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ERAIKUNTZA PROZESUA

TOKIAREN ANALISIA: orubea IDEIA

PROGRAMA

1.1. etapa: “Fabrika zaharra”-ren garbiketa

KULTUR EKIPAMENDU PUBLIKOAK

A_San Agustin Kultur Gunea (antzokia)
B_Arte eta Historia Museoa
C_Musika Eskola
E_Landako Gunea (ekintza anitzerako espazioa)
F_Udal Liburutia

INGURUKO EKIPAMENDUAK

1_Landako Gunea
2_Plateruena Kafe Antzokia
3_Musika Eskola
4_Zugaza Zinema
5_Merkatua

1_Merkatua
2_Zinema (prib.)
3_Garraoia
4_Osasuna
5_Kirola

6_Zaharren egoitza
7_Kafe Antzokia (prib.)
8_Elkartegia

Ardatzak
Kalearen eta egungo eraikinaren ardatzak: faktore garrantzitsua 

izan da, ardatzen eszentrikotasunak eraikinaren ardatzen norabi-

deak finkatu batitu.

Arkitektura espazioaren eraldaketan oinarritutako behar bati 

erantzuna da. Behar horren erantzuna tokiak baldintzatua egongo 

da, hots, arkitektura bakoitza bakarra da toki bakoitzerako. Hau 

dela eta orubeak berak esakintzen dituen faktore nagusiak erabili 

dira eraikinaren diseinuaren gidalerro bezala:

Orientazioa eta Eguzkitzapena
Eguzkitzapenak eraikinaren erritmoaren norabidea finkatu du, 

konfort klimatikoa bermatzeko eta baita eguzki energia eta argiz-

tapena ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

Fluxua
Jende fluxuak, kasu honetan oinezkoen fluxuak, behe oinaren alie-

nazioak zehazteko gidalerri izan dira, fatxada hiritar eta unifor-

mea sortuz, fluxuen ibilbide naturalekin bat eginez.

Programaren helburu nagusia hiriak aisialdi kutluralean duen hut-

sunea betetzea da, hiritar ororen eskutara izango dena, eta aldi 

berean hiri ehun zaitutua bateratzeko osagai garrantzitsua izango 

dena.

Programa bezala eraikina bezala bi zati nagusitan banatzen da, 

batetik, fabrika zaharrean sortuko den “kanpo espazioa babestua”, 

erabilerari dagokionez izaera anitza izango duena, eta bestetik bi 

hegaletan zabaltzen den eraikin berriko barne espazio, programa 

eta erabiplen zehatzak kokatuz.  

Lantegi Zaharra:

Plaza estalia bezala ulertuko da, kalea-

ren jarraipena, barne-kanpo trantsizio 

espazioa balitz bezala. 

Eraikin Berria:

Behe oinako Espazio Irekia:

Kalearekin kontaktu zuzena duen espa-

zio diafanoa, “beirazko kutxa” bat balitz 

bezala, kalearekin bat eginez.

Goiko oienko Luzetarako Moduluak

Luzetarako espazioak sortzen dira, ze-

harkako komunikazio horizontalarekin 

eta patioekin antolatuak.

Lantegi zaharra eraberrituko da, espazio publikpoaren jarraipen 

bat bihurtuko dena. Funtzio anitzeko espazio estali bat bezala 

kontsideratzen da, espazioa eradatzeko ahalmena izango duena, 

erabilpen anitzetara egokituz: plaza estalia, auditorioa, proiekzio 

gunea, exposizio gunea etab.

Eraikin Berria kultur zentroaren erabilpen zehatz eta anitzak bil-

duko dituen espazioa izango da. Giza eskala mantenduko da, eta 

arkitekturaren bidez espazio argitsuak eta atseginak sortuko dira, 

argiaren, orientazioaren eta orubea beraren etekin handiena ate-

raz.

Emaitza hurrengoa izan da, eraikinaren forma hiru faktore ga-

rrantzitsuenen arabera sortuz. Behe oina fatxada uniforme eta 

neutralarekin, jende fluxuari erantzunez; goiko oina berriz eguz-

kitzapena aprobetxatu eta espazio banatuak sortzeko luzetarako 

moduluetan antolatua patioen bidez. 

1.2. etapa: Oinarriko birgaitzea 2.1. etapa: Egituraren lehen zatia 2.2. etapa: Egitura osatu 2.2. etapa: Eraikin Berria osatu
1 Fasea: Fabrika Zaharra eraberritu 2 Fasea: Eraikin Berria Eraiki

BESTELAKO EKIPAMENDU NAGUSIAK
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“Fabrika Zaharra” (265 m2) 

Hitzaldi eta Erakusketa gunea (229 m2)

Ikasgunea (394 m2)

Kafetegia egongela (279 m2)

Mediateka gunea (407 m2)

PROIEKTUAREN GARAPENA


