
Hernanik Passivhaus EnerPHit estandarrerakin erabil 

publikorako lehenengo eraikuntzarekin kontatzen du Gipuzkoan. 

“Kulturarteko Plaza Feminista” izena du eraikinak, Hernaniko udaletxeak martxan 

jarri berri dun proiektu bat, herriko kulturartekotasuna eta generoen berdintasuna 

sustatzeko.  

Birgaitze prozesua, Kursaal Taldearen, UTE eta Ormak Eraikuntzen eskutik 
eraman da aurrera, helburu bezala Gipuzkoako energia kontsumo gutxien duen 
eraikina izatea izan da.

Hasiera batean eskola bat izan zen, 80ko hamarkadan eraikia, beste eraikin

askorekin batera eraiki zen, eskola publikoan bihurtzeko helburuarekin.

Betidanik esanguratsuak izan ohi dira, bere itxura hexagonalak. Hala ere,

Hernaniko Udaletxeari esker, bigarren erabilpen bat emango zaio. Gainera,

Passivhaus EnerPHit estandarrerakin erabilpen publikorako eraiki den

lehenengo eraikina da Gipuzkoan. 

Emaitza jada ikusgarria da bertako biztanleentzat. Kulturarteko Plaza

Feminista joera sozial eta kooperatiboa duen zentro bat da, gainera eraikin 

publikoetatik energia kontsumo baxuena duena Gipuzkoan. 

Ia zero kontsumoko eraikina 

Passivhaus EnerPHit estandarrak birgaitze sektorean esperientzia handia

eskatzen du, behar diren mailak lortzeko. Bai fatxadan bai estalkian isolamendu

termikoko sistema bat instalatu da, horrela inguratzaile termikoa lortuz. 

Arotzeria guztia ordezkatu da, eta eraikinaren estankotasuna bermatzeko ere 

lanak egin dira.  Gainera, beroa berreskuratzeko sistema duen aireztapen 

sistema mekanikoa ere instalatu da.  

Estankotasun totala 

Esan daiteke eraikinaren estankotasuna  optimoa dela. Hala diote Blower Door-

en eskutik egin diren bi saiakerak. Lehenengo saiakera isolamendu termikoa

instalatu zenean egin zen, bertan arazorik zegoen ala ez ikusteko, bigarrena 

aldiz, lanak amaitu zirenean. Lortu diren emaitzak bikainak izan dira, espero ziren 

emaitzak baina are hobeago izanik. 



Kulturarteko Plaza Feminista, Hernaniko Udalak herriko arrazakeriaren eta 

matxismoaren aurkako borrokarako abian jarri duen proiektua da.  

Jasangarritasunaren aldeko proiektu bat izateaz gain, lanak izaera sozial eta 

kooperatiboa ere badu. Eraikinaren erabilpena hilabeteetan zehar zehazten joan 

da adin eta jatorri ezberdineko emakumeen parte-hartzeari esker, horrela 

espazio propioa definituz matxismoaren eta arrazakeriaren aurka borroka egiten 

duten guztientzat, baita ere herritarrei irekia. Gainera, kulturarteko lankidetza eta 

berdintasuna lantzen duten udaleko sailak ere bertan instalatu dira.  

Prentsa kontaktua 

Birgaitze prozesuari buruz edozein zalantza edo informazio gehiago eduki  nahi 
ezkero honako korreora  prensa@comunicamelo.es  idatzi dezakezue edo 

609491422ra deitu.
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