
KOKAPENA

Kokapena: Donostia (Gipuzkoa)

Orubea: Uliako Mintegietako parkea (Ulia auzoan)

UliaUliako Mintegietako parkea Donostiako Ulia auzoan dagoen hiri 
parkea da, 14.450 m² ditu eta Ulia pasealekuaren hasieran dago, Jose 
Elosegi kalearekin duen bidegurutzean. Uliako Lore-Baratzak parkea 
ere esaten zaio Donostiako lorategi guztietarako landareak udal 
mintegi honetatik ateratzen zirelako XX. mende osoan, 2008an udalak 
Lau Haizetara eraman zituen arte. Orduan, zazpi urtez itxita egon 
ondoren auzokoek berriro zabaldu zuten, udalak baimena emanda 
202015ean. Hala ere, urte bat beranduago Udalak etxebizitzak 
eraikitzeko asmoa plazaratu zuen.

Parkeak duen balioa eztabaidaezina da landa, ondare, historia, 
sinbolo eta identitatearen ikuspuntutik. Hiriko historiari erabat lotuta 
dago, bertan aurkitzen dira XIX. mendeko Soroborda eta Buskando 
ur-biltegiak, Donostiako biztanleria urez hornitzen zutenak eta gaur 
egun Hirigintza Ondarea Babesteko Plan Berezian agertzen direnak. 
Aranzadik egindako txostenean hauen eraikuntza, diseinu eta balore 
arkitektonikoengatik hiriaren ondare kontsideratuak daude (Informe de 
ValoValoración Patrimonial de los Depósitos de Agua de Soroborda y 
Buscando, 2006).

PROIEKTUAREN ARKITEKTURA DESKRIBAPENA

Proiektuak Uliako Mintegien parke osoa hartuko du kontuan eta 
hainbat interbentzio egingo dira bertan. Gaur egun bertan dauden 
espazio batzuk egokitu egingo dira eta espazio berriak sortuko dira 
eskolarekin lotutakoak.

EEraikuntza garrantzitsuena eskola da, Buskando deposituaren gainean 
kokatua. Gainean kokatuz, honen egitura ardatza hartzen da 
eraikuntzaren egitura berria planteatzeko orduan.

Hiru solairuko eraikuntza bat izango da, barrutik programa ezberdinak 
bateratuko dituena eta kanpotik azal bioklimatiko aldakor batez 
inguratua egongo dena. 

LABURPENA

PProiektuaren garapenerako hautatutako gaia Loregintza eta 
Barazkigintza eskola da, irakaskuntza zentro publiko bezala ulertuko 
dena eta programan beran baratza, negutegi eta lore mintegiak barne 
hartzeko gai izango dena. Bertan barazki eta loreen landatze eta 
ikerkuntzan oinarritutako ikaskuntza emango da, 100 ikaslerentzat gutxi 
gorabehera.

EsEskolaren ezaugarriak direla eta, kokapenak naturarekin harreman 
estua izan beharko du. Hori aintzat hartuta, Donostiako Uliako 
Mintegien parkea aukeratu da proiektuaren kokaleku gisa. Natura eta 
hiria elkartzen diren puntu interesgarria da Uliako Mintegien parkea, 
historikoki oso garrantzitsua. 

GaurGaur egun, Uliako auzo elkarteak Uliako Lore Baratzak proiektua 
kudeatzen du parke honetan. Hala ere, auzo elkarteak 2019 urtera 
arte dauka espazio honen lizentzia eta Udaletxeak etxebizitzak 
eraikitzeko proiektua darama aurrera. Auzokideek hainbat ekitaldi 
antolatzen dituzte astean zehar natura eta herritarrak elkartuz, 
Udaletxeak proposatzen duen proiektua saihestu nahian.
HoHori dela eta, proiektuaren helburua identitate handiko leku honen 
izaera mantenduz, balio erantsitako proiektu bat gauzatzea da. 
Proiektua parkearen osagarri ulertu behar da, eta alderantziz. Xedea, 
beraz, kalitatezko programa bat garatzea izango da, hiria, natura eta 
jakituria elkartuz eta parkearen eta eskolaren arteko konbibentzia 
harmonizatuz. Proiektua historiaren fluxua mantentzen saiatzen da, 
egungo irudi bat eratzen duen bitartean.
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