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 ‘Estadio Batua’ bere proposamena aho batez izan da  irabazlea  

 

Jon ErraztiJon ErraztiJon ErraztiJon Errazti, , , , NNNNorman Fosterorman Fosterorman Fosterorman Foster----en kolaboratzaileaen kolaboratzaileaen kolaboratzaileaen kolaboratzailea,,,,    da da da da 
Estadioko igerileku estalia eraberritzeko ideiaEstadioko igerileku estalia eraberritzeko ideiaEstadioko igerileku estalia eraberritzeko ideiaEstadioko igerileku estalia eraberritzeko ideia----

lehiaketaren arkitekto irabazlea lehiaketaren arkitekto irabazlea lehiaketaren arkitekto irabazlea lehiaketaren arkitekto irabazlea     

 
• Gaur goizean, 8:30ean, ireki da akta, ekitaldi pub likoan   

 

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainak 18.-  Jon Errazti, Londresen bizi den Euskadiko 
arkitektoa, izan da igerileku estaliaren bere eraikinaren eraberritze integrala egiteko 
Estadio Vital Fundazioak  egin duen ideia-lehiaketa deialdiaren irabazlea. Erraztik 
nazioarteko proiektu garrantzitsuetan hartu du parte eta Norman Foster arkitekto 
britainiar ospetsuaren kolaboratzailea da. Bere izena, lehiaketaren anonimotasunaren 
konfidentzialtasunak babestua, goizeko 8:30ean ezagutu da ekitaldi publikoan. Ekitaldi 
horretan epaimahaikideak izan dira, hau da, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo 
Ofizialeko ordezkariak, Vital Fundazioaren eta Estadio Fundazioaren Patronatuko 
kideak, baita Jon Urresti Vital Fundazioaren presidentea eta Mikel Urdangarin Vital 
Estadio Fundazioaren zuzendaria ere.  
 
Era horretara eman zaio amaiera otsailean proposatu zen ideia-lehiaketari, edozein 
geografia eremutako izen oneko profesionalentzat irekia eta bi fasetako lehiaketa 
anonimo formatuan ezarria. Ideiak aurkeztu ostean, batez ere teknikoa zen 
epaimahaiak bost finalista hautatu zituen, eta horietatik aho batez izan da irabazlea 
‘Estadio Batua’ izeneko aurreproiektua. Azkenik, gaur jakin da ideia izan duen 
arkitektoaren izena eta bera izango da eraberritze lanen burutze-proiektuaz eta 
zuzendaritzaz arduratuko dena. 
 
Epaimahaiak, aste honetan bilduta, aho batez erabaki zuen aurreproiektu horrek 
beharrizanen programari erantzuten diola eta lehiaketaren oinarrietan ezarritako lau 
balioespen-irizpideak betetzen dituela: proposamen arkitektonikoa, bideragarritasuna 
eta funtzionaltasuna, eraginkortasun energetikoa eta jasangarritasuna eta bere 
bateragarritasuna eta afekzioak. 
 
Jon Urresti Vital Fundazioaren presidenteak izan den parte hartze zabala nabarmendu 
du, baita munduko hainbat lekutatik iritsita aurkeztu diren proiektuen kalitatea ere. 
Prozesuan egin duten lan ona eskertu nahi izan die epaimahaikideei nahiz parte 
hartzaileei, ezinbesteko ekarpena izan baita eraberritze-lan eredugarria burutu dadin. 


