lurrari lotuz

PERSPEKTIBA.

Itzurunbidetik ikusita. “Ikustea eta ikusia izana”. Erabilitako materialek eta
proposamenaren konfigurazioak ikuseremu zabal, garden eta segurua ematen dute.

PERSPEKTIBA. Larretxotik ikusita. “Entzun eta entzuna izatea”. Pertsonen parte-hartzea ziurtatzeko, ahalik eta ordu-tarte zabalena hartzen duten erabileren nahasketa indartu nahi da,
jende gehiago erakarriz. Auzoaren bi aldeak zubiaren paraleloan jarritako pasagunearen bidez konektatzen dira erabilera zabalago eta zeharkakoagoak sustatzeko.

Proposamenaren helburua ingurunean ahalik eta gehien integratzea da, aurrexistentziekin lehiatu ez
dadin. Zubitik separatuz eta harresitik apur bat aldenduz, elementu hauei beraien izaera
mantentzeko aukera ematen zaien einean proiektua ingurumenera erabat egokitzen da.
Zubia puntu berezi eta enblematikoa dela esan dezakegu eta erraz ezagutzeko modukoa, gainera).
Esku-hartzea lekuari jarraipena emateko proposamen zehartzarekin kokatzen da, Itzurubidearen
kota baxua Larretxo Auzoaren kota altuarekin josteko asmoarekin, egun pitzatuta dauden bi
eremuak beraien arten lotzeaz gain hirigunearekin konektatzeko.
Espazio publikoak aisiarako, trukerako eta harremanetarako lekuak dira, eta ezinbestekoa da
joan-etorri seguruak eta ingurune hurbileko espazio horien artean egokituak bermatzea. Hori dela
eta, proposamenak ingurunera egokitu eta lotzea ez ezik, etengabeko ikuspena bermatzen duten eta
ziurgabetasuna eta desberdintasuna saihesten duten ibilbide seguruak segurtatzen dituzten
kalitatezko espazioak sortzea ere bilatzen du.
( )
Gizonen lana jakintza dugu:
ezagutuz aldatzea,
Naturarekin bat izan eta
harremanetan sartzea.
Eta indarrak ongi errotuz,
gure sustraiak lurrari lotuz,
Bertatikan irautea:
ezaren gudaz baietza sortuz
Ukazioa legetzat hartuz
beti aurrera joatea.
( )
Mikel Laboa, Izarren hautsa
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Oinezkoen fluxua. Umeek hondartzara joateko erabiltzen dutena
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Auzotarren fluxua. Larretxotik Itzurun Zuhaitzbidera luzaten den bidea
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IGOGAILUA 1000 KG (13 PERTSONA)
BEIRA LAMINARRA 8+8mm
ALTZAIRU PERIMETRALEKO TUTU-PROFILEZ
OSATUTAKO TORLOJUZKO EGITURA 120x120 mm
ALTZAIRU PERIMETRALEKO PROFILA 100x200 mm
ZUREZKO XAFLAK ETA POLIMEROAK 50x100 mm

ZUREZKO XAFLAK ETA POLIMEROAK 50x100 mm
KANPOKO LED MOTAKO ARGIAK
ALTZAIRU PERIMETRALEKO PROFILA 100x100 mm
PIKORTA-BALDOSA MUTXARDATUAREN AKABERA
IRAGAZGAIZTE-XAFLA BIKOITZA
XAFLA LAGUNTZAILEAREN FORJAKETA Y HA-30
ALTZAIRUZKO MENTSULEN EGITURA
ALTZAIRUZKO EGITURA, ERDIKO HABEA, ALBOKO
ZAPATETAN BERMATUA
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