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PARTE HARTZAILEAK: 

 

Presidentea: 

Ramiro González Vicente jauna (AFA) 

 

Presidenteordea:  

Ana María del Val Sancho andrea (AFA) 

 

Kideak: 

Bingen Zupiria Gorostidi jauna (EJ) 

Itziar Gonzalo de Zuazo andrea ADFA) 

María Inmaculada Sánchez Arbe Andrea (AFA) 

Andoni Iturbe Amorebieta jauna (EJ) 

Estibaliz Canto Llorente Andrea (Vit.-Gast. Udala) 

Iñigo Recio Alvarez jauna (Vital Fundazioa) 

María Goti Ciprián Andrea (El Correo) 

 

Idazkaria:  

Susana Guede Arana andrea 

Vitoria-Gasteizen, Fundazioaren egoitzan 

(Artium Museoa, Euskal Herriko Arte 

Garaikidearen Museoa, Frantzia kalea 24), 

lehendakariak 2022ko apirilaren 27an deialdia 

egin ondoren, egun berean posta elektronikoz 

bidalita, ezkerrean adierazitako pertsonek 

parte hartu dute, Arabako Artium 

Fundazioaren Patronatuko Osoko Bilkuran. 

Ramiro González Vicente jaunak bere izenean 

eta Mercedes Roldan Sánchez andrearenean 

(Kultura eta Kirol Ministerioa) parte hartu du. 

Bigarrenak gaurko bilkurarako botoa 

eskuordetu dio 2022ko maiatzaren 2ko idazki 

baten bidez. 

 
Ana María del Val Sancho andreak bere 

izenean eta Cristina González Calvar 

andrearenean (AFA) parte hartu du. Bigarrenak 

gaurko bilkurarako botoa eskuordetu dio 

2022ko maiatzaren 3ko idazki baten bidez. 

 

Sabino San Vicente Alvarez jaunak (Euskaltel, 

S.A.) ezin izan du etorri 

 
Saio honetan parte hartu dute, era berean, 

Fundazioaren zuzendari Beatriz Herráez 

Diéguez andreak eta Garapen eta Finantza 

Arloko zuzendariorde Javier Iriarte Salazar 

jaunak. 

 

 

 
Deialdiari buruzko lege- eta estatutu-aurreikuspenak eta Estatutuetako 24. artikuluan kuorumari 

buruz ezarritako araua beterik Patronatuaren Osoko Bilkura balio osoz eratutzat jotzen da, honako 

gai hauek aztertzeko: 

 



 

Acta nº 56, de 3 de mayo de 2022, del Pleno de Artium 

GAI ZERRENDA 

 
Honako hauek dira deialdiko gai-zerrendan sartutako gaiak: 

1. 2021ko ekitaldiko jardueren memoria onartzea / Aprobación de la Memoria de actividades del 

ejercicio 2021. 

2. 2021ko ekitaldiaren urteko kontuak onartzea, honako hauek barne: balantzea, emaitzen kontua 

eta memoria, azken hori aurrekontuaren likidazioa barne / Aprobación de las Cuentas anuales del 

ejercicio 2021, que incluyen: Balance, Cuenta de resultados y Memoria, incluyendo esta última la 

liquidación del presupuesto. 

3. Fundazioaren zuzendariaren txostena / Informe de la Directora de la Fundación. 

4. Galde-eskeak /Ruegos y preguntas. 

5. Saioaren akta irakurri eta onartzea / Lectura y aprobación del acta de la sesión. 

 

ERABAKIAK 

Hartutako erabakiak honako hauek dira: 

1.- 2021ko ekitaldiko jardueren memoria onartzea / Aprobación de la Memoria de actividades del 

ejercicio 2021. 

Fundazioko zuzendariak Patronatuari kontu eman eta 2021eko ekitaldiko jardueren memoria 

onartzea proposatu du, abenduaren 31n itxia, honako puntu hauek aipatuz: Sarrera; Bilduma; 

Erakusketak; Liburutegi eta Dokumentazio Zentroa; Argitalpenak; Programa Publikoak; Eskola-, 

gizarte- eta familia-programak; Babes-programak; Lagunen programak; Bisitariak eta erabiltzaileak, 

dagozkien eranskinekin batera, deialdiarekin batera bidalitako testuaren arabera. 

Bere esku-hartzean nabarmendu du, COVID-19aren pandemiak museoari oraindik eragin dion arren, 

berdintasunezko politikak aplikatu dituen erakusketa-programaren hazkundea sustatzen jarraitu dela. 

Hala, Bildumari dagokionez, honako puntu hauek nabarmendu ditu: museoko ondare artistikoaren 

hazkunde esanguratsua, erosketa, dohaintza eta komodatuen eraginez; kanpoko erakusketa-

proiektuetarako maileguen administrazio-prozesuen kudeaketa, Museoaren historia birpentsatzen 

lagundu duena; eta museoaren beraren eta Arabako Foru Aldundiaren zaharberritze-zerbitzuen lana. 

Urtean zehar egindako erakusketa-jardueraren berri ematen jarraitu du, betiere museoaren lan-ildoen 

ardatz nagusiak betez: emakumezko artistak sartzea eta ondare publikoa zaintzea eta ikertzea. 

Era berean, nabarmentzekoa da dokumentazio zentroak egindako lana, 2021ean ia 120.000 

erregistro katalogatu baitzituen, baita martxoan Euskal Emakume Artisten Ikerketa eta 

Dokumentazio Zentroaren inaugurazioa ere, artisten eta publikoen plataforma eta topagune bihurtu 

nahi baitu zentro horrek. 

 

Bere esku-hartzean, era berean, 2021ean gauzatutako proiektu asko nabarmendu ditu, bai 

pandemiaren ondorioz 2020an etendako programen jarraipena dakartenak, bai berriak. Azken 

horien artean Euskadiko Filmategiarekiko lankidetzaren hasiera nabarmendu du, Artiumen 

programazioaren egoitza egonkorra izango baita, eta baita Lorategitik abiatutako bisita gidatuen 

programa ere, museoa bere ingurunearekin erlazionatzeko ideia azpimarratzen duena. 

 

Bere azalpena amaitzeko, eskolako, gizarteko eta familientzako programei buruzko informazioa eman 

die Patronatuko kideei; eta baita babesletza-programei buruzkoa eta museoaren adiskideei buruzkoa 

ere, 20. urteurrena ospatzeko funtsezko ardatza baitira; azkenik, bisitariei eta erabiltzaileei buruzko 

datu estatistikoak eman ditu. 
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Zuzendariaren esku-hartzea amaitu ondoren, Patronatuaren Osoko Bilkurak, aho batez onartu du 

2021eko ekitaldiko jardueren memoria. 

 

2.- 2021ko ekitaldiaren urteko kontuak onartzea, honako hauek barne: balantzea, emaitzen kontua 

eta memoria, azken hori aurrekontuaren likidazioa barne / Aprobación de las Cuentas anuales del 

ejercicio 2021, que incluyen: Balance, Cuenta de resultados y Memoria, incluyendo esta última la 

liquidación del presupuesto. 

 
Garapen eta Finantzen zuzendariordeak 2021eko ekitaldiko Urteko Kontuak aurkeztu ditu, 

abenduaren 31n itxita, balantzea, emaitzen kontua eta memoria barne, eta azken hori 

aurrekontuaren likidazioa barne. 

 

Zuzendariordearen arabera, eta auditore independente batek egindako auditoretza-txostenean jasota 

dagoen bezala, kontuak aplikatu beharreko araudiaren arabera idatzi dira eta, alderdi esanguratsu 

guztietan, Fundazioaren ondarearen eta finantza-egoeraren irudi leiala erakusten dute 2021eko 

abenduaren 31n, bai eta data horretan itxitako urteko ekitaldiaren emaitzari dagokionez ere. Emaitza 

positiboa izan da, 39.680,64 eurokoa, eta eta soberakinari aplikatzea proposatu du (aurreko 

ekitaldietako emaitza negatiboak). 

 
Azalpena amaitu ondoren, eta emaitzen kontuko hainbat atal zehatz-mehatz aztertu ondoren, 

Patronatuaren Osoko Bilkurak, aho batez, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 

ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 18.1.a) artikulua eta Estatutuen 18 c) artikulua, 2021eko abenduaren 

31n amaitutako ekitaldiko urteko kontuak onartu dira. Kontu horietan balantzea, emaitzen kontua eta 

memoria sartu dira, azken hori aurrekontuaren likidazioa barne, baita 39.680,64 euroko emaitza 

positiboa geldikinari aplikatzea ere, hau da, aurreko urteetako emaitza negatiboen kontuari. 

3.- Fundazioaren zuzendariaren txostena / Informe de la Directora de la Fundación. 

Fundazioaren zuzendariak, Beatriz Herráez andreak aurkeztu du gai-zerrendako puntu hau, eta, 

lehenik eta behin, 2021ean egindako eta jasotako mailegu, gordailu eta dohaintzei buruzko datuak 

aztertu ditu.  

Ondoren, museoaren 20. urteurreneko programari heldu dio. Haren oroitzapen-jarduerak apirilaren 

1ean hasi ziren, Juan Luis Moraza artista, komisario eta irakaslearen inaugurazio-hitzaldiarekin, 

artearen esparruko eragileekin museoen etorkizunari buruzko ikuspegi batzuk eta besteak emateko 

antolatutako topaketen esparruan. 

 
Oroitzapenezko programa horren barruan, nabarmentzekoa da, era berean, apirilaren 8an 3 

erakusketa inauguratu zirela batera: Anna Daučíková artistaren Not Belonging To and In Solidarity 

With; Erlea Maneros Zabalaren The Voice of the Valley, eta Ainara Elgoibarren Gold 20. Fundir y 

parar. 

 

Era berean, egiten ari diren edo gauzatuko diren hainbat ekimen laburbildu ditu. Lehenengoan, 

Bilduma horman, Bildumako pieza adierazgarrienak aurkeztuko dira txandaka (22), doan sar 

daitezkeen guneetan. Bigarrenik, Bilduma Gordailuan programak museoko biltegietara bisita berezi 

bat egitea proposatzen du hilero. Bertan, 20 urte hauetan Artiumek gehien eskaini dituen obrekin 

egindako proposamen bat partekatuko da. Gainera, apirilaren 26an Bilduma Plazaratu hasiko da, eta 

testuinguru horretan museoaren kanpoalde hurbilena baliatuko da hainbat ekimen aurrera 

eramateko. Alde batetik, artisten obra berriak hartuko dira, bertan daudenetan esku hartuko da, eta, 

gainera, ekintza performatiboak egingo dira, Itziar Okarizek aurkeztuko duena kasu. 



 

Acta nº 56, de 3 de mayo de 2022, del Pleno de Artium 

 

Azalpenarekin aurrera jarraituz, Museoen Nazioarteko Eguna (DIM) dela-eta antolatutako ekitaldiak 

nabarmendu ditu. Alde batetik, Kide Korporatiboen urteroko topaketa egun horretan bertan izango 

da, maiatzaren 18an, asteazkena; baina, bestetik, Museoen Nazioarteko Egunaren ospakizuna 

hurrengo asteburura lekualdatuko da. Bi gun horietan, alde batetik, hezkuntza-sektoreari lotutako 

ekintza bat egingo da, eta, bestetik, beste bat, museoaren inguruan mugitzen den komunitatearekin; 

izan ere, apirilaren 26an museoaren adiskideen parte-hartzearekin egin zen filmaketa erakutsiko da. 

Amaitzeko, 2022ko erakusketa-programazioa aurreratu du. Horrela, ekainaren 2an, osteguna, Néstor 

Sanmiguel Diesten La peripecia del autómata erakusketa irekiko da Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofíaren lankidetzarekin, hark Madrilgo Velázquez Jauregian duen egoitzan. Horrek bigarren zati 

bat izango du ekainaren 24an, ostirala, Artium Museoan; ekainaren 4an, larunbata, Ephraim Asili 

zinemagile afroamerikarrarena; uztailaren 22an, ostirala, Edurne Rubiori eskainitakoa; eta urtea 

amaitzeko, Ivan Zulueta zinemagilearen eta Jutta Koether artistaren erakusketak. Gainera, Rafael 

Lafuente gasteiztarraren irudia eta ondare artistiko eta hezitzailea ere aitortuko dira. 

Guztiaren jakinaren gainean geratu da Osoko Bilkura.  

6.- Galde-eskeak / Ruegos y preguntas. 

 

Iñigo Recio Alvarez jaunak Fundazioan parte hartzen duten babesle pribatuen kopurua handitzeko 

benetan aukerarik badagoen galdetu du. Zuzendariak eta Garapen eta Finantzetako zuzendariordeak 

erantzun dute beste mota bateko hurbilketak dauden arren, eta hainbat enpresarekin harremanetan 

jarraitzen den arren, epe laburrean ez dagoela aukerarik. Patronatuko lehendakariak nabarmendu 

duenez, museoaren ospea eta presentzia publikoa handiak izan arren, gaur egun enpresen egoerak 

ez die uzten proiektu berrietan inbertitzen. 

 

7.- Saioaren akta irakurri eta onartzea / Lectura y aprobación del acta de la sesión. 

 
Irakurri ondoren, Patronatuaren Osoko Bilkurak aho batez onartu du bilkuraren akta. 

 

Eta aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera 18: 00etan amaitu da 

 

Vitoria-Gasteizen, 2022ko maiatzaren 3an. 

 

 

 

 

 

 

 

O. E. Ramiro González Vicente 

PRESIDENTEA 

 

 

 

 

 

 

Susana Guede Arana 

IDAZKARIA 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 


