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Urbanbat: hiri-berrikuntza bulegoa

Elkarte eta tokiko administrazioarekin hiri-berrikuntza 
proiektuak garatzen dituen bulegoan lan egiten dut, hiriaren 
eraldaketan murgiltzeko parte-hartze eta sorkuntza-
espazioak sortzen ditudalarik. Lurraldea era kolaboratibo 
batean garatzeko plangintza-bide berriak eskaintzen dira. 
Planteatutako jardueren bitartez (prozesu parte-hartzaileak, 
produkzio kulturala, hiriari buruzko hezkuntza…) gizarte-
berrikuntza eta hiri-sormena sustatzen dira, lurraldearen 
zaintzan eta hobekuntzan lagungarria izango den herritarren 
parte-hartzearen kultura indartzeko helburuarekin.

Urbanbat arkitektura, hirigintza, gizarte-zientzia, 
komunikazio eta pedagogiatik datorren jendeaz osatuta 
dagoen bulegoa da. Diziplina anitzeko ikuspegi hau sarean 
egindako lanean oinarritzen da, hiri-plangintzan eta 
birsorkuntzan interesatuta dauden parte desberdinak 
kontaktuan jarriz. Hiriari buruzko hezkuntza-programak 
garatzen dira, hiriaren ezagutza, haren ezaugarriak, dinamikak 
eta egiturak hiritar guztiei hurbiltzeko.

Horrez gain, bulegotik Urbanbat festibala sustatzen da. 
Hirietan ematen diren ikasketa- eta hausnarketa-maila 
ezberdinak bateratzen dituen espazio bat eskaintzen da, 
diziplina eta giza talde ezberdinetako pertsonen arteko 
hausnarketa bideratuz.

Erdigunera: pertsonak helburu 

10 urtez arkitektura- eta hirigintza-estudio konbentzionaletan 
lan egin dut. Urteetako esperientzian sortu zitzaizkidan 
zalantzen ondorioz konturatu nintzen arkitekturak eta 

hiriak eragin handia dutela pertsonen egunerokotasunean. 
Galdera batzuk planteatu nituen ogibidearen inguruan: 
Zer paper betetzen dut? Egungo ereduak kontuan hartzen 
al ditu pertsonen behar eta iritziak? Hiritarrek arkitektura 
eta hirigintzan interesik al dute? Nola garatu daiteke interes 
hori? Zenbait arkitektura-elkargo eta asoziaziotatik egoera 
hau ere azpimarratu da: nola arkitektura eta hirigintza 
gizartetik urrundu diren, eta kasu askotan planteamenduak 
haren ezkutuan egin direla.

Interes horren bila abiatu nintzen, eta egun horretan 
nabil. Hiritarren jakin-mina sustatzeko hiri-laborategiak 
beharrezkoak dira. Ezagutza desberdinak eta askotariko 
espezializazio-mailak dituzten pertsonak elkarrekin 
proiektuak garatzeko edo erronkei aurre egiteko elkartzen 
diren lekuak dira. Haien bidez, diseinu eta partaidetza 
kolaboratiboa, arkitektura, hirigintza, hiri-pedagogia, 
zaintza… moduko kontzeptuak pertsonei gerturatzen 
zaizkie. Finean, hezkuntza hiritarra burutzen da, jendearen 
egunerokotasunean eragiteko eta haien beharrei erantzun 
bat emateko. 

Bestetik, arkitektura eta hirigintzako kontzeptuak arrotzak 
eta interes gabeak dira hiritar askorentzat. Aipatutako 
kontzeptuak hiritarrei modu ulerkor batean helarazten 
zaizkie, lengoaia teknikoa itzultzen delarik.

Prozesu, dinamika eta hiri-laborategien diseinuan pertsonak 
hartzen dira oinarri, bakoitzaren beharrak aintzat hartu eta 
haiei hiriaren inguruko kontzeptuak gerturatu.
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Abstract

Architecture and society are conditioned 
between them. However in the last 
decades have been separated. In this 
situation, the school of architecture 
has followed the same dynamic and is 
separated from the society.

Keywords: citizen, society, 
participation, collaborative

Laburpena

Arkitektura eta gizartea, batak bestea 
baldintzatzen du eta alderantziz. Haatik, 
azken hamarkadetan bereizi egin dira. 
Egoera horren aurrean Arkitektura 
Eskolak dinamika berdinean jarraitu du 
eta gizartetik gehiago aldendu da.
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Aniztasuna, diseinua eta hausnarketarik eza

Arkitekturako ikasketek egun dudan ogibidean eragina 
izan dute. Alde batetik, nire lan-ildorako, arlo desberdinak 
jorratu izana (artistikoa, soziala, teknikoa…) baliagarria izan 
da. Parte-hartze prozesuak diseinatzeko orduan, esaterako, 
aipatutako aniztasunak beste ikuspuntu bat garatzeko aukera 
eman dit. Prozesuak diseinatu eta bideratzeko orduan, 
arkitektura-proiektuen diseinuekin antzekotasun bat nabari 
da; esaterako bietan, prozesuaren momentu ezberdinetan, 
konplexutasun eta eragile anitz elkarlanean jartzen dira. 

Gainera jasotako lanabesak baliagarriak dira, adibidez, 
hiritarrendako arrotzak eta interes gabeak diren 
kontzeptuak bisualki adierazteko. Kontzeptu teknikoak 
bisualki adierazita, modu ulerkor batean helarazten dizkiegu 
eta horrela kontzeptuak gizarteratzen ditugu.

Denborarekin konturatu naiz arkitektook beste «hizkuntza» 
bat hitz egiten dugula. Lengoaia, komunikazio-era eta 
erreminta desberdinak erabiltzen ditugu. Batzuetan ez 
dira ulertzen, eta oso endogamikoak bilakatu dira. Ideiak 
transmititzeko modua, hitzen erabilera… gizarteak 
erabiltzen dituen arau linguistikoetatik urrun gaude. Modu 
batean, lengoaia honekin ere, gizartetik bereizten gara.

Aniztasun edo saturazio horrek bere alde negatiboa 
du. Horrenbeste gai, kontzeptu, arlo, irakasgai… modu 
automatiko eta jarraikor batean gauzatzeak ez du 
hausnarketarako espaziorik uzten. Eskolako ariketetan, 
edo planteatzen diren moduan, hausnarketek ez dute 
lekurik izan. Egia da gauzen inguruan hausnartzea ez dela 
errentagarria kapitalarentzat: hiri-dinamikak, produkzioa, 
errentagarritasun ekonomikoa… Arrazoi horiek direla 
medio, produkziora bideratutako pertsonak bilakatu ginen/
gara. Eskola gizartearen beharretik urrundu eta mundu 
paralelo batean ezarri da.

Ehunekoak, zer egin?

Historian eta gure egunerokotasun ez oso urrunean, 
arkitekto gabeko arkitekturak egin dira. Beharretatik 
sortu ziren, jendearen egunerokotasunetik, eta egun, 
gure errealitatea osatzen dute. Hamarkadetan egoera eta 
dinamikak aldatzen joan dira, arkitektura-eskola, akademia, 
produkzio jarraikorra, «boom» ekonomikoa… Arkitektura 
gizartetik urrundu da, pertsonak bigarren plano batean utziz.

Egoera hori pixkanaka aldatzen doa, baina ez da nahikoa. 
Zubigintza-lana gauzatu behar da, hiria hiritarrei zabaldu, 
arkitektura-klixea aldatu, jendearen egunerokotasuna 
errazteko erremintak gizarteratu behar ditugu, hau da, 
ikasitakoa hiritarrei eskaini eta elkarlanean hiria hobetu. 

Jordi Ludevic-ek(1) (CSCAE) eman zituen datuak egungo 
arkitektoen errealitatea islatzen du: gaur egun hiru milioi 
arkitekto izango gara munduan eta % 20k bakarrik garatzen 
du eraikuntzarekin zuzenki bideratuta dagoen lan-ildoa. 
Orduan, % 80k zer egiten dugu? Non gaude?

Arkitektura-eskolak gizarteratzeko % 80 aintzat hartu 
behar da. Horrela, ezbaian jarri daitezke arkitektoen 
heziketa eta lan-aukerak. Esaterako, arkitektoaren rola 
eztabaidatu, heziketan % 80ren lan-ildoetatik eratorritako 
dinamikak txertatu, garatu den potentziala eskolaratu, 
eta garai berrietara moldatu. Ehuneko handi hori aintzat 
hartuta eskola gizarterantz gerturatuko da, errealitate 
profesionala azalarazi, eta heziketa eguneratu bat helaraziko 
da. Arkitektura pertsonen bizigarritasuna hobetzeko sortu 
zen. Era askotan garatu daiteke, ez bakarrik gaur egun arte 
egin eta irakatsi den moduan.
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