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Proposatutako auzoa garatzeko,  etxebiz i tza  tipologia  
mistoa hartu da o inarr i tzat .  T ipologia  mistoa ezartzean,  
biz i tok ia  eremu produktibo bihurtu dai teke,  za intza  
espaz ioak sortu  dai tezke erabi l tza i le  ezberdinen arteko 
harremanetan. . .  auzokideen arteko hartu eman bat  
sortuz .  Horretarako,  espaz io  pr ibatuak,  minimora 
eraman dira ,garrantz ia  partekatutako espaz ioek hartuz .
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Hau burutzeko estrategia  orokor  bat  p lantea-
tu da.  Espaz io  pr ibatua,  b iz igarr i tasun 
bald intzak  bete beharko d i tuen espaz io  g i ro-
tua izango da.  Honek,  proposatzen d iren ere-
duetako bakoitzean espaz io  ezberdinak sor-
tuko dtu,  beti minimotik abiatuta  ( logela) ,  eta  
horrer i  bakoitzak  beharrezko duena gehitzen 
joanez.  
3 o inarr izko tipologia  proposatzen d ira  (perfil  
ezberdinetako jendearentzako egokituak) ,  
hauen arteko konbinaz io  ezberdinak eg inez  
b iz i tok i  ezberdin  eta  a ldakorrak  sortzeko.
 

AUZO MISTOA

TIPO01 ERAIKUNTZA SISTEMATipologia hau artisau edo ekoizleei dago bideratua.  
Pograma bi solairutan banatzen da; espazio produk-
tiboa behe solairuan eta bizitza goian. Barnealdean 
espazio minimoak aurkitzen dira, kanpoko espazio 
partekatuak osatzen duelarik.
Tipo01 honek lan espazio publikoarekin lotura 
zuzena izatera behartzen du, behe solairuko espazio 
produktiboa publikora ireki ahal izateko.

TIPO02 Tipologia honek famili bakarreko etxebizitza baten espazio 
berberak ditu. Solairu bakarren kokatzen da eta irisgarritasun 
baldintzak betetzen ditu, pertsona nagusientzako egokia izanik.

TIPO02 Hirugarren tipologia hanek bizitzeko espazio pribatuan behar 
den minimoa dauka. Beste tipologiekin batera bizitzeko aukera 
izan dezake edota komunitateko suklde, komun, ikuztegiekin... 
hornituz. 

Tipologia hauen arteko konbinaketa bermatzeko, eraikuntza sistema-
ren aukeraketa da garrantzitsua. Lehenik eta behin, egitura nagusi 
bezala, zurezko zertxak erabiliko dira 1,2mko distantziara. Honek 
barneko elementuak eusteko balioko dute. Honen soiltasunak, beha-
rren arabera moldatzeko aukera ematen du, luzera zein altueran nahi 
beste hasi ahal izateko, bukatutako elementua izan ordez denporan 
zehar hedatzen joateko aukera emanez.
Bigarren elementu nagusia, egitura estaliko duen polikrbonatozko 
azala da, negutegiei gogoraraziko digularik, estrategia energetiko 
egokiak dituelarik.

Proiektua Bergarako Algodonera de San Antonio 
zegoen tokian kokatzen  da.  

Orube hau, Euskal Herrian zehar aurki ditzekegun 
zoru “post industrialen” ereduetako bat da. 
Eremuak jasan dituen aldaketak garaiko egoera 
sozioekonomikoarekin estuki lotuta joan baita beti. 
Horrek lurraldearen historia bertan grabatuta 
egotera laguntzen du, memoria ez ezabatzeko.

Gaur egun eremua bertan behera utzita dago,  
eraikin zaharra eraitsi eta gero urbanizatzeko proie-
ktua egin gabe gelditu zelako, BLOKEO EGOERAN.

Eraikin zaharra 2004. urtean eraitsi zuten, eta 
horrez gero inork ez du orubera sartu edo bertan 
eragiteko aukera izan. Hori dela eta, natura bere 
lekua berreskuratzen  hasi da eta azken 12 urtee-
tako eraldatzea eragin du.. Orain, eraikin zaharraren 
hormigoizko zorua eta zutabeen abioen artean 
zuhaitz eta landare ugari hasi dira.

Orubearen kokapena ezin hobea da; Algodonerak 
Bergaran izandako garrantziaz gain, Gabiria dorrea 
dauka ondoan; XV. mendeko dorretxea, Bergarako 
lehenengo eraikinetako bat. 

Guzti honengatik eremu erakargarriegia da herria-
rentzako itxita egoteko, horregatik aktuatzeko 
dauden aukera ezberdinen artean, zoru post indu-
trialean etxebizitza-ekipamendu bat ezartzea 
erabaki da, horretarako eraman beharreko proze-
sua analizatu eta aukera bat proposatuz.

TIPOLOGIAK
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p u b l i k o d u n a EMANTZIPAZIOA

Etxebizitza kontzeptua ikuspuntu desberdin batetatik garatu nahi da, jabetza 
pribatu bezala ikusi ordez, ekipamendu bat balitz bezala. Partaideak jabe ez 
diren arren (gazterian pentsatzen da, etorkizun latzagoa aurreikusten 
zaielako, baina edonoren nahietara egokitua izan daiteke), proiektuaren 
parte dira, eta beraiek izango dira komunitatearen kudeaketaren arduradun. 
Gainera, horrek hainbat eta hainbat abantaila izan ditzake, kudeaketa horre-
tan higiezinen mantenu periodikoago bat bermatzen delako. 

Horrez gain, erabilera lagapen (cesión de uso) sistema horrekin, herriarekiko 
hartu eman bat gertatzen da, etxebizitzen beharrean ez dauden beste 
biztanleei bestelako  zerbitzu batzuk eskainiz. 

Hori horrela, herriari historiaz beteriko berea den espazio bat itzuliko zaio, 
bere etorkizuna ekoitzi dezan.

BALDINTZAK

ko m u n i t a t e a  >  a u t o g e s ti o a

e s p a z i o  h u t s  >  b e r r e s k u r a t u

h i r i  t r a z a d u r a n  h i s t o r i a  g e r u z a k  g a i n j a r r i

Muntaia desmuntaia bezain garrantzitsua da. Material eta forma malgu eta 
hedagarriak izango dira; berrerabilgarri eta berziklagarria.

Eraikin zaharraren aztarnak garrantzitsuak izango dira proiektuari forma 
ematerako orduan, historia berreskuratu eta ez ahazteko.

Potentzialki kutsatutako gunea izateak, zorutik altxatuta eraikitzera behart-
zen digu, lur mugimendurik egin ezin baita.

egitura iragankorra

memoria

azaleko zimentazioa

 azalera                             17.740 m2

 orografia laua
 egoera  eremu hutsa
 ezaugarriak begetazioaren hedapena      

eta eraikinaren aztarnak

01 KALEA. Eremuan dauden eraikin zaharraren hormigoi-
zko arrastoen artean sekula eraiki ez den eremu fin eta 
luze bat identifikatu da. Honek orubea aldez alde gurut-
zatzen du. Hau izango da eremua herriari itzultzeko lehen 
okupazioa. Kalea hau irisgarri bihurtzean, bisitariak berta-
tik igaro ahalko dira, Bergarako kale bat gehiago izanik.

AKTUAZIO FASEAK

02 LEHEN AZPIEGITURA. Behin eremua irisgarri dagoe-
la, lehen asentamentuak gertatuko dira. Horretarako 
lehenengo lan espazio publikoa finkatuko da. Honek 
auzoaren garapenerako lan espazio bezala funtzionatuko 
du hasieran, gero jarduera ezberdinak jasoko dituen espa-
zio publikoa izango da.

03 AUZO MISTOA. Produkzioa eta bizitza uztartuko 
dituen komunitatea sortzen joango da. Okupazio honekin, 
eremuaren zaintza bermatuko da, eta ekintza ezberdinak 
burutzeko aukera emango da. Herriarentzako zerbitzuak 
eskainiz, deskontaminazio prosezu ezberdinak frogatuz...

Aurretik aipatutako estrategiaren bitar-
tez, auzo mistoa eraikitzeko baliabideak 
ditugu. Horiekin konbinazio ezberdinak 
proposatu daitezke, eta denak buktu 
gabeak izango dira, hau da, behar bakoi-
ten arabera handitu, txikitu, aldatu... 
daitekeelako. 

Tipologia hauek dentsitate baxukoak dira, 
baina auzoa handitzen doan einean dent-
sitatea igotzeko aukera ere dago, berti-
kalean ere hedatu daitekeelako.

Ondoko ebaketan ikusten denez, espazio 
partekatuek erabilera ezberdinak jaso 
ditzakete. Espazio pribatuak ere moldaga-
rriak izanik, altzari mugikorrei esker.

deba ibaia

gabiria dorrea

Etxebizitza tipologia tradizionalaren ordez, pertsona talde, 
jarduera eta denbora tarte ezberdinak bizitzea ahalbidetzen duen 
beste tipologia bat proposatzen da, espazio flexibleak sortuz. 
Publiko-pribatu horren aurka, tarteko espazioak sortzen dira, 
pribatua, partekatua, komunitarioa eta librea.
Ezaritako baldintzak eta 3 oinarrizko tipologiez baliatuz, komunita-
teak forma ezberdinak har ditzake, espazioa beharren arabera 
okupatuz.

[ETXE ]BIZITZAK

[LAN ]ESPAZIO PUBLIKOA

[ IN S ITU]  DESKONTAMINAZIOA

[HERRI]  BARATZAK

Potentzialki kontaminatutako lurzoru 
hau ezin hobea da deskontaminazio 
teknika biologikoak frogatzeko. 
Lurzoruen trataera in situ egiteko, 
froga bankuak ezarriko dira orubean 
zehar.
Horretarako, landare FITOSANITA-
RIOAK erabiliko dira. 
Fitoestrakzioa erabiliko da, lurzoruko 
elementu kutsatzaileen ezabapenean 
lan egiten dutelako. Partikula 
kutsatzaileak sustraietatik xurgatzen 
dituzte, barnean eraldatu eta hostoe-
tatik airera isurtzen dituzte. 
Landare egokienak, kruzifera 
familiakoak dira, hala nola, eguzkilo-
reak, lupuloa, asunak... eta erabiliena 
den makala (álamo).

Erabilera lagapenez okupatutako espazioak hartu 
eman bat egin behar dute, komunitateak herriare-
kiko harreman zuzena izan behar duelarik. Horren 
adibideetako bat, herritarrentzako sorturiko herri 
ortuak dira. Edonork eskura dezake bere zatia, eta 
beti besterangarriak izango dira.
Lurzorua landu ezin daitekeenez, beste ekipamen-
duetan erabilitako eraikuntza eta zimentazio 
sistema berdinarekin egingo dira.

kutsatzaileak
X U R G AT U

kutsatzaileak
E R A L D AT U

partikulak
I S U R I

Behin eremua herriari irekita (kalearen bitartez) eremua aktibat-
zen hasteko lehen azpiegiturak finkatu behar dira. Horretarako 
“plaza” bat sortu da kalearen albo batean, auzoa martxan jarri 
dadin.
Lehenengo lan espazio izango den eremu hau (ondorengo 
komunitate eta ekipamenduak bertan produzitzeko aukera izanik) 
osatzen joango da eta plaza estali, merkatu... bezala funtzionatu 
dezake.

[AISIRAKO ]ESPAZIOAK

Orubea herriaren parte denez 
orain, aisialdirako espazio 
publikoak ere behar ditu. Eraikunt-
za sistema berdina erabiliz, 
berdeguneak, haur eta nagusient-
zako jolas parkeak... ere sortu dira.

1.2

6.5

PAISAI INDUSTRIALA
Euskal Herriann ohiko eredu den zoru post-industrial bat daukagu. Algo-
donera lntegiak funtzionatzeari utzi zon momentu berean lurzoru hori 
potzentzialki kutsatutako lurzoru bezala klasifikatu zen.

Sailkapen honi esker, orubea erabili ahal izateko deskontaminazio 
prozesu bat burutzera behartzen du, gaur egun laborategietan egiten 
den prozesu garesti bat izanik.

Horregatik, ez zen egin eta orubea bertan behera utzita gelditu zen. 
Guzak horrela, badaude deskontaminazio prozesuak burutzeko teknika 
esperimentalak, debora ltart luzeagoa behar arren, frogatzeko daude-
nak. 

Teknika huei IN SITU burututako teknika biologikoei esaten zaie. Hauek, 
orubeko eremu ezberdinetan landare fitosanitarioak  ezarrie egiten 
dira.  Sutraietatik lementu ktsatzaileak xurgatzen dituzte, barnean 
eraldatu eta ondoren hostoetatik airera isuriz. Landareek lurran eragi-
ten duten etengabeko prozesu horrekin, ainbat urtetan deskontamina-
zio teknikaren balioa frogatuko litzateke.

ETXEBIZITZA
Krisi ekonomikoa dela eta etxebizitza lujo bat bilakatu da azken aldian. 
bai gazteriaren arteko langabezi tasa altuaren eta lan prekarietatearen 
ondorioz, baia ere  higiezinen prezio altuak direla eta, ez daude eskur-
garri. 

Horregatik, etxebizitza propietate moduan ulertzeaz haratago, ekipa-
mendu bezala ulertzen da. Ekipamendu izaera horrek, auzkideen 
arteko elkarlana behartzen du, eta eraikuntzen prozesuan aktiboki 
parte hartzen, komunitate bat sortuz.

Horretarako, eta orubea denpora tarte jakin baterako okupatzen dela 
kontuan hartuta, erabilera lagapenaren metodoa erabiltzen da. Udala-
ri, denbora tarte horretan zorua lagatzearen truke zerbitzuren bat 
eskeini beharko dio, orainketa bidez egin beharko ez dena; hala nola, 
froga bankuen ezarpena, lurzoru kontaminatuen analisi esperimenta-
lak egiteko, herri baratzak...

partekatua

komunitarioa

librea

pribatua


