
abaroa biztu!
ikerketa ekintza parte hartzailea

1. liburuxka

aurkezpena



proiektuaren xedea

abaroaren kronologia

Proiektu honen xedea Abaroa Jauregia Lekeitiar guztientzako berreskuratzea da.

Lekeitioko erdigunean kokatzen den eraikina eta bere inguruko partzela izugarrizko po-
tentzialidadea dauka herriko bizitza soziala, ekonomikoa eta kulturala baldintzatzeko eta horren aurrean, ezinbestekoa 
da beharrezkoak diren erabakiak ahalik eta parte hartzen handiarekin hartzea.

Zentzu horretan, Lekeitioko Udalak ohiko prozesu parte hartzaileaz haratago doan ekimena planteatzen du: ikerketa 
ekintza parte hartzailea. Prozesu hau Hiritik At elkartearen aholkularitzaren bidez egingo da. Lekeitiarrak prozesua-
ren sujetu bilakatu, Abaroaz jabetu eta espazioaren eraldaketa martxan jartzeko ekimena da.



abaroa jauregia

Bigarren inperioaren estiloa Frantzian gailendu zen 
XIX. Mendearen amaieran. Gurean, Biarritzera ailatu zen lehen-
dabizi, Palais Hotela eta Kasinoan ikusi daiteke.

Estilo honek lenguai neobarrokoa erabiltzen du, dekora-
zioa garrantzitsua eta arbelezko estalki aman-
sardatuak agertzen dira.

Abaroa Jauregia 1981ean eraikia izan zen. Jose Maria Abaroa 
Lekeitiar bankariak agindu zuen bere eraikuntza eta A. Feiner 
arkitektu frantsesa izan zen diseinua eta eraikuntzaren arduradu-
na.

Oin bakoitza 350m2-koa da, guztira 1750m2 eta in-

guruan lorategi handia du.

abaroa jauregia_partzela

abaroa jauregia_mendebaldeko fatxada



abaroa jauregia

abaroa jauregia_oinak

Eraikinaren sarrera nagusia behe oinan kokatzen da, bertatik jauregiaren gune guztietara sarbidea bermat-

zen da eskailera nagusi baten bitartez.

Eraikinaren 1. oina jauregiaren funtzio soziala bermatzen du, 2. oinan, aldiz, espazio pribatuak (logelak) 
eta kapera kokatuak daude.

Sotoan eta 3. oinan zerbitzuarentzako guneak daude: sotoan, sukaldeak, garbiketa gelak, gordelekuak eta 
3. oinan logelak. Azpimarragarria da 2. mailako eskaleira batek eraikinaren oin guztiak lotzen dituela.

sotoa behe oina 1. oina 2. oina 3. oina



herritarren ahalduntzea
Ekintza ezberdinen bitartez, herritarrak behatzaile soil izatetik espazio honetako subjektu eta ekintzaile izatera pa-

satzea.

espazioaren beraganatze herritarra
Herritarrak subjektutzat ulertuz, espazio honekiko atxikimenduak sortu, bertan lan eginez, ikasiz, esperimentatuz 

eta bizipenak edukiz.

espazioaren ezagutza
Abaroan bizipenak edukitzearen ondorioz, espazio honen aukera, baliabide eta  mugak zeintzuk diren jakiteko/

erabakitzeko aukera eduki.

espazioaren eraldaketa fisikoa abiarazi
Ekintzaren bidezko ahalduntzea proposatzen dugun einean ekintza horien fruituak espazioan ikustea, auzolanaren 

bitartez abaroaren espazioak hobetzea.

izaera berria erabaki
Herritarrentzako erabilgarria izango den eta baliabide kultural, ekonomiko eta sozialak izango dituen espazio berri 
honen izaera elkarrekin adostea.

prozesuaren helburuak
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instituzioak
Instituzio maila ezberdinen babesa eta inplikazioa bilatu behar da.

herritarrak
Biztanleriaren baitan gutxituak direnak aintzat hartuko dira. Horrela, jatorri, genero zein klase ezberdintasunen aurrean bo-
tere gutxien duten taldeak ahalduntzeko estrategiak ezarriz.

sare sozio-ekonomikoa
Sare sozial eta ekonomikoan agente aktibo izango diren enpresa kooperatibo, sindikatu eta azpiegitura inteligenteak (aka-
demia, ikerketa taldeak...) inplikatu beharko dira.

komunikabideak
Komunikabideek duten eragina ukaezina denez, beraien inplikazioa ezinbestekoa izango da proiektuak aurrera egin de-

zan.

eragileak

herri inklusiboa
Lurraldea/hiria antolaketarako edozein proiektuk ikuspegi inklusiboa izan behar du etengabean. Jendartearen aniztasuna 

arkitektura eta hirigintzan txertatu behar da eta horretarako ikuspegi anitzak barbebildu behar dira: generoa, adina, 
behar bereziak, jatorri anitzak... Guzti horien baturaz sortzen da komunitatea eta denontzakoa denden espa-
zioa.
Guzti horrengatik proiektuan parte hartuko duten eragileen aniztasuna, aipatutako parametro horien arabera, ezinbesteko 
da. Abaroa Berriaren arrakasta guzti horiek prozesuan duten inplikazioaren araberakoa izango da.



abaroa berria

oinarri ideologikoak
Nolako espazioa nahi eta behar dute Lekeitiarrek? Zein da espazio horren ezinbesteko izaera?

ondare historiko-arkitektonikoaren biziberritzea
Abaroa Jauregia Lekeitiko eraikin garrantzitsuenetakoa da. Ondarearen biziberritzeko dauden kontzeptu 
eta tendentziak kontutan hartuz, nolako berpiztea izan behar du?

zerbitzuak eta espazioak
Abaroa Jauregiak funtzio bakarra edo funtzio anitzak izan behar al ditu? Zein dira herritarrek eta herriko 
eragileek dituzten beharrak? Nola antolatu eta asetu daitezke behar horiek Abaroan?

funtzionamendua
Nork kudeatu behar du Abaroa? Gestio konpartitua izan behar al da?

Abaroa Jauregiaren izaera berria hau, honako lerro nagusien arabera ikertzea eta definitzea planteatzen dugu:



ikerketa ekintza parte hartzailea

aurkezpena, diagnostikoa eta talde motorearen osatzea                uztaila

 ikerketa eraldatzailea                    abuztua-iraila

  batzarrak                 urria
  

   abaroa berria                    azaroa

prozesuaren faseak

Errealitatearen inguruko ikasketa eta ikerketa burutzeko metodologia da, inplikaturik dauden taldeek egindako azterketa 
kritikoan oinarritu eta ekintza eraldatzaileak egitera bideratua dagoena.

IEPHak ezagutzearen eta ekitearen prozesuak konbinatzen ditu, bietan, metodologiak eragiten dituen giza taldeak aktiboki 

inplikatzen direlarik. Metodologia honen doitasuna azpimarratu nahi genuke komunitatearen eta espazio/erai-
kinaren eraldaketa prozesu bat eragiteko, erabiltzaileak izango diren errealitate, nahi eta gaitasunean oinarritzen 
baita.

Horrela, parte hartze prozesua, komunitatearen bereganatze prozesu batekin lotzea proposatzen dugu, ekintzaren bitartez 
eraikinaren eta honen erabileraren nondik norakoa hasieratik definitzen hasi dadin.



diagnostikoa
Lehen fase honetan Lekeitiok dituen baliabideak/azpiegiturak eta beharrak aztertuko ditugu. Hau 
zentzu zabal batean egitea beharrezkoa da; Abaroari emango zaion izaera definitzeke dagoenez ahalik eta ikuspundu ge-
hienetik egin behar da azterketa hau. Hainbat arlo aztertu behar dira: ekonomikoa, soziala, kulturala, aisialdia, ...

Ikuspegi anitza inklusibotasunak bermatuko du. Horretarako alor desberdinetan aritzen diren eragile eta herritarrekin egin 

behar da diagnostikoa. Zentzu honetan 5 diagnostiko bilera egingo dira hurrengo alorretan aritzen diren eragile eta 

herritarrak gonbidatuz txandaka: gazteak eta gazte mugimenduak, zaharrak eta zahar etxe/egoitzak, 
eragile sozio-ekonomikoak,  elkarte kulturalak, emakumeak eta mugimendu feministak.

talde motorea
Aurkezpena eta diagnostikorako bileren ostean Talde Motorea (TM) osatuko da. TM-an Udaletxeko teknikariak, Hiritik At-eko 
teknikariak, eragileen ordezkariak eta herritarrak oro har bilduko dira.

TM-aren funtzio nagusia prozesuaren dinamizazioa izango da. Hurrengo faseetan antolatuko diren ekimenak TM-
ak koordinatu eta horien zabalpena egingo du.

aurkezpena
Hurrengo fasea abiarazteko eta Abaroaren lorategia inauguratzeko aurkezpen publikoa egiteko jaialdia antolatuko 
da.



ikerketa ekintza eraldatzaileak
ikerketa-ekintza eraldatzaileak hiru helburu dituzte:

ahalduntzea espazio/herri/jendartearen inguruko hausnarketa

ikerketa izaera berriaren ildoetan plantetatuko galderak erantzuteko

eraldaketa auzolana erabiliaz espazioaren eraldaketa puntuala

idei puzgarriak
oinarri ideologikoak eta abaroaren marka ikertzeko/eraldatzeko

dorrea biziberritzeko auzolana
ondare arkitektoniko-kulturala ikertzeko/eraldatzeko

lorategi inklusiboa
inklusibotasuna landu eta Abaroaren kanpoaldea eraldatzeko.

arkitektura-puzzlea
espazioak eta erabileren arteko harremanetan inguruan ikertzeko.

gestioa marraztu
hitzaldi eta tailer baten bitartez abaroa berriaren gestioaren inguruan 
hausnartu eta proposamen bat lantzeko.



ikerketa ekintza eraldatzaileak



batzarrak
Diagnostikoa eta ikerketa ekintza eraldatzaileen ondorioak eztabaidarako liburuxkan barnebilduko dira. Dokumentu 
hori bi batzarren dinamizaziorako tresna nagusia izango da.

Bi batzar antolatuko dira eta hurrengo edukiak izango dituzte:

 1. batzarra urria hasiera

 oinarri ideologikoak
 ondare historiko-arkitektonikoaren biziberritzea
 erabilerak eta espazioak

 2. batzarra urria amaiera
 
 funtzionamendua
 parte hartze iraunkorra

abaroa berria
Batzar hauen ondorioz, izaera berria barnebilduko duen liburuxka aurkeztuko da. Hau jendartean aurkezteko jaial-
dia prestatuko da eta herritarren onespen eta ebaluaziorako baliabideak aztertu eta abiaraziko dira.

Prozesua ez da momentu honetan amaitutzat emango baizik eta Abaroaren izaera, erabilera eta funtzionamendua momentu 
oro eztabaidagai egon behar da. Parte hartzea modu iraunkorrean eman behar da eta hau bermatzeko pausu berriak eman 
beharko dira.
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*data hauek orientatiboak dira; prozesuan zehar 
finkatu eta jakinaraziko dira.
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athiritik@gmail.com
www.hiritik-at.org


