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1. KOKAPENA: EGIA AUZOA 

Egia Donostiako auzo bat da, herri izaera eta bizi handikoa. Urumea ibaiak eta trenbideak 

hiriko erdigunetik bereizten dute eta horren ondorioz, hiriko hasierako urbanizazio planetatik at 

geratu zen auzoa dugu. Joan den mendeko 50 eta 60. hamarkadetan eraikuntza-jarduera handiak 

eskulangile ugari erakarri zituen eta Egia logela-auzo bihurtu zen. Aldi berean, industria txiki eta 

ertain asko kokatu ziren bertan eta Egia langile auzo bezala ezaugarritu zen. 

70. hamarkadan, gaur egungo populaziora iritsi zen: 15.000 biztanle inguru. Handik 

aurrera, Gizarte-eragileen sorrerak auzoa oinarrizko zerbitzuz jantziko zuen pixkanaka:  Ikastolak, 

auzo-elkarteak, elkarte gastronomikoak, kirol-klubak,  dantza taldeak, aisialdi taldeak, gazte-

mugimenduak… Urte gutxian asko aldatu zen Egia eta aldaketak-aldaketa gaurdaino mugimendu 

askoren kabia da. Azken urteetako aipagarriena Euskaraldia ekimena dugu, Egian egindako 

ekimenean oinarritzen dena. 

Tabakalerak egindako infografia 
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Auzoko elkarteen parte-hartzearekin Tabakaleraren esparruan egindako ikerketa batean, 

auzoko elkarte-mugimenduaren bizitasuna agerian utzi zen. Egia finean mugimendu handiko auzo 

bat da, askotariko elkarteek eta eragile sozialek deialdi eta ekintza ugariz hornitzen dute egutegia 

eta honek une gogoangarri asko sortu ditu. 

2. GORDEGIA: ARTXIBATEGI BATEN GARRANTZIA 

Gordegia funtsezko helburu batekin jaio da: Egia auzoko historia eta gaurkotasuna 

irudietan jaso eta auzoaren memoria kolektiboa sortzea. Auzokideekin elkarlanean auzoaren 

bilduma familiarra sortu eta elkarrekin auzoa gogoratu eta ikastea. 

Besteak beste tokiko nortasuna indartu eta komunitate bateko kide izatearen 

sentimendua bultzatuko genuke modu honetan. Irudiak biltzea eta auzokideen eskura jartzea 

oinarrizko lana da baina haratago joan nahi dugu; bizilagunak inplikatu nahi ditugu, parte hartzeko 

sistema bat asmatu. Mundu guztiari aukera eman nahi diogu ekarpenak egiteko.

Oraingoz ikusi dugunaren arabera, auzokideen artean lotura eder bat sortzeko potentzial 

ikaragarria dago irudi historikoak elkarrekin ikusi eta komentatzen dituztenean. Konplizidade 

handiko gaia da eta jendeak asko eskertu duen proiektu bat. 

Bereziki garrantzitsua adineko pertsonen parte-hartzea da. Hurrengo belaunaldiei irudien 

testuingurua azaltzeko modua bilatu nahi dugu, belaunaldien arteko trukea bultzatuz.  

Etorkizunean irauteko helburua duen proiektu bat da, ez da irudi bilketa batekin hasi eta 

bukatuko den egitasmo bat, auzoak iraunkorki baliatu ahalko duen tresna bat izatea nahi dugu. 

3. SORRERA 

Gordegia 2019 hasieran sukaldatzen hasi zen, garai horretan ekonomia sozialean aritzen 

den “Teila Fabrika”-k Egia auzoari ekarpen bat egitea erabaki zuenean. Teila Fabrika egun Egian 

dagoen “Coworking” zentro bat da eta honela definitzen du bere burua: “Ekintzaile, elkarte, enpresa 

txiki zein kooperatiben elkargunea gara eta guztion artean komunitatea osatuz ekonomia soziala 

jomuga duten egitasmoak bultzatu nahi ditugu.” 

Garai batean Egian kokatuta zegoen benetako teila fabrikatik hartu zuen izena eta honen 

inguruko irudiak bilatzen hasi zirenean topatutako hutsune handia ikusita otu zitzaien artxibategi 

baten ideia. Teila Fabrikak ekonomikoki babestuko zuen sorrera eta baita bulegoan txoko bat egin 

ere, baina dena zegoen definitzeke eta lanari helduko zion jendea falta zen. 

Herri mugimenduko artxibategia osatzen zegoen gutako bati ideia aurkeztea nahikoa 

izan zen dena martxan jartzeko; naturaltasun osoz aspalditik honelako proiektu baten beharra  
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gauzatzea buruan genuen bost kide elkartu ginen eta ahobatez bolondreski aurrera egitea erabaki 

genuen. 

Gordegiako kideak 

2019ko maiatzaren 13an   irabazi asmorik gabeko elkarte bezala jaio zen Gordegia - 

Egiako Artxibategi Grafikoa. Elkarteen Erregistroan   05/2019 eta AS/G/22502/2019 zenbakiarekin 

geratu zen erregistratuta. 

Elkartearen helburuak, bere estatutuen 2. artikuluan jasotzen den bezala, honako hauek 

dira: 

a.- Egia auzoari buruzko dokumentazioa biltzea, digitalizatzea, sailkatzea eta zaintzea 

edozein formatutan, bereziki argazkiak eta bideoak.

b.- Sistema informatiko bat sortzea eta mantentzea, eta, horretarako, informazio 

metatua eskuratzea eta lortutako dokumentazioa ezagutzeko moduko jarduerak antolatzea.

c.- Egia auzoari buruzko azterlan historiko edo soziologikoak bultzatzea.

d.- Egia auzoari buruzko material grafikoa biltzen duten edo auzoari buruzko azterlanak 

egitea bultzatzen duten mota guztietako erakunde eta organismoekin elkarlanean aritzea.

e.- Egia auzoari buruzko edozein argitalpen editatu eta zabaltzea, bereziki formatu 

digitalean.

f.- Aurrekoekin zerikusia duen beste edozein egitasmo.

4. LEHEN PAUSOAK 

Artxibategiak auzoaren bizitza jasoko badu auzokide guztien eskura egon behar duela 

sinetsita, webgune moduan argitaratzea erabaki genuen. Modu honetan auzokide gehienengana 

iristea lortuko genuke eta internet erabiltzen ez dutenentzako bestelako alternatibak landuko 

genituzke. 
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Lehenengo erronkak webgunearen diseinua, planteamendu tekniko orokorra, irudi 

bilketa eta auzoko eragile eta norbanakoekin harreman eta elkarlana pentsatzea izan ziren. 

Lehengo kontaktuak Tabakalerarekin egin genituen bertan garatutako bi ekimen 

interesgarri zirela eta. Lehenengoa, Tabakalera bera funtzionatzen hasi aurretik eman zen 2008an; 

Egiatik argazki erakusketa.  

Ekimen honetan bizilagunek emandako 2.000 

argazki jaso zituzten eta aniztasun eta balio 

handikoak ziren. Gehienak argazki historikoak 

ziren, zaharrak, eskuratzeko oso zailak. 

Tabakalerako liburutegiko arduradunekin 

harremanetan jarriz argazkien kopia bat eman 

ziguten eta etorkizunean elkarlanean aritzeko 

oinarriak jarri genituen.  

Tabakalerako bigarren ekimena, antzinako emakume zigarrogileen taldea izan zen. 

Tabako-fabrikako lan-jarduerari buruzko artxibo bat lantzen zuen, baina ez zen artxibo bat 

bakarrik. Irudiak biltzea, batez ere, elkartzeko, oroitzapenak trukatzeko, orduko errealitatea 

aztertzeko eta gaur egungoarekin alderatzeko aitzakia zen. 

Asko ikasi genuen emakume 

haiengandik. Zigarrogile ohiek artxibategi 

horren bidez, benetako komunitatea sortu 

zutela ikusi genuenean gure proiektuak 

zeukan potentziala argiago ikusi genuen. 

Hasieratik sintonian geundela ohartu ginen 

eta elkarlanerako gogoa piztu zen bien 

artean. Haiek bildutako irudien lagin bat 

gure artxibategian sartzea adostu genuen. 

Beste kolaboratzaile bat Ancora elkartea izan zen, Donostian arrakasta handia izan zuten 

"Galdu genuen hiria"  erakusketen antolatzailea. Donostiako hirigintza eta paisaia-aldaketak 

aztertzen zituzten bertan. Hauekin ere erraza izan zen elkar ulertzea antzeko helburuak 

genituelako eta auzoari buruzko irudi trukaketa bat burutu genuen. 

Beste kontaktu asko egin ziren: auzoko argazkilari profesional ohiak, argazkigintza edo 

bideoa gustuko duten bizilagunak, argazki-artxiboak gordetzen dituzten elkarteak eta kirol-
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klubak… Ez ditugu denak aipatuko baina guztiekin harrera positiboa izan genuen. Mundu guztiak 

ilusioz handiz ikusten zuen proiektua eta gehienak elkarlanean aritzeko prest agertu ziren, beren 

artxiboetako irudiak emanez.

Datu bat ematearren, ordurako 10.000 irudi baino gehiago genituen dokumentatzeko zai.

5. GORDELAGUNA 

Ekarpenak errazteko eta artxibategiarekiko (beraz auzoarekiko) gertutasuna bultzateko 

Gordelaguna figura sortu dugu. Doako bazkidetza moduko bat da eta edozein auzokide bilakatu 

daiteke Gordelaguna webgunearen bidez edo gurekin kontaktuan jarriaz. Abantaila handiena irudi 

emate ariketa errezten duela da. Auzokideek irudiak behin baino gehiagotan ematea nahiko 

genuke, etorkizunean irudi gehiago sortuko baitituzte. Irudi emate bakoitzean akordio paperak 

bete behar direnez, hauek behin eta berriro datu pertsonalez bete behar ez izateko lagungarria da 

Gordelaguna izatea. Horretaz gain Gordegiari buruzko informazioa eta deialdiak helarazteko modu 

bat da. Adineko jendearengana iristeko digitalak ez diren bideak jorratu nahi ditugu eta hauek 

saretzea ezinbestekoa da. 

6. AURKEZPENA 

 

Aurkezpen publikoaren aurretik ordurarte 

kontaktatu genituen pertsona eta elkarteak aurkezpen 

itxi batera gonbidatu genituen. Proiektuaren egoera eta 

webgunea aurkeztu eta aldi berean, iritzia eskatzeko. Bi 

bilera egin genituen eta bakoitzean hogei lagunetik gora 

elkartu ginen, gainera bietan ekarpen interesgarriak jaso 

genituen.

Azkenik hilabetetako prestaketen ostean auzokide guztiei proiektua 

erakusteko unea iritsi zen. Deialdia zabaltzeko bitarteko desberdinak 

erabili genituen; gonbidapen tamainako txartel desberdinak, ahoz 

aho, sare sozialak, elkarte eta tabernetan kartelak eta baita bideo bat 

ere. Tabernetan argazkiz egindako bideo bat jarri zuten deialdia 

eginez. 

Aurkezpen publikoa urriaren 25ean burutu genuen Egiako Kultur 
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Etxean arratsaldeko 19:00etan. Gure 

aurreikuspenak gaindituta geratu ziren 

aretoa beteta (150 pertsona) egonik 

jendea kanpoan geratu zenean.  

Uneko itzulpen sistema prestatu 

genuen eta euskaldunak ez zirenek 

arazorik gabe jarraitu ahal izan zuten 

aurkezpena. 

Bertan gure burua eta proiektua 

aurkeztu genituen irudi proiekzioz 

lagunduta. Honela bertaratu zirenek 

ordurarte jasotako irudien laburpen bat 

ikusi eta gozatzeko aukera izan zuten, irudien inguruko komentarioak ez baitziren falta izan. 

Bukaeran eta hurrengo egunetan ez ziren gutxi izan zoriontzera hurbildu zirenak eta 

etxean zituzten irudietaz hitzegin zigutenak. Gordegia errealitate bat zen eta bizilagunek zeukaten 

hutsune bat betetzen hasia zen. 

7. WEBGUNEA 

Webgunea bi norabideetan funtzionatzeko prestatu dugu; emateko eta jasotzeko. 

Auzokideek ondarea kontsultatzeko aukera daukate baina baita ekarpenak egiteko ere. Alde batetik 
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irudiak bidaltzeko aukera daukate eta bestetik argitaratuak dauden irudien informazioa osatzeko 

eta zuzentzeko aukera daukate. 

Dokumentu hau idaztean 2347 argazki eta 32 bideo daude webgunean, 201 bildumetan 

jasota.  

Bilduma hauek kronologikoki antolatu ditugu eta urtekako menuaren bitartez ikusi 

daitezke. Artxibategi osoa ikusteko modu bat eskeini nahi genuen baina posible da bilaketa arrunt 

eta aurreratuaz edozein irudi edo bilduma azkar batean aurkitzea. 

Bilduma nabarmenak atalean gai bereko irudiak batu ditugu, auzo paisaia edo jaiak 

adibidez. Artxibategian dauden irudien erakusle txikiak izan daitezke edo Geoeuskadiko mapa 

bezala artxibategitik kanpo dagoen elementu interesgarri bat. 

Gordelaguna egiteko atala ez da falta noski eta behin izena emanda irudiak bidaltzeko 

aukera dauka bisitariak. Inprimaki baten bitartez irudien inguruan emaileak daukan informazioa 

jaso eta fitxategiak kargatu daitezke. 
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Irudi bakoitzak xehetasun orrialde bat dauka eta bertan irudiaren informazio guztia 

jasota dago eremu desberdinetan. Urdinez koloreztatutako baloreak klikagarriak dira eta balore 

berdina duten beste irudietara daramate. Honek irudien arteko nabigazio aukerak biderkatu egiten 

ditu eta gustokoak diren gai, egile edo lokalizazioetan sakontzea ahalbidetzen du.  

Irudiak deskargatzeko aukera ere badago. Creative Commons (BY-SA) lizentziapean 

argitaratzeko apostua egiten dugu baina emaileak dauka azken hitza, izan ere 

aukera desberdinak eskeintzen dizkiogu irudiak ematean. 

Informazio guzti horren azpian ekarpenak egiteko inprimaki bat dago, bisitariak 

informazioan zerbait gehitu edo zuzendu nahi badu bertan idatzi dezake eta mezu pribatu bidez 

jasoko dugu. Kasu erreal batean bizilagun batek bere sendiaren sagardotegiko irudien data zehatza 

jartzen lagundu zigun. 
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Blog atalean Gordegiaren ohar eta albisteak jasotzeaz gain kontakizun historikoak 

argitaratzeko asmoa dugu. Hauetarako kolaborazioak eskatuko ditugu auzokide desberdinen 

artean, bakoitzak dakienari buruz idatzi dezan. Elkarteen sorrerak, ekimen bereziak, 

aldarrikapenak… Auzoaren bizitzaren erakusle diren gertakarien kontakizunak jasotzea da 

helburua. 

8. IRUDI BILKETA 

 

Bide desberbinetatik irudiak biltzeko asmoa 

dugu, gugana etortzea itxoin gabe norbanako eta 

elkarteetara jotzea da gure asmoa. Aurrez aurre eta gutun 

bidez proiektuan parte hartzera gonbidatuaz. Aktiboan 

dauden elkarte guztiei bidaltzeko gutun bat prestatzen ari 

gara orain eta desagertu diren elkarteetako kideak 

identifikatzen ari gara baita ere haien ondarea eta 

esperientziak biltzeko asmoz. 

Norbanakoekin batez ere etxeko argazkiak inori 

uztea zeinen delikatua den jakinda auzokideak zaindu eta 

zuzentasun eta zintzotasunaz jokatzen ahalegintzen gara. 

Egiatik erakusketako irudien kasuan, emaileen 

kontaktuak eskuratzea lehenetsi genuen eta bakoitzari 

gutun bat bidali genion irudiak erabiltzeko baimena 

eskatuaz. Salbuespenen bat kenduta, ados egon ziren 

guztiak. 

Luzatzeko aukerarekin, azaroan zehar astean behin irudiak aurrez aurre jasotzeko aukera 

eskeintzen ari gara arratsaldez. Teila Fabrikako lokalera hurbiltzen direnei harrera egin eta irudiak 

hartuko dizkiegu. Euskarri fisikoen kasuan, digitalizatu ostean jatorrizkoak itzuli egiten zaizkie 

kopia digital batekin batera. 
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9. DOKUMENTAZIOA 

Aurretik aipatu bezala, irudiak biltzetik haratago, irudi bakoitza xehetasunez 

dokumentatu nahi dugu: deskribapena, data, testuingurua, egilea, irudia gorde zuena… Hori dela 

eta, irudi emaileei hainbat galdera egiten dizkiegu dakitena irudiarekin batera gordea izan dadin. 

Lan horrek pazientzia eskatzen du, artxiboak eta hemerotekak kontsultatzea… Askotan jendeak 

informazio gutxi ematen du eta gure kabuz bilatu behar dugu. Horretarako datu base bat osatzen 

ari gara, datak, gertakizunak, paisaia aldaketak… Denak eskura eta txukun gordetzeko. Webgunean 

informazio guzti hori argitaratzea da asmoa irudiekin batera auzoari buruzko datu 

ineteresgarrienak bilduz.  

Emaile eta egileen izenak ditugunez zalantzak argitzeko haiengana jotzeko aukera izango 

dugu, haien ekarpena handituaz. Auzokide batekin hitzegiteak beti beste auzokide batzuk 

ezagutzeko aukera ematen du gainera harreman sarea handituaz.

10. AURRERA BEGIRA 

Aurretik aipatutako oinarrizko lanetaz gain hauek dira egiteko asmoa dugun jarduera 

nabarmenak: 

• Gai zehatzen inguruko solasaldiak 

antolatzea, historikoak edo gaur egungoak, artxiboko 

irudiekin lagunduak. 

• Auzoko zenbait gunetan, irudi historikoen 

argazki edo horma-irudiak jartzea, denboran 

gertatutako aldaketen erakusle eta apaingarri gisa. 

• Auzoko zenbait saltokitako erakusleihotan 

irudi proiekzioak egitea. 

12
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Esan beharra dago, elkartea martxan jarri denetik, bestelako aukerak ere zabaldu direla. 

Aspalditik auzoaren historia aztertzen ari diren beste hainbat pertsona ezagutu ditugu, auzoari 

buruzko liburuak idatzi dituztenak, edota etxeetan gordetako dokumentu historikoak dituztenak. 

Errealitate horretatik abiatuta, etorkizunerako hainbat ideia sortu dira, bitarteko egokiak 

ditugun arte  zain daudenak:

• Auzoaren historiaren alderdi zehatzei buruzko mintegiak: antzinako bideak, industria-

garapena, hirigintza-garapena… 

• Gure artxiboko irudi-bildumen inguruko solasaldiak. Talde txikiak bilduko lirateke 

irudiak komentatzeko, xehetasunak emateko, etab. Batez ere adineko jendeari zuzenduta egongo 

lirateke. 

• Bisita gidatuak auzoan zehar, garai bateko egoerak azalduz eta egungoarekin alderatuz: 

garbitokia, teila-fabrika, marmoldegiak … 

• Egiako baserri zaharren azterketa. 

• Artxiboan oinarritutako unitate didaktikoak egitea, auzoko eskoletako irakasleen 

laguntzarekin, ikasleei haien auzoaren historia ezagutzen laguntzeko.

Auzo irudiak artxibatzeko proiektua zena ezinbestean zabalduz doa. Elkarrekin historia 

gogoratzea, memoriari eustea, gazteenei transmititzea… Azken finean, Egia auzoan komunitatea 

sortzea da kontua. 

11. ARLO TEKNIKOA 

Irudi eta datu mordoa maneiatu ahal izateko planteamendu handi bat egin behar izan 

dugu. Betiere oinak lurrean izanda bolondresekin arituko baikara lanean eta tresnak eta 

prozedurak ulerkorrak eta erabilgarriak izan behar dira ahal den heinean. 

Hemen apunte batzuk gure antolaketa ulertzeko: 

• Irudi guztiak NAS disko gogor batean ditugu eta babeskopiak egiten ditugu 

egunerokotasunean. Kide guztiok sarbidea dugu eta kolaboratzaileei ere baimenak ematen 

dizkiegu dokumentazioan lagundu ahal izateko. 

• Irudien inguruko informazioa irudietan bertan gordetzen dugu IPTC metadatu sistema 

erabiliaz, honela informazioa galtzeko edo nahasteko arriskua ekidinez. 
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• Paperezko argazkiak, diapositibak eta negatiboak digitalizatzeko eskanerra daukagu. 

• VHS zintak digitalizatzeko sistema daukagu eta Euskadiko Filmategiarekin 

(Tabakaleran daukate egoitza) harremana lantzen ari gara bestelako euskarriekin lan egiteko eta 

bion ondareak elkarlanean aritzeko noski. 

• Webgunea Wordpressen eraikita dago kudeaketa errezagoa eginez. 

• Datu base bat osatzen ari gara kontaktu guztiak eta haien emailetzak gordetzeko. 

12. BALIO PUBLIKOA: KOHESIO SOZIALA HELBURU 

Orain arte gure auzoaren eta Gordegiaren ezaugarriak deskribatzen saiatu gara, hurrengo 

lerroetan, Gordegiak auzoari egin ahal dion ekarpenean sakondu nahi dugu. 

Gure auzoaren historiak komunitate autoidentifikatua islatzen du, balio komunitario 

finkatuak dituena, hala ere, azken 30 urteetako joera sozialak kezkagarriak dira: saltoki handien 

hazkundea, muturreraino eramandako mugikortasuna (autoak, busak, bizikletak, patineteak), 

Donostiako aisialdia eta kultura herrestan eramatea, gazteak zentrifugatzen dituen etxebizitzaren 

garestitzea, harreman pertsonaletatik harago harreman birtualak errazten dituzten sare sozialak, 

bizi-eskaintzen homogeneizazioa, gazteria tokiko kulturatik bereizten duten harreman 

intergenerazionalen hutsunea… Hauek guztiak komunitatean negatiboki eragin dezaketen 

elementuak dira.  

Joera horien eragina moteldu dezaketen eta egoera koherentzia handiagoko 

formetarantz makurtzen duten tresnak ez dira erraz inplementatzen; auzo-elkartasuna, 

bazterketarik ezaren aldeko laguntza, erritu eta tradizio integratzaileak berritzea… Nolanahi ere, 

gure ustez gizarte zibilaren bihotzetik abiatu behar dira eta arlo publikoaren babesa izan behar 

dute.  

Gordegiaren baitan kohesioa ahalbidetzeko osagai zeharo interesgarriak aurkitu ditugu:  

• Erabat zeharkakoa da ideologiari dagokionez. Gizartea zatitzen duen edozein 

aldagairen gainetik igaro daiteke: politika, erlijioa, generoa, jatorria… 

• Belaunaldi desberdinak erakartzeko balioa dauka. Artxibategian pertsona bakoitzak 

bilatzen duen dokumentazio grafikoa desberdina da, baina adin askotako interesak hurbiltzen 

ditu eta bilaketa guztietan gozamena agerikoa da. 

• Ardoarekin bezala, irudien balioa denborarekin handituz doa. Auzokideek heuren 

altxorrak sortu eta zaindu ditzakete. 
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• Elkarrizketa eta esperientzien trukaketa ahalbidetzen ditu. Garaiko irudien inguruan 

pertsona talde bat elkartzeak pasarte ugari esnatu eta elkarrekiko harremanak indartzeko balio 

du konplizidadea sortuz. 

• Zabaltzeko erreztasunak eskeintzen ditu. Argazkiak, bideoak eta dokumentuak oro har 

euskarri digitalean transmititzea erraza da. Auzoko establezimenduetan aurkezpenak 

prestatzeko aukera daukagu gainera. 

• Auzoa apaintzeko eta kulturaz hornitzeko balio dezake: Historia lantzen duten kaleko  

atrilak, irekita edo itxita dauden komertzioen apaintzea, portalen apaintzea, muralak… 

• Irudi zaharrek historiarekiko  interesa pizten dute. Iragana ezagutzeko bidean jartzen 

dute artxibategiarekin kontaktuan jartzen den edonor eta ekarpen eta ikerketaren bitartez 

auzoko historia osoa idazteko aukera daukagu. 

• Une honetan proiektua Egia auzora mugatzen da, baina prozedura eta euskarri 

teknikoak sortuta daude eta beste auzo edo herrietan erreplikatzeko aukerak eskaintzen ditu. 

13. ONDORIOAK 

Gordegiarekiko erakutsitako interes eta eskertzak argi utzi digu auzokide gehienek 

konpartitzen dutela haien bizitokiarekiko maitasun eta jakinmina. Baliabideak ditugun heinean 

proiektu hau eta bizilagunen partehartzea hazi besterik ez dira egingo. 

 Webgunea aurkeztu zenetik gaurdaino, ugaritu egin dira webgunera egindako bisitak eta 

hauen iraupena Esan dezakegu, puztu gabe, irudi bildumek interes orokorra piztu dutela.

Gure aburuz Gordegiak zeregin garrantzitsua dauka etorkizun hurbilean: oraindik landu 

gabe dauden irudiak biltzea, dokumentatzea, ordenatzea; irudiak emango dituzten pertsonei arreta 

ematea; ezinbestean gertatzen diren akatsak zuzentzea. Orain arte bolondres moduan egin dugu  

lan gehiena eta baliabide material oso mugatuekin. Gaia garatzen ari dela ikusita, argi dago 

etorkizunerako baliabide material gehiago eta lan-ordu gehiago beharko direla. 

Gure artxibategiak Egiako oroimenen gordegia izan nahi du, ahazturaren aurrean 

gotorleku eta etorkizunerako makulu. 

Egian 2019ko Azaroan.
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