
GERTURAKETA 

Azken urteotan Donostiako Alde Zaharra eszenatoki sozial konplexu baten 
protagonista bilakatu da. Egun, Donostiako  Udaletxeak Alde Zaharra gune 
saturatu bezala deinitu du. Hainbat dira egoera honen eragile izan diren 
gatazkak.
 
  _Turistiikazioa:  Auzoan turista eta frankizien lehorreratze deskontrolatu 
bat eman da azken urteotan. Ondorioz, alde zaharra masiikazio demograiko 
eta komertzial baten lekuko izaten ari da.

  _Apartamentu Turistikoak: Neurriz gaindiko merkataritza ustiapen 
prozesuaren ondorio argienetako bat Alde Zaharrean azken urteotan  turistei 
bideratutako apartamentu kopurua da. 1600 ohe inguru bideratu dira 
turistentzako. Bestalde,  apartamentu hauen erregularizazioaren inguruan 
hainbat buruhauste aurki daitezke, izan ere,  auzoan aurki daitezkeen pisu 
turistiko guztietatik %84 ilegalak (ez daude erregulatuak) dira.

  _Espazio publikoaren Pribatizazioa:  Kasu honetan espazio publikoaren 
merkantilizazioaren aurrean topatzen gara. Terrazen masiikazioa, 
ekipamendu publikoen gabezia, espazio estalien eskasia, eta bestelako arazo 
potentzialak intentsiikatzen ari dira.

 Bizilagunek elkartzeko espazio falta dute; auzokideek bizikidetza 
sustatzeko gune baten beharra dute.

 

INTERBENTZIOA

Egun diskordantea den etxebizitza bloke baten eraispena planteatzen da, 
bertan auzoarentzako eraikin publiko bat proposatuz. 
Kokapena estrategikoa da, izan ere, sortutako bolumen berriak  Kanpandegi 2
kaleko eraikina eta lasala plaza konektatzen baititu.

PROPOSAMENA

Alde zaharreko etxadien zurruntasunarekin hausteko asmoz,  ebakidura
urbanistiko bat planteatzen da,  espazio publikoa proposatutako eraikinera
sartuz. Honela, barne kale bat sortzen da, non aldi berean, Auzo-etxearen 
programaren banaketaren bizkarrezurra izango den.

ALTZARIA

Ikusita proposatutako programaren baldintzapenak eta interbentzio 
gunearen morfologia singularra  PARETA INTERAKTIBO bat proposatzen da,  
bi bolumenak egituratu eta aldi berean beraien arteko konexioa ahalbidetuko 
dituenak.

PPareta honek espazioak egituratzeaz gain, atmosfera eta egoera ezberdinak 
sortzen  ahalbidetuko du. Bere malgutasunari esker  espazio neutral batetan
hainbat aktibitate eta egoera ezberdinak proposatu daitezke.
 
Erabiltzaileek lexibilitate programatiko batez hornituak izango dira, honela,
Alde Zaharraren parte diren kolektibo ezberdinek  beraien beharrretara 
moldatuko den eraikin/espazio batekin aurkituko dira.

 

ESPAZIALIDADEA

_E_Eraikinean programaren konigurazioak zirkulazioak sortzen ditu etengabe.  
Espazio ezberdinen artean luxuak gurutzatu egiten dira dinamismoz 
beteriko programa betetzeko. Funtzioek espazioak elkarbanatzen dituzte 
baina hauen arteko banaketa ere lerro funtzionalen bidez egiten da. Lerro 
funtzionalak deritzen altzari hauek alde bateko eta besteko espazioei ematen 
die zerbitzua, hauetan sortzen dien beharrei erantzunez.

_E_Espazioen banaketa argia da, aurretik orubean kokatzen den eraikinean zein 
interbentzio berrian. Komunikazio bertikalek nukleo itxiak osatzen dituzte 
eta beste espazio guztiak aipatutako altzariek banatzen dituzte, baina beti 
bolumen garbiak osatuz.

 

PROGRAMA
Behin Alde Zaharraren parte diren kolektiboen beharrak analizatuta, 
ondorengo programa proposatzen da:

Helburu nagusia auzoko erabiltzaileentzako TOPAGUNE bat ahalbidetzea da,
beraz, proposatutako espazioek kolektibo hauen beharrei erantzuteaz gain 
ELKARBIZITZA eta ELKARREKINTZA sustatu egiten dira.

Espazioen konigurazioari dagokionez,  eraberritutako bolumenean  eskalaEspazioen konigurazioari dagokionez,  eraberritutako bolumenean  eskala
domestikoan txertatu daiteken programa sartu da. Bulegoak / Bilera Gelak /
Proiektio gelak / Mahai borobilak eta bestelako espazioak proposatzen dira.

PARETA INTERAKTIBOARI esker, malgutasun programatiko bat 
ahalbidetzen da, zeina kolektibo ezberdinek erabil dezaketen aldi berean 
funtzio ezberdinak betetzeko.

Haurgunea

Gaztegunea

Bulego
Bilera gunea
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Sukalde
Komunitarioa

Kanpo Espazio
Publikoa

Bulego
Bilera gunea

Psikomotrizitate gelak

Ikasgela

Tailerrak/Biltegiak
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IKASLEA : Ane Rodriguez Txoperena
TUTOREA : Ula Iruretagoyena

E L K A R  B I Z I,  J O S I Z .
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