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ANDRÉS ESPINOSA FAMILIEN FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA FAM AND 

Titulua Andrés Espinosa 

Data(k) 1922 – 2003 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 1,77 m/l 
− Katalogatutako espedienteen kopurua: 

114 
Papera. 
Linterna magikorako beirazko 92 plaka. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Andrés Espinosa 

Instituzio historia Andrés Espinosa Echevarria (Amorebieta, 
1903 – Bilbo, 1985) XX. mendearen lehen 
erdiko alpetar panoramako irudi 
harrigarrienetako bat da. Aparteko sendotasun 
fisiko eta animikoa zuen pertsonaia zen, eta 
aurrea hartu zion bere gaiari, urrutiko 
mendietako abenturak beti bakarka jorratuz.  
Horrela, 1927an Veleta eta Mulhaceneko 
igoerak gainditu zituen jardunaldi bakarrean, 
hurrengo urtean Teide mendiaren gailurrera 
iritsi zen bitartean, Orotavatik oinez abiatuz. 
Urte horretan Naranjo de Bulnes eskalatu 
zuen, eta hori bakarka egin zuen lehen ez-
menditarra izan zen. 
1929an Mont Blanc eta Cervino gailurrak 
eskalatu zituen.  
1930ean Sinaiko gailurrera iritsi zen, gidaririk 
gabe basamortua zeharkatu ondoren. 
Kilimanjaroko gailurrera iritsi zen, eta hori 
bakarka egin zuen lehena izan zen.  
1931n Himalayan saiatu zen, baina britainiar 
agintariek ez zioten utzi. 
1932an Toubkal mendiaren gailurrera iritsi 
zen, Atlas Garaiko gorenera.  
Espainiako Gerra Zibilaren ondoren, ez zen 
altuera handietara itzuli, ezta urrutiko lurretara 
bidaiak egitera ere.  
Espinosak idatziak utzi zituen esperientzia 
horien inguruan. 
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Artxibo historia 2002an, funts hau Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoan sartu zen. 
Inbentarioa Jesus de la Fuente mendizaleak 
eta Luis Alejos idazleak egin zuten. 
2019an katalogatu zen. 

Sarrera modua Dohaintza. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Funts honetan jasotako dokumentazioa Andrés 
Espinosa Echevarriak alpinista gisa egin duen 
jarduerari dagokio (bidaia- eta eskalada-
egunkariak bereziki), bai eta profesional gisa 
eta merkataritzako ordezkari gisa egin duen 
jarduerari ere. 

Erakundea Katalogazioak koadro hau eman du, eduki 
tematikoa helarazteko: 
− Dokumentazio pertsonala: 9 dokumentu 

1900 eta 1959 bitartekoak. 
− Kultura- eta gizarte-jarduerak: 99 

dokumentu 1922 eta 1944 bitartekoak.  
− Enpresa-jarduera: 6 dokumentu 1934 eta 

1936 bitartekoak. 

Oharren arloa 

Oharrak Iturriza Ollókiegui, Antxón. Historiaren Errege 
Akademia. 
ALEJOS, Luis. Andrés Espinosa mendizale eta 
abenturazalea (1903-1985). BBK-k argitaratua, 
Bizkaiko Gaiak bilduma. 334-335. zenbakiak, 
2002an. 

Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak egindako deskribapena. 

Deskribapenaren data 20/01/2020 
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