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Hernaniko Kulturarteko Plaza Feminista da
Passivhaus Classic ziurtagiria lortu duen
birgaitutako eraikin publiko bakarra
Espainiako Estatu osoan
“Joan zen mendeko eskola zahar bat zena Kulturarteko Plaza Feministaren zerbitzuak hartzeko
birgaitzea erabaki zenean, baziren modu merkeagoak eta errazagoak egiteko, zalantzarik gabe.
Erabaki ausarta izan zen, erronka handia, baina gaur jarri berri dugun passivhaus plaka honek
erakusten du Hernaniko Udalak egin zuen aukeraketak benetan merezi izan duela eta eredu hau
dela etorkizunerako erreferentea”, esan du Xabier Lertxundi alkateak plaka jartzeko ekitaldian.

2022·03·04

Passivhaus plaka txiki eta xume batek emango dio ongietorria, gaurtik aurrera, Kulturarteko Plaza Feministaren atarira

gerturatzen diren guztiei. Plakaren tamainak, ostera, ez ditu islatzen ziurtagiri hori lortzeko urratutako bidearen

zailtasunak.

“Joan zen mendeko eskola zahar bat zena Kulturarteko Plaza Feministaren zerbitzuak hartzeko birgaitzea erabaki

zenean, baziren modu merkeagoak eta errazagoak egiteko, zalantzarik gabe. Erabaki ausarta izan zen, erronka handia,

baina gaur jarri berri dugun passivhaus plaka honek erakusten du Hernaniko Udalak egin zuen aukeraketak benetan

merezi izan duela eta eredu hau dela etorkizunerako erreferentea”, esan du Xabier Lertxundi alkateak.

Energiaren kontsumoa murrizteko Europako Batzordeak ezarritako estandarrak betetzeko helburuz diseinatu zen

eraikin horren birgaitzea. Horretarako energiaren eraginkortasun handiko Passivhaus estandarraren estrategia erabili

zen. Jatorriz ikastetxe bat izan zen. Garai hartan ohikoak ziren egitura bereko eraikinak (hexagono baten itxurakoak).

Azpeitian, Donostian, Hondarribian, Oñatin, esaterako, antzeko egitura duten eraikinak daude. Bizkaian ere herri

askotan aurki daitezke.
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Ia urratu gabeko bidean aurrera egiteko erronkari heldu zion Hernaniko Udalak eta emaitza ezin hobea lortu du. Berez,

proiektua diseinatu zen birgaitutako eraikinetarako ezarritako estandarra (EnerPHit ziurtagiria) lortzeko, baina

estandar hori gainditu eta eraikin berrietarako ezarrita dagoena (Passivhaus Classic ziurtagiria) -zorrotzagoa- ere

betetzen du. Beraz, eraikin berriei ematen zaien Passivhaus Classic ziurtagiria lortu du Kulturarteko Plaza Feministak,

hasieran planteatu zen eraginkortasun maila gainditu duelako.

Hori mugarri garrantzitsua da, Hernanikoa baita Espainiako estatu osoan hiru ezaugarri hauek betetzen dituen eraikin

bakarra: eraikin publikoa, zaharberritua eta Passivhaus Classic ziurtagiria duena. Beste bi eraikin daude birgaituta eta

ziurtagiri horrekin -Getxon (Bizkaia) eta Ezcarayn (Errioxa)-, baina etxebizitza pribatuen eraikinak dira.

Kulturarteko Plaza Feminista erabiltzen hasi denetik, ezaugarri bereko beste udal eraikinekin alderatuta, energiaren

kontsumoan %50etik gorako aurrezpenak antzeman dira.

Beraz, KPFan urratutako bidea erreferentea izan daiteke beste herri batzuetan etorkizunean egin ditzaketen

birgaitzeetarako. Eta eraikinaren birgaitzean ez ezik, barruan eskaintzen diren zerbitzuetan ere erreferente izan nahi du

Kulturarteko Plaza Feministak. Izan ere, feminismoaren eta kulturartekotasunaren topagune delako eraikin hori eta

horretan ere aitzindaria da.

“Hilabete batzuk igaro dira zerbitzua inauguratu zela, eta honez gero etxe honetatik pasatzen garenok lehen eskutik

baieztatu dezakegu etxe goxoa eta atsegina dela”, nabarmendu du alkateak.

Etxe honek Hernaniko Udalak babesten dituen hiru printzipioak uztartzen ditu: feminismoa, kulturartekotasuna eta

jasangarritasuna”, erantsi du Lertxundik.

Proiektuak arrakasta izan dezan, eragile eta enpresa askoren inplikazioa behar izan da. Udaleko talde teknikoarekin

batera- Esther Vázquez arkitektoa eta Garazi Lizaso arkitekto teknikoa-, bidean izan dira Juana Otxoa-Errarte, Peter

Albrecht eta Juana Mari Alemán -obra eta proiektu zuzendaritza-, obra gauzatu duten enpresak -Ormak enpresako

Álvaro Agirre obra-buruak eta Kursaaleko Josu Hernández gerenteak ordezkatuta- eta instalakuntzez arduratu diren

Xabier Erauskin eta Alberto Muñoz. Marta Epelde arkitekto teknikoa, Iñaki del Prim arkitektoarekin batera, Passivehaus

aholkularitzaz arduratu dira eta hasieratik bukaerara bitartean, ziurtagiri honetan ezarritako estandarrak betetzen

zirela ziurtatzeko kalkuluak, egiaztatzeak eta horien jarraipena egin dute. 

Marta Epelde arkitekto teknikoaren hitzetan, “eraikinak, energia asko aurrezteaz gain, kontsumitzen duen energiari

begiratuta ere, CO2 isurketak oso txikiak dira. Beraz, klima aldaketari aurre egiteko eraikuntza mota bikaina da”.

Juana Otxoa-Errarte arkitektoa proiektuaren zuzendaritzaz arduratu den taldeko kidea da. Haren hitzetan, “zailtasun

handiak izan ditugu baina konponbideak bilatzen asmatu dugu”. Otxoa-Errartek alderaketa bat egin du: “Kulturarteko

Plaza Feminista ibilgailu bat izango balitz, 100 kilometroko 1 edo 1,5 litro erregai gastatuko luke”.
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