenetan isilarazten saiatu zen.
Ander Gondra Antso Jakituna Fundazioaren artxiboko funtsen artean murgildu da berriro, XIX. eta XX. mendeetako bertsolaritzaren garapenaz hitz egiten diguten aldizkariak, dokumentuak eta bestelako materialak berreskuratzeko.
Jone Miren Hernández García, bertsolaritzan aditua eta genero ikuspegitik tradizio honen ikertzailea, gonbidatu berezia da solasaldian.

Jabi Sotok, argazkigintzaren historian adituak,
argazkigintzaren mundua hobeto ezagutzeko Estatu Batuetatik datozen Interneteko baliabide erabilgarri batzuk
aztertzen ditu.
Azken atalean, Jesús Zubiagari egindako elkarrizketan, Sancho el Sabio Vital Fundazioan 2021eko urriaren 28ra
arte ikusgai egon zen ‘Basques in California’ erakusketa sakon azaltzen da.
8. atala: ‘Annualeko hondamendia Euskal Herritik’
2021ean argitaratutako ‘Sancho el Sabio’ podcast-aren azken atalak Annualeko Hondamendiaren mendeurrenaren oroitzapena egiten du, 1921eko euskal gizartea hunkitu zuen eta herritarrengan era guztietako erreakzioak
eragin zituen gerra lazgarria.
Isabel Mellén, hasierako atalean, Vitoria-Gasteiz bezalako hiriburu batean hondamendiaren hasiera nola bizi
izan zen azaltzen du.
Ander Gondra hemerotekan murgildu zen garaiko prentsa erreskatatzeko eta Rifeko Gerrari buruzko albisteak
Euskal Herritik nola jasotzen ziren jakiteko.
Germán Ruiz Llano historialari eta ‘1921, hondamendi baten oihartzunak’ erakusketako komisarioak tragediari
eta euskal soldaduen parte-hartzeari buruzko xehetasun gehiago eskaintzen ditu solasaldian.
Jabi Sotok, argazkigintzan adituak eta erakusketa honetako komisarioak, Annualeko hondamendiari buruzko
erakusketan eta ‘Berriak artxibotik’ programaren azken atalean ikusten diren irudiei buruz hitz egin du.

Jabi Sotok, beti bezala, argazkigintzaz eta irudi horiek sortzeko erabiltzen diren hitzen eta itzalen arteko harremanez hitz egiten du.
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Liburuak
• Leo de Silka, Marqués de Rocaverde (1856-1920): el alcalde artista, Carlos Larrinaga Rodríguez

2021ean, ‘Sancho el Sabio: Euskal Kultura eta Ikerketa Aldizkaria’ aldizkariaren 44. zenbakia argitaratu
zen.
1991tik, Sancho el Sabio Vital Fundazioak ikerketa
aldizkari hori argitaratzen du eta lekua ematen die
euskal kulturaren arlo guztiei buruzko lan originalen
argitalpenei.
Paperean argitaratzen zen, orain, ordea, formatu digitalean baino ez da egiten. Kontsulta-eskaera gero eta
handiagoa da, eta aldizkariaren eduki guztiak sarean
digitalki eskuratuz errazten da.
44. alearen edukiak honako hauek izan ziren:
Euskal gaiei buruzko lanak
• El culto a San Sebastián en la Merindad de OliteSanto intercesor frente a las pestes en Tafalla en el
ocaso de la Edad Media, Koldobika Sáenz del Castillo
Velasco
• Eusebio Zuloaga: el primer artista español decimonónico con reputación internacional, Leticia Bermejo
de Rueda
• Los pintores, agentes y reflejo de la primera modernización vasca (1841-1936) Manuel González, Manuel
González Portilla, Josu Hernando Pérez, José Urrutikoetxea Lizarraga
• La intervención militar en las huelgas mineras vizcaínas de 1890-1892, Germán Ruiz Llano
• Tradición y modernidad de la mujer vasca: Género, nacionalismo vasco y exilio estadounidense en las obras
de Miriam Isasi, Iker González-Allende
• Estados Unidos, ETA y el programa de ayuda antiterrorista a España durante la Transición (1978-1982),
David Mota Zurdo
• Euskal landa paisaia abeltzaintzaren uztearen aurrean, Juan Cruz Alberdi Collantes
• Teoría de los polisistemas y sistema literario vasco, Jon Kortazar
Estudios Alaveses
• Infancia y juventud de Ernestina de Champourcin (1905-1923), María Dolores Esteban Cerezo
• Industria-birmoldaketaren eraginak langile klaseanLaudioko kasuaren azterketa (1975-1992), Unai Vicente
Basterra

• Arte, literatura y feminismos: lenguajes plásticos y escritura en Euskal Herria, Sebastián García
• Egungo euskal literatura eta futbola Itxaro, González Guridi
• Deportivo Alavés: 100 años de Historia (1921-2021), Natxo Viana Ruiz de
• El laberinto de la representación, José María Logroño Zubillaga
• En manos del tío Sam: ETA y Estados Unidos, Gaizka Fernández Soldevilla

Itxitura obrak
Sancho el Sabio Vital Fundazioak
hainbat obra egin ditu 2021ean bere
egoitzan, gastu energetikoa eta
langileen zein bisitarien ongizatea
hobetzeko.
Bi itxitura-jarduketa egin dira, Mikel
Apraiz arkitektoak gainbegiratuta,
espazioen diseinu irekiaren ondoriozko klimatizazio-arazoak eta
energia-gastua konpontzeko; izan
ere, zonak berotzeak edo hozteak
gastu ekonomiko handia eskatzen
zuen. Itxierei esker, espazio itxiak
optimizatzea lortu da, erraz girotzeko modukoak baitira.
Harrera-gunea ixteko lehen lan bat
egin da beheko solairuan, lehendik
zeudenen antzeko egurrezko kubo
batekin. Horrela, beste espazio itxi
bat lortu da, Sancho el Sabio Vital
Fundazioaren egoitzako jatorrizko
klaustroaren barruan, eta, horrela,
klimatizazioa hobetu da.
Bigarren jarduketa sotoko eremu irekietan beirazko gortinak jartzea izan
da. Baita klimatizazioa hobetzeko
ere.

Dokumentazioa eta bibliografia
• Bizkaiko Foru Liburutegia eta irakurketa publikoa Bilbon: 1918-1966, Mikel Zabala Montoya
Oroipenak eta azalpen biografikoak
• In Memoriam: Gorka Aulestia Txakartegi, Carmen Gómez
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Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat

6

Sancho el Sabio Vital Fundazioaren ekintzek 76 aldiz eragiten dute
36 xedeetan

7

10 xede berri gehitu zaizkie Vital Fundazioaren proiektuetan
islatutakoei

.

8

Estali gabe dauden, baina estali nahi diren jomugen analisia egitea
gomendatzen dugu

Urte amaieran, Guztion onerako kooperatiba den BIKOrekin batera, eta prozesu luze baten ondoren, Sancho el
Sabio Vital Fundazioaren (GJH) Garapen Jasangarrirako Helburuen Azterketa egin zen. Ondorioak honako hauek
dira:

9

Oso ekintza desberdinak direnez, adierazle-aniztasun handia dago,
eta horrek ezinezko egiten du taldekatzea

10

Gehitu beharreko adierazleen azterketa sakona egitea
gomendatzen dugu, ekintzak hobeto baloratzeko eta, horrela,
egiten diren GJHak behar bezala elikatzeko. Horretarako, gure
ikuspegiaz gain, baliagarria izan daiteke Estatistikako Institutu
Nazionalaren GJH adierazleei buruzko argitalpena, esteka honetan
aldizka eguneratua:
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm

11

GJHen barruan kulturari balioa emateko NBE- UNESCOk sortutako
22 adierazleak ere inspirazio-iturri egokiak izango dira beharrezko
adierazle-multzoa sortzeko
https://es.unesco.org/news/indicadores-tematicos-cultura-agenda2030-herramienta-visibilizar-valor-cultura-ods

Sancho el Sabio Vital Fundazioaren eguneroko lana bat dator Nazio Batuen 2030 Agendan zehaztutako Garapen
Jasangarrirako zenbait Helbururekin (GJH).

1

2

3

4

5
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73 ekintza detektatu dira, eta horietatik 62 (guztizkoaren % 84,9)
Kulturaren eta GJHen barruan daude. Horiek ez ziren detektatuko
2030 Agendaren azterketa orokor batean

32 dira Sancho el Sabio Vital Fundazioak Arabako erakundeekin
sinatutako hitzarmenak

17 GJHetatik, Sancho el Sabio Vital Fundazioaren ekintzek
horietako 13tan eragiten dute. Kanpoan geratzen dira 1. GJH
(pobreziaren amaiera), 3. GJH (osasuna eta ongizatea), 6. GJH (ur
garbia eta saneamendua), 7. GJH (energia eskuragarria eta ezkutsatzailea)
Pentsatutako guztiaren aurka, 14. GJH (Itsaspeko bizitza)
Vitalen GJHren Agendan sartu zen 14.5 xedean, ‘Itsas eremuen
kontserbazioa’, XVI. mendetik euskal kostaldeen bilakaerari
buruzko SSFren bilduma kartografikoari esker
Sancho el Sabio Vital Fundazioak aztertutako 73 ekintzek 2030
Agendan dauden 169 xedetatik 36tan dute eragina
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Sare Sozialei buruzko txostena

Ondorioz, sare sozialetako portaerari buruz esan dezakegu komunitate digitala nabarmen hazten ari dela eta,
nahiz eta interakzioen kopurua 2020aren oso antzekoa izan, sare sozial bakoitzeko rate engagement (edo interakzio-tasa) ehuneko oso onargarrietan dagoela.

Osasun-egoerak Sancho el Sabio Vital Fundazioaren funtzionamendu normalari eragiten jarraitu du, eta horren
isla izan da Sare Sozialei buruzko 2021eko Gizarte Planean, plan horren hasieran honako helburu hauek lortzea
proposatzen baitzuen:
OBJETIVO

Visibilidad y
reconocimiento de
marca

Compromiso con la
audiencia

Tráfico WEB

KPIS(*)
- Tamaño de la
comunidad
- Alcance
publicaciones

- Interacciones
- Engagement

- Incrementar tráfico
social a la web

MÉTRICAS

- Seguidores/fans
- Impresiones/alcance

- Menciones, retweets,
favoritos en twiter
- Me gusta, compartir,
comentarios en FB
- Tráfico por canales
- Visitas
- Usuarios
- Tráfico medios sociales,
etc

HERRAMIENTAS
- Facebook insights
- Twitter analitics
- Audiense
- Metricool
- Listas de twitter
- Facebook insights
- Twitter analitics
- Metricool

• Facebook % 1,64 (batez besteko ona % 0,8 eta % 2 artean).
• Twitter % 1,15 (emaitza onak % 1 eta % 2 artean).
• Instagram, % 3,83 (tasa ona % 1 eta % 4 artean).
3. helburua: web trafikoa
Oro har, bilakaera positiboa dela esan dezakegu. Ehunekorik garrantzitsuena Archinet-en eta OJSn gertatzen da,
hau da, sare sozialetako profiletatik estekatzeko gehien erabiltzen diren eremuetan.

Helburua: gizarte-baliabideen trafikoaren % 2021
30%
25%
20%
15%
10%

- Google analitics

(*) Key Performance Indicators - Indicadores clave de Rendimiento
1. helburua: markaren ikusgarritasuna eta ezagutzea
Markaren Ikusgarritasunaren eta Ezagutzearen helburuak adierazle kuantifikagarri eta neurgarrietan zehaztu
dira, Sancho el Sabio Vital Fundazioak jarduera handiagoa duen sare sozialetarako: Facebook, Twitter e Instagram.
Garrantzitsua da azpimarratzea sare sozialetako profiletan irismenaren % 100 organikoa dela, hau da, ordainketarik gabe. Algoritmoak Facebooken duen eraginak batez ere, baina baita beste sare sozialetan duen eraginak
ere lastatu egiten du orotarako irismena. Gero eta gehiago Instagramen edo Twitterren algoritmoak zaildu egiten du irismen organikoa (ordaindu gabea), hau da, argitalpen guztiak ez zaizkie jarraitzaileei erakusten. Horrek,
are gehiago, erregulartasunera eta argitaratzen diren edukiak zaintzera behartzen du.
Komunitate digital osoa erritmo onean ari da hazten, baita Facebooken hazkunde txikia bada ere ( % 2,3). Beste
bi sareetan, aldiz, nabarmen egin du gora jarraitzaileen kopuruak; zehazki, Twitterren ( % 15,82) eta Instagramen
( % 73,93). Denbora laburragoa daramate Instagramenen, hortaz, oraindik ere hazteko tarte handia dago.
2. helburua: audientziarekiko konpromisoa sortzea
Sare sozialen kasuan, marka baten jarraitzaileen edo jarraitzaileen eta haren kontuen arteko elkarrekintza-maila
izango litzateke audientziarekiko konpromisoa. 2021eko elkarrekintza guztiak apur bat jaitsi dira. 2020an 13.006
izatetik 2021ean 12.557 izatera, irismenarekiko ehunekoa, ordea, % 3,3 igo da, aurreko urteko % 3aren aldean.
Sortutako konpromisoa neurtzeko hainbat modu eta formula daude, bai argitalpenen irismenari dagokionez,
bai markaren jarraitzaileei dagokienez. Sancho el Sabio Vital Fundazioaren kasuan, inpresio guztien arabera
kalkulatzea erabaki da, edukia jarraitzen ez duen norbaitek ikus dezakeelako eta, aitzitik, jarraitzaile batek ez
ikustea.
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emaitza

2%

0,9%

0,7%

28,8%

7,4%

Google Analytics-en emaitzak hauek dira:
• Sancho el Sabio Vital Fundazioaren webgunea
9.254saio eta 3 minutu eta 3 segundoko batez besteko iraupena
Ikusitako orrialde kopurua: 18.433 eta batez beste 1,99 orrialde saio bakoitzeko
Erabiltzaileak: 2.365, % 62,58ko errebote-portzentajearekin
• SSF katalogoa
186.080 saio eta11 minutu eta 17 segundoko batez besteko iraupena
Ikusitako orrialde kopurua: 254.200 eta batez beste 9,37 orrialde saio bakoitzeko
Erabiltzaileak: 4.581, % 17,39ko errebote-portzentajearekin
• EMD
9.254 saio eta minutu 1 eta 0,9 segundoko batez besteko iraupena
Ikusitako orrialde kopurua: 18.433 eta batez beste 1,37 orrialde saio bakoitzeko
Erabiltzaileak: 120.232, % 15,63ko errebote-portzentajearekin
• Archinet
6.237 saio eta 10 minutu eta 40 segundoko batez besteko iraupena
Ikusitako orrialde kopurua: 107.252 eta batez beste 17,20 orrialde saio bakoitzeko
Erabiltzaileak: 3.582, % 51,27ko errebote-portzentajearekin
• OJS
5.771 saio eta minutu 1 eta 25 segundoko batez besteko iraupena
Ikusitako orrialde kopurua: 12.599 eta batez beste 2,18 orrialde saio bakoitzeko
Erabiltzaileak: 4.210, % 54,91ko errebote-portzenta
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