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Kantauri itsasoa

Orio Gipuzkoako kostaldean, Beterri izeneko eskualdean
kokatzen den 5900 biztanleko herri arrantzalea da. Herria
Oria ibaiaren azken meandroaren ondoan dago kokatuta,
Kantauri itsasoarekiko parez pare.

Orioko udalerriko lurraldeak 9,81 km² ditu. Oria ibaiak
zehazten ditu Orio eta Aia arteko hegoaldeko eta
mendebaldeko mugak. Iparraldetik Kantauri itsasoak ezartzen
du muga nagusia.  Udalerriaren ipar-ekialdea Talaimendi
mendiak osatzen du, Kukuarri (362m) gailur duela.

Orio aztertzerakoan itsasoarekin historian zehar izan duen
lotura aipagarria da; untzigintza, arrantza, aurrauna eta
merkataritzari dagokionez.

Orioko San Nicolas Kofradia Zaharraren Birgaitzea
Orioko Itsas Oroimenaren Museoa

Ikaslea: Leire Lertxundi Azpiazu   -  Tutorea: Eneko Jokin Uranga
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Pasealekuaren jarraitasuna

Bigarren ibilbidea

_Hirigintza Aldetik:

1.Itsasertzeko pasealekuari jarraitasuna eman nahi zaio.
2.Zeharkako oinezkoen bigarren ibilbide bat lortu nahi da.
3.Nukleo kultural bat sortu nahi da, bigarren espazio publiko
malgu batekin.

_Kofradiak berak:

1.Orioko memoria historikoa berreskuratu nahi da itsas
ondarea goraipatuz.
2.Herritarren lotura  inplikazioa lortu nahi da, parte hartze
orokor bat publiko ezberdinentzat.
3.Kofradia zaharraren berezko izaera berreskuratu nahi da,
arrantzale eta herritarren gertutasuna lortuz.

Kofradiaren inguru gertuaren azterketa
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Orioko itsasadarra

Untzigintzaren Bilakaera Oria Ibaian
XVI-XX

Oria ibaiko untziolak

1.Orioko Erribera (udalarena XVII-XVIII m.)
2.Aiako Altxerri (XVII m.)
3.Arratola (XVIII m.)
4.Mutiozabal (XIX m.)
5.Ostolaza (XX m.)
6.Arin eta Embil (XX m.)
7.Oria-Portuondo (XVIII m.)
8.Ortzaika (XX m.)
9.Uriberri  -Mapil (XVI-XX m.)
10.Zakoeta (Zakuta XVI-XIX m.)
11.Urdaiagako San Esteban (XVI-XVII m.)
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Proposamenaren irudia
_KOMUNIKAZIO ELEMENTU BERRIA

Eraikin berria eta Kofradia lotuko dituen 'sugea'-k sekzio
mota ezberdinak sortuko ditu. Solairu bakoitzean,
kofradiara lotzeko puntua ezberdina izango da, beraz, hiru
oin nagusiak ezberdinduko dira. Zirkulazioa perimetrotik
egiten denez, eraikinaren barnealdea liberatzen da,
espazio jarrai eta irekia sortuz. Estalkiak ere sekzio
bakoitzean altuera ezberdin bat izango du, sugearen
irregulartasuna nabarmenduz.

_Behe oineko lotura

_Lehen solairuko lotura

_Bigarren solairuko lotura

_OINEZKOEN IBILBIDE BERRIAK

_IBILGAILUEN AUKERA
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Interbentzio Prozesua
Leunda fabrika

Kofradiaren eranskina

Anbulategiko lorategi itxia _GAUR EGUNGO EGOERA

Kofradia hesituta dagoenez inguru osoa blokeatzen du. Pasealekua eteten
da eta Kofradiaren atzealdeko Leunda fabrika oztopo bat da ibiltarientzat.
Anbulategi inguruko lorategiak ere ez du funtzionatzen eta inguruko
espazioa jaten/isten du.

2_GUNE KULTURALA SORTU

Espazio publiko ireki bat proposatzen da. Hau indartzeko Itsas Oroimenaren
Museo sarrera bertara irekiko da eta itsasorantz doan ibilbidea ahalbidetuko
da, baita kaiaren jarraipena ere. Eraikin berriaren eta Kofradiaren artean
lotura zubi bat egingo da arkitektura eta eraikuntza bat etorriko dira, eraikin
bakar bat izango balitz bezala funtzionatuko du.

Eraikin berria

Komunikazio elementu
berria

Argi zulo/patio berria

Mutriku

Ondarroa

Pasaia

_1926

_1950

_1995

Orio

Herriaren hazkundea
Hirigitza analisia

_XVI-XX

_1955.urtea

_Gaur egun

Kokapen geografikoa E: 1/15000

Orioko San Nicolas Kofradia zaharra herri ertzean kokatzen
da Oria ibaiaren parean. 1926.urtean eraiki zen (aurrez
Erriberako untziola kokatzen zen lekuan) eta urtez urte
herriarekin lotura estua izan du, gaur egun ofizialki inongo
babesik ez duen arren.

_1950.urtean, fatxadan zenbait berrikuntza lan egin ziren
itsaso eta haize korronteekiko aurrez aurrez kokatzen bait zen
eta honek fatxadaren ondatze azkarragoa suposatzen zuen.
_1995.urtean, kofradiak originalki zuen dorrea eraitsi zen
egitura arazoengatik.
_2005.urtean, Orioko Udaletxeak kofradia alboko kale bat
berritu zuen, aldi berean ur beltzen sistema egokituz.
Asentatzeen ondorioz kofradiak zenbait egitura arazo izan
zituen.
_2009-2011urteetan, kofradia berria eraiki zen eta zaharra
hesituta geratu zen segurtasun arriskuagatik.

Kofradia

1_ESPAZIOA IREKITZEA

Kaia kalearen amaiera irekitzeko asmoz, utzitako Leunda fabrika eta
Kofradiaren alboko eranskina eraitsiko dira. Anbulategiaren kanpo lorategia
ere proposamenetik kanpo geldituko da espazio publiko irekiago bat
lortzeko eta itsasoarekiko lotura berreskuratzeko.Gaur egun Eguneko
Zentroko kideek duten kanpo espazio murriztua irekiko da.
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_BEHE OINA (528m²)
0.Harrera
1.Hall Nagusia
2.Larrialdietako eskailera
3.Denda
4.Bitegia
5.Komunak
6.Kontagailu gela
7.Jatetxea
8.Sukaldea

_LEHEN SOLAIRUA (433.8m²)
0.Komunikazio Gunea
1.Erakusketa Gunea
2.Larrialdietarako eskailera
3.Komunak

_BIGARREN SOLAIRUA (433.8m²)
  0.Komunikazio Gunea

1.Erakusketa Gunea
2.Larrialdietarako eskailera
3.Komunak
4.Biltegia
5.Haurren tailerra
6.Eskulan tailerra
7.Untzi birgaitze tailerra
8.Ikasgela

_BEHE OINA (334m²)
0.Harrera
1.Zirkulazio eremua
2.Aretoa
3.Bigarren sarrera
4.Bulegoa
5.Komunak

_LEHEN SOLAIRUA (316.5m²)

0.Komunikazio gunea
2.Patioa
3.Komunak
4.Proiekzio Gela
5.Ikasgelak
6.Gela Malgua
7.Bilera Gela 1
8.Bilera Gela 2

_BIGARREN SOLAIRUA (283.6m²)
0.Komunikazio Gunea
2.Patioa
3.Komunak
4.Bulegoa
5.Bilera gela
6.Ikerketa gunea
7.Bulegoa
8.Artxibategia

_HIRUGARREN SOLAIRUA (255m²)
0.Komunikazio Gunea
2.Patioa
3.Gela Teknikoa
4.Instalazio Gela
5.Estalki lau ez irisgarria

Sarrera Nagusia

Bigarren sarrera

_ESTALKIA
              0.Lau isurialdeko estalki

originala
1.Eraikin berriaren
jarraipe berria

Argi zuloa

Programaren definizioa
Itsas Oroimenaren Museoa

_A ikuspegia

_B ikuspegia

_C ikuspegia

Ebaketa eredua E: 1/150

_ESPAZIO PUBLIKOTIK IKUSPEGIA _KAIATIK IKUSPEGIA
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