
 
 
 
PAISAIGINTZA LEHIAKETAREN OINARRI ARAUTZAILEAK  
   
Berreibar ekimen kulturalak adar.abarren laguntzare kin 
eibarko historia industrialarekin erlazionatutako 
kanpo espazioetan paisaigintza instalazioen 
sorkuntzako lehiaketa irekia proposatzen du.  
 
Paisaigintza  
Espazio bateko ageriko ezaugarriak, bai fisiko bai 
animikoak aldatzera zuzendutako jarduera, materiale 
bizi edo hilen bidez pentsa arazten dute metaforak 
sortuz.  
Etimologikoki paisagintza hitza Herria egitearen 
ekintzari lotua dago, bertakoa izatearen zentzuari, 
datozen inguruneak biztanleei ematen dien 
identitateari lotua. 
  
 
 
 
1_HELBURUA 
 
Lehiaketa honen helburua Eibarko industria ondarear en 
bereizgarritasuna baliotzea da leku hauek eraldatu eta 
bistaraziko dituzten paisagintzako parte hartze bid ez, 
memoria kolektiboan mantenduz eta publikora 
gerturatuz.  
Ahalik eta parte hartze haundiena sustatu nahi da e ta 
honela interpretazio desberdinei edukiera eman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2_KOKAPENA 
 
 
2. osagarrian instalazioak gauzatzeko proposatutako  5 
kokalekuak atxikitzen dira, parte hartzaileek 
aukeraketan hainbat posibilitate izateko asmoarekin .  
 
 
1) Bista-eder plaza, Errekatxu 5eko tailerrari lotu a 
2) Sarrerako plaza, Armeria eskolari lotua. 
3) Muzategi horma, El Casco lantegiari lotua 
4) Bidebarrietako eskailerak, Grupo de Viviendas 
Errebal (Cristo Obrero)ri lotuak. 
5) Bittor Sarasketa parking-eko paretak, BH lantegi  
ohiari lotuak (BEKTOKIXAren oraingo kokalekua, 
Berreibar Ekimen Kulturalaren egoitza)  
 
 
3_PARTE HARTZAILEAK 
 
Nahi duten pertsona fisiko edo juridiko guztiek par te 
hartu ahal izango dute. 
Lehiakide bakoitzak proposamen bat baino gehiago 
aurkeztu ditzake. 
Epaimahaiak lehiakide bakoitzeko instalazio bakarra  
aukeratuko du orokorrean.  
 
 
4_IZEN EMATEA 
 
4.1_Epea  
 
Izen emateko epea, 2014ko martxoaren 10etik martxoa ren 
31ra izango da.  
 
4.2_Dokumentuak  
 
Lehiaketan parte hartu nahi duten pertsonek 1. 
Osagarria beteta bidali beharko dute  
taadarabar@gmail.com helbidera.  
 
Lehiakideek parte hartzeetarako proposatutako lekua k 
1etik 5era puntuatu beharko dituzte lehentasunaren 
arabera 1. osagarrian horretarako gaitutako 
puntuan.(1= handiena, 5= txikiena).  
 



*Izen ematean markatutako aukerak sarrera ordenaren  
arabera kontutan hartuak izango dira. 
 
 
2014Ko apirilaren 1ean, parte hartzaile bakoitzari 1. 
osagarrian adierazitako korreo elektronikora 
esleitutako tokia helaraziko zaio.  
 
 
 
 
 
5_PROPOSAMENEN AURKEZPENA 
 
 
 
5.1 Dokumentuak  
 
Ondoko dokumentuen bi kopia:  
  a) Proposamenaren memoria argitzailea, kontzeptua  
eta muntaiaren xehetasunak DIN A4 formatuan. 
 
  b) Informazio grafikoa: Instalazioaren ulermen 
zuzena ahalbidetzen duten planoak , fotomuntaiak ed o 
krokisak DIN A3 formatuan(gehienez bi lamina). 
  c) Aurrekontu laburra DIN A4 formatuan.  
 
5.2 Epea  
 
Aurretik izen emandako proiektuak jasotzeko azken 
eguna  2014ko apirilaren 22a izango da. 
 
 
Aurkeztutako eskaerak oinarri hauetan ezarritako 
baldintzak beteko ez balitu ez onartua izango da.  
 
 
 
6_DUDAK 
 
 
Dudak taadarabar@gmail.com korreo elektronikora bid ali 
ditzakezue eta ahalik eta azkarren erantzunak izang o 
dira.  
 
 
 



7_BALIOESPEN ERIZPIDEAK  
 
 
Aurkeztutako proiektuak egokitutako espazioekiko 
aztertuko dira hondokoak balioetsiz: bertarako 
egokitasuna, igorritako mezua, aberastasuna, 
originaltasuna, ausardia, bideragarritasun ekonomik oa, 
proiektuaren erraztasun teknikoa (muntaia eta 
desmuntaian) hala nola erabilitako materialeen 
berrerabiltze eta berziklapena.  
 
 
8_EPAIMAHAIA 
 
 
Proiektuak Berreibarren laguntzaile diren hainbat 
elkartek, adar.abarrek eta Eibarko Kultura saileko 
ordezkari batek aztertuko dituzte eta aukeratuen 
ebazpena idatziko dute.  
 
 
9_FINALISTAK 
 
 
Berreibarrek, 2014ko apirilaren 25an aukeratutako 5  
parte hartzeen berri emango du bere web orrian 
berreibarkulturala.wordpress.com eta korreo 
elektroniko bidez.  
 
Parte hartzearen gauzatzerako zuzendutako 
zenbatekoaren entrega Eibarren izango da 2014 
apirilaren 26an. 
 
Zenbatekoa 300€koa izango da. 
 
 
 
11_ESPAZIOEN MUNTAIA 
 
 
Erakusketak muntatzeko eguna maiatzaren 9a izango d a, 
estreinaldiaren bezpera. 
Proiektuaren zailtasunak direla eta, muntaketa 
aurreragotik hastea behar izanez gero, baimena eska tu 
beharko da espresuki.  
 
 



*Momentuoro kontutan izan beharko da parte hartzea 
espazio publiko batean dela, jendearen joan 
etorriekin, beraz segurtasuna eta espazioetarako 
irisgarritasuna kontutan izan beharreko gai 
garrantzitsua  direla; ez dugu ahaztu behar baita e re, 
kanpoko kokalekuak izanik, instalazioaren 
iraunkortasunean eragina izan dezaketen baldintza 
meteorologiko kontrakoak aurreikustea (euria, 
haizea...).  
 
 
12_ESPAZIOEN MANTENUA 
 
 
Erakusketak dirauen bederatzi egunetan, maiatzaren 
10etik 18ra, aukeratutako parte-hartzaileak egingo 
dira muntaiaren zaintzaren kargu (hala nola, landar eak 
ureztatu, hondatutako elementuak berriztatu...). 
 
 
 
13_DESMUNTAIA 
 
Parte hartzeen desmuntaia maiatzaren 19an izango da  
eta erakusketarien esku izango da.  
 
 
14_INSTALAZIOEN JABETZA 
 
 
Eraikitako instalazioen irudi eta informazioa hainb at 
mediotan zabaldu ahal izango  dute antolatzaileek .   
 
 
15_BOZKETA 
 
 
Proiektu irabazlearen aukeraketa 2 bidetatik egingo  da 
5 finalisten artean: 
 
-On-line: web.aren bitartez botua emanez 
berreibarkulturala.wordpress.com. 
 
-Bozketa herrikoia: Maiatzaren 17an Unzaga plazan, 
botu fisikoaren bitartez.  
 
 
 



16_SARIA 
 
Proiektu irabazleak 400€ baliodun sari bat jasoko d u. 
 
Sari banaketa, 2014 maiatzaren 19an izango da 
Eibarren. 
 
 
 
 
 
Babesleak:  
 

 
 

 
 
Antolatzaileak:  

 

 


