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PROIEKTUAREN OINARRIAK

Proiektua eraikinari egiten zaion bolumen berri baten txertaketan oinarritzen da. Jatorrizko eraikinak terraza bat osatzen zuen 
bolumen bat itsatsia zuen inguruko partzelekiko distantziak mantentzeko eta behe solairuek kanpoarekin erlazio bat mantentze-
ko. Urte batzuk beranduago, 1941ean, terraza hau estalia izan zen azalera erabilgarria handitzeko. Eraikineko zati honek aldaketa 

eta inguruarekiko erlazio ezberdinak izan ditu urteetan zehar. 

Orain, aldatzen joan den piezaran ideai jarraituta, eraikina inguruko kontextura egokituko duen bolumen berri baten eraikuntza 
proposatzen da. Izan ere, eraikinaren atzeko fatxadaren egungo konfigurazioak ez du erlaziorik aurrean  eraiki den plazarekin, 
eta honek plazak erabilera eskasa izatea bultzatzen du. Hau gauzatzeko, orain ateratzen zaion bolumena eraitsia izango da. 

Bolumenaren txertaketa berriarekin eraikina plazara irekitzea bilatzen da, eta bertan ematen ematen diren erabilerak espazio 
publikora zabalduko dira, hau dinamizatuz. 

Bolumenak, hortaz, espazio publikoaren konfigurazioa landu behar du. Honetarako, eraikin berriak  plazako puntu ezberdinen Bolumenak, hortaz, espazio publikoaren konfigurazioa landu behar du. Honetarako, eraikin berriak  plazako puntu ezberdinen 
artean ematen diren zirkulazio bidek bere gain hartu eta hau zeharkatzen duten bideak bilakatu dira. Bestalde, behe solairuko 

espazioen antolaketarekin plazarako sarrera erraztu da eta erabilera berriak proposatu dira. 

Honetaz gainera, pieza berriak oso zorrotza den plazara moldatu behar da. Hau gauzatzeko, handipenak Herri Antzokiko eraiki-
naren zokalo moduan funtzionatuko du eta plazak agertzen dituen lerrokadurak errespetatu eta jarraituko ditu forma kontun-

dente baten bitartez. 





1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2

7
8.1

9

8.28.3

0     1     2                 5                             10













 0        2            5                      10





behe solairua
(1) Hormigoizko transmisio losa

(2) Plaka albeolarrez osatutako forjatua

(1)(2)

1. solairua
1 / Estalki metaliko arina

2/ Zertxez osatutako estalkia
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(2)

(2)
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Proposatu den bolumen gehigarriak egitura mixto bat du, espazio eta erabilera ezberdinei hobe 
moldatzeko. 

Behe solairuan, bolumenetako hormei jarraiki kokatzen dira habeak, eta argi handiak salbatzeko 
plaka albeolarrez osatutako hormigoizko forjatu da egin da. Goiko solairuko erabilerak direla eta 
egituraren banaketa ezberdina denez, hegalean gelditzen den zatia transmisio losa batez egiten da 
lehenengo solairuko egituraren pisua txikia baita.

LehenengoLehenengo solairuan, egitura metaliko arin bat egin da. Zutabeak fatxadako hormen eta behe solai-
ruko zutabeen lerrokadurak jarraiki kokatu dira, eta argiak salbatzeko zertxa bidezko egitura bat 
proposatu da leku zabalenetan. Erdiko espazioa egitura metaliko arin batez estaltzen da, bi isuritako 
estalki bat osatuz.




