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2020ko urtarrilean, Hiri Biotikoa - Trans Di-
seinua topaketa egin zen, Pezestudio.org 
eta ColaBoraBorak antolatuta, proiektua-
ren esparru teorikoa aurkezteko, honako 
helburu hauekin: esparru hori kontrastat-
zea eta aberastea; haren iruditeria modu 
kolektiboan aztertzea; eta ikerketara eragi-
le berriak batzea eta inplikatzea.

Horretarako, saiora hainbat profiletako 
(administrazio publikoa, akademikoak, 
profesionalak...) eta lan-arloetako -biolo-
gia, soziologia, arkitektura, ekonomia, fe-
minismoa eta paisajismoa, besteak beste 
—pertsonak gonbidatu genituen, Hiri Bio-
tikoaren ikuspegi holistikoa indartzeko 
beste ikuspegi batzuk eman zitzakete-
nak.

Azkenik, Azkuna Zentroko Open Codes 
erakusketako Open Space aretoan egin-
dako 3 orduko saio batean* 24 pertsonak 

parte hartu zuten.
 PRESTAKUNTZA

Saioa elkarrekin prestatu genuen ColaBo-
raBorak eta Pezestudio.org-ek. Laster ikusi 
ziren bi kolektiboek aldi berean landutako 
gaien arteko puntu komunak, eta Hiri Bio-
tikoa ikuspegi zabalago batetik biderat-
zea erabaki zen, interesa gauzak egiteko 
moduan jarriz, Trans Diseinua Hiri Bioti-
kora iristeko tresna gisa proposatuz. Hiri 
Transbiotikoa begirada konplexuagoa da, 
nahi den emaitza ez ezik, horretara iristeko 
jarraitu beharreko prozesua xurgatzeko gai 
dena.

Saioa prestatzeko, eduki teorikoak eta 
praktikoak aldi berean landu ziren, bien ar-
teko lotura egokia bermatzeko.

HIRI TRANSBIOTIKOA
Jendaurrean aurkezteko eta 
elkarrekin sortzeko ekitaldia 

Bizitza erdigunean jarriko duten
hiri-iruditeriak eraikitzen

Bilbo (Bizkaia), 2020

* Jardunaldira 24 pertsona joan ziren, 13 emakume eta 11 gizon: Violeta Cabello, Patricia Molina, Eukene Ba-
rrenetxea, Ione Aguirre, Milika Matovic, Jon Abad, Gaizka Zuazo, Lorena Torres, Heber Ejina, Asier Larrinaga, 
Ricardo Mutuberria, Benjamín Tejerina, Eider Corral, Amaia Perez, Valentina Longo, Javier Bueno, Iñaki Marti-
nez-Albéniz, Beatriz Silva, Miren Vives,  June García, Eduardo Urruti, Uxue Pérez de Pipaon. 
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METODOLOGIA

Lehenik eta behin, hiri biotikoaren kontzep-
tuaren hedapena bultzatu zen, esparru teo-
riko argi bat ezarriz. Kontzeptuan sakont-
zen lagunduko zuen testu bat egitea 
planteatu zen, balizko agente interesgarriei 
modu argi eta zuzenean jakinarazteko.

Manifestuak, testu labur batek, pixka-
naka-pixkanaka Hiri biotikoa - Trans Di-
seinuaren kontzeptua osatzen duten 
pentsamenduak eta filosofiak xehatzen 
ditu, eta, ondoren, haren osaerari buruzko 
sailkapen bat aurkezten du, maila desber-
dinetan: esku-hartze eskalak, osagaiak 
edo inplementazio-faseak, besteak beste.

Hiri biotikoak dituen ñabardura guztiak 
ulergarri egiteko eta kolektibotik arakat-
zen joateko, kontzeptuak “joko-taula” ba-
ten bidez lantzea erabaki zen. Taula horrek 
eraikitako espazioaren bereizgarri diren 
geruzak/alderdiak bereiztea ahalbidetzen 
du, eta, aldi berean, proiektura modu bisual 
eta erakargarrian hurbiltzea ahalbidetzen 
duen esparru fisiko eta adierazgarri bat 

sortzea.

Taula bat eratzen da, zaku-oihalean artisau 
eran egina, erdialdean aplikazio-eremuak 
jasotzen dituena (eraikitako giroa, per-
makulturatik onartuak). Bertan kokatuko 
dira etorkizun biotikoaren, hau da, hiri-eko-
sistemen arteko orekan oinarritutako etor-
kizunaren esplorazioan lan egiten duten 
ekimenak. Perimetroaren alde bakoitzean 
hau osatzen duten geruzak kokatuko dira:

+ Begiradak edo egiteko moduak: ekolo-
gikoa, feminista, esperimentala, lankidet-
zakoa eta bilketa irekikoa.

+ Eskala: mikro, meso edo makro

+ Osagaiak: hardwarea, softwarea eta 
transwarea.

+ Esku-hartze faseak: ikerketa, prototipat-
zea, inplementazioa, eskalatzea eta trans-
ferentzia.

Ezarritako bi zati horiekin, esparru teorikoa 
eta joko-taula, aurkezpen-saio bat eta tal-



de-lana prestatzen dira, Hiri biotikoarekin 
eta Trans Diseinuarekin lotutako eremuak 
eta imajinarioak aztertzen jarraitzeko.
Jardunaldia egin aurretik, manifestua gon-
bidatuei bidali zitzaien. Era berean, saiora 
behar ez zuten objektu bana ekartzeko 
eskatu zitzaien, modu batean edo bestean 
esparru teorikoan aurkezten zitzaizkien 
kontzeptu eta ideiekin erlazionatuta.

Saioa honela egin zen:

+ Ongi etorria. Jardunaldiaren azalpen la-
burra eta saioako parte-hartzaileen aurke-
zpen-erronda.

+ Ezagutzea. Mugimenduaren bidez saioan 
zehar biziko den espazioa eta pertsonak 
ezagutzea, zeinekin denbora eta esperient-
ziak partekatuko diren.

+ Oinarrizko kontzeptuak eta giza sozio-
grama. Esparru teorikoa elikatzen duten 
oinarrizko kontzeptuen aurkezpena: hiri 
biotikoa, Trans diseinua, Chthuluceno... eta 
horietan dugun posizioa identifikatzea. Non 
kokatuko gara? Norantz jo behar dugu? 
Nora iritsi nahiko genuke?

+ Begiradak eta osagaiak. Aurkezpena 
planteatzeko ikuspegi holistikoa aurkeztea. 

5 begirada edo egiteko modu identifikat-
zea (ekologista, esperimentala, feminista, 
kolaboratzailea eta bilketa irekikoa). Di-
namika — objektuak, begiradak eta hitzak 
gurutzatzean imajinario kolektiboa eraikit-
zen hasteko jolasa.

+ Tresnak eta aplikazio-eremuak. Hiri 
biotikoa - Trans Diseinua osatzen duten 
tresnen aurkezpen laburra eta aplika-
zio-eremuen eredugarritasuna permakul-
turaren ekintza-eremuen arabera: eraiki-
tako inguruneak, tresnak eta teknologia, 
hezkuntza eta kultura, osasuna eta ongiza-
te espirituala, ekonomia eta finantzak, lurra 
edukitzea eta gobernantza komunitarioa, 
lurraren eta naturaren administrazioa

+ Imaginario kolektiboa esploratzeko 
collagea. Lan plastika ota esperimentala 
3ko taldeetan, saioan aztertutako kont-
zeptuekin lotzen den imajinarioari buruz. 
Aldizkarien eta egunkarien zatien bidez, 
parte-hartzaileei collage bat egiteko eska-
tu zitzaien, aurkezten zen hiri biotikoaren 
kontzeptuari buruzko beren iruditeria edo 
imajinarioa (formak, ehundurak, hitzak) 
jasotzeko. Irudimena desblokeatzen eta 
lantaldeetako pertsonen arteko elkarri-
zketa sustatzen laguntzeko, hainbat gi-
da-galdera prestatu ziren (adibidez: No-
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lakoak izango dira autonomia eta zaintza 
interdependentean, irisgarrita-sunean, es-
pazio eta baliabide partekatuen konbina-
zioan oinarritutako etxebizitzak? Nolakoak 
izango dira eskolak, merkatuak, parkeak, 
garraio-bideak, osasun zentroak, kultur-
guneak?  Nola sustatu behar dira eta zer 
ezaugarri eta funtziona- litate berri izan be-
har dituzte hiri-espazio publikoek (fisikoek, 
digitalek eta grafikoek), eta bakoitzari, au-
saz, permakulturaren aplikazio-eremu bat 
lotzen zitzaion.

+ Mapaketa kritiko analitikoa. Beste 
proiektu batzuk, beste eragile batzuk. 
Ikerketarekin bat egin dezaketen beste 
proiektu eta eragile batzuei buruzko haus-
narketa indibiduala, ikuspegi-eremua za-
baltzeko helburuarekin

+ Itxiera. Saioaren itxiera eta agurra.

Gainera, saioa dokumentatzeko erlati-
bo-talde bat izan zen: La Transmisora-ko 
Laura Fernández bideo bat egiteko; Txelu 
Balboa, ColaBoraBorakoa, behatzaile-ma-
rrazkilari gisa, eta Almudena Sánchez-Bui-
trago, argazki-erregistroaren kargura, 
proiektua aurkezteko balioko duen eus-
karri-materiala izatea; Hiri Transbioti-
koaren irudimen grafikoa areagotzea.
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Líneas estratégicas de intervención 
según decálogo participado









Dinamiken emaitzen analisia

Gorputzak ezagutzea eta birkokatzea
Begiradak eta osagaiak

Imajinario Kolektiboa
Mapaketa kritiko analitikoa

Itxiera



GORPUTZAK EZAGUTZEA ETA BIRKOKATZEA

BERREZAGUTZEA

Tailerrera joan diren pertsonak espa-
zioan zehar mugitzen dira, esplora-
tu egiten dute eta bertan bizi dira, eta 
harekin eta gorputzekin harremanetan 
sartzen dira, ezer esan gabe. Harrema-
nean dauden gorputzak soilik dira. Gor-
putz geldoak, gorputz handiak, txikiak, 
leunak, zurrunak, malguak, airekoak, 
isiltasuna, horma zuriak, gora begiratu 
zuen, alfonbraren barruan, mahai bat, 
objektuak, argiak, bideo mutu bat, irri-
barreak, hurbiltzen naiz, aulkiak, zirku-
luerdi bat, urruntzen naiz, marruskadu-
rak, nire objektua, sagarrak, begiradak, 
zure objektua, kopa bat, keinuak, kable 
bat, objektuak, zigorratz bat.

SOZIOGRAMA

Espazioan planteatutako lau kontzep-
tuen bidez gorputzak mapeatzeak eza-
gutzen eta bertaratutako pertsonen 
ezaugarrien eta harremanean sartzeko 
moduaren ikuspegi orokorra izaten la-
guntzen digu. Non kokatzen garen, ze-
rekin dudan harreman gehiago edo gu-
txiago ikusten eta norantz egiten dugun 
aurrera.

Jardunaldira bertaratutakoen taldea 
askotarikoa da eta beren jarduera 4 
ardatzetan nabarmentzen dute: bioti-
koa, transa, diseinua eta hiria. Hala eta 
guztiz ere, lehen posizioan, diseinu eta 
hiri kontzeptuei lotutako gorputz ge-
hiago ikusten dira, eta ez hainbeste 
trans zatian eta, batez ere, gutxien iru-
dikatuta dagoen ardatz biotikoan. Biga-
rren mugimenduaren bidez, gorputzen 
diseinutik ikastetxerako mugimendu 
orokorrera joateko joera ikusten dugu, 
lau ardatzen arteko harremanerako joe-
ra gisa.

Soziogramari amaiera emateko, intros-
pekzio-une batean, gorputzean bizitako 
emozio bat identifikatzera gonbidatzen 
ditugu pertsonak, Hiri biotiko eta Trans 
Diseinuaren ideiekin eta esparruarekin 
eta proposatutako eta azaldutako chu-
chuluceno-aren ideiarekin konektatzen 
ditugulako.
Emozioa identifikatzea (émouvoir “hun-
kitzea” - Mugitzea). Hunkitzen nauen 
zerbait identifikatzen dut, emozio ho-
nen nolakotasuna edozein izanda ere, 
baina mugiarazten nauena. Ez ditugu 
emozionak elkarbanatzen, une bat pro-
posatzen dugu kontziente egiteko eta 
tailerrerako proposamenekin jarraitze-
ko egoera honetatik.
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OBJEKTUA HITZAK

Anana
Hasiera gogorra izan daiteke, latza; bere espresioa 
bikaina eta bizitzaz betea.

Aizkur oxidatua Tresna oxido efimero degradagarria

Etxeko xaboia Ontzirik gabekoa, etxeetan ekoitzia, errezeta irekia

Zurezko oinarridun kandela Ikusaraztea, babestea

Itsas oskola Bizitza babestea

Metroa Kontabilizatzea, estrapolatzea, sistematizatzea

Irabiagailua Eragin egunerokotasunetik - unibertsaletik

Panpinatxo indigena
Aborigenen ezagutza, harreman-konexioen kalitatearen 
intuizioa, naturarekiko lotura

Zabor-ontzia Konposta

Buruan zuloak dituen giza 
irudia

Lorategi mentala

Kobrezko ontzitxoa
URA, partekatzea, beste gauza batzuk nahastea, kont-
serbatzea, garraiatzea

Erle argizarizko kandela Erleak

Entxufea Konektatzea

Entxufe kutxa
Analogikoa, autogestioa, soiltasuna (bihurtu garena 
garelako)

Kable-kutxa Konexio kutxa

Y formako peluxea Chuchulucenoa, mikro larrialdia

Potos landarea urez bete-
tako edalontzian

Bizitza, bizi-zikloak, kontzientzia eta interdependentzia

Aguakatea-udarea Hurbileko kontsumoa, tokiko erantzukizuna

Interneteko kablea Desberdinen arteko transmisioa

3D kuboa Proba-prototipoa

Erlojua
Bizitzarekin bateraezinak diren hiriko garaiak, ekoi-
zpenaren eta ugalketaren arteko banaketa faltsua (eta 
bidegabea) haustea

Afrikako oihal biribilkia Joan etorria

Ontzia- epifitoa Ikastea

Landare zaporetsua-
lurra-harria

Lur bizia

BEGIRADAK ETA OSAGAIAK

Objektuekin batera doazen testuak 
hainbat kategoriatan sailka daitezke: 
ekintzarako zuzeneko deiak, hiri bioti-
koaren etorkizuneko irizpide edo ezau-
garri idealak, esparru teorikoaren ekint-

za-eremuarekin lotutako kontzeptuak 
edo prozesuaz egiteko/gozatzeko mo-
duen deskribapena.



MIRADAS

Feminista Ekologikoa
Lankidet-

zakoa
Bilketa 

irekikoa
Esperimen-

tala

X X X X X

X X

X X X X

X X X

X X

X X X X

X X x X x

X X

X X X

X X X

X X X X X

X X
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X X X X X

X X X X X
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X X X

X X
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X X X

X X X
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CATEGORÍAS

prozesua

iriz./ezaug.

iriz./ezaug.

iriz./ezaug.

ekintza

iriz./ezaug.

ekintza

ekintza

kontzeptuak

kontzeptuak

ekintza

ekintza

ekintza

ekintza

iriz./ezaug.

iriz./ezaug.

kontzeptuak

iriz./ezaug.

iriz./ezaug.

iriz./ezaug.

kontzeptuak

ekintza

iriz./ezaug.

ekintza

iriz./ezaug.
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      % 45,8 hiri biotikoaren irizpideak edo ezaugarriak
%37,5 hiri biotikora iristeko deiak ekintzara

%16,6 kontzeptu teorikoekin lotutakoak
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IMAJINARIO KOLEKTIBOA

Collagearen bidez, hiri biotikoaren 
imajinario kolektiboa ikusi nahi izan 
zen. Zer imajinatzen dugu hari buruz 
hitz egiten dugunean?

Erantzunak askotarikoak, zabalak eta 
heterogeneoak dira. Estetikoki, zenbait 
errepikapen ikusten dira emandako 
materialaren izaeragatik, baina kont-
zeptualki zenbait puntu komun ezar 
daitezke:

+ Naturari buruzko etengabeko errefe-
rentziak, baso, zuhaitz eta baratzeen 
irudien bidez.

+ Etorkizun berri bat ezartzeko eragile 
garrantzitsu gisa agertzen diren figura 
politikoak (Donald Trump, Boris John-
son, Mariano Rajoy, Greta Thunberg, 
Karl Marx...)

+ Zenbait eremutako zainketen errefe-
rentziak, ikusarazi eta landu beharreko 
gai gisa (“hiri zaintzailea”, “sendatzen 
duten elikagaiak”, “sendatzen duten 
landareak”...)

+ Harremanek eta sareek etorkizun bio-
tikoa formalizatzean duten garrantzia 
(“garrantzitsuena norekin da”, “bene-
tako balioa interkonektibitatea izan 
zen”, talde-laneko irudiak...).

+ Ekintzarako dei zuzena, “Egizu zuk” 
eta antzeko mezu errepikatuen bidez.
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TITULUA

IRUDIA/ ESKEMA

NORK EKARRI DUEN
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MAPATZE KRITIKO ANALITIKOA

Mapatzea gauzatzeko, Hiri Biotikoak aurkeztutako sailkapenaren arabera, ekimen, 
jarduera eta mugimentu interesgarriak biltzeko, banakako fitxak erabili ziren:
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EKIMENA DESKRIBAPENA
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ERAIKITAKO INGURUA

Cáceres Verde
43 elkarte, hiritik hurbil dagoen enklabe natural bat 
defendatzeko elkatutako taldeak (Mosca-ko mendilerroa, 
Montaña eta calerizo).

X X X X X X X X

Prokomuna
Kontzientziazioa

Hausnarketa
Eztabaida

Parte-hartzea
Demokrazia

Kalean zaindu

Auzoka antolatu zaintza partekatzeko espazio publikoa 
geureganatuz. Ekipamenduak zabaldu, eskatu,...genera-
zioarteko taldelana sustatzeko.  
Zaintzarako espazio publikoaz jabetu.

X X X X X
Ikusgaitu

Parte-hartzea

Urbanage
Hiriaren plangintza hobetzeko datuak eta teknologíak, 
ahalik eta zahartze autonomoagoa, aktiboagoa eta kone-
ktatuagoa lortzeko. 

X X X X X X X X

Datuak 
Gobernantza

Zahartzea
Egokitzapena

Mares Madrid

Hiri-akupuntura kontzeptuaren bidez, 5 esku-hartze sort-
zen dira, bakoitza funtzio bati eskeinia: eregia, birziklape-
na, mugikortasuna, elikadura eta herritarrak. Herritarrei 
laguntza eta prestakuntza emateko tailerrak sortzen dira.

X X X
Akupuntura

Prestakuntza
Parte-hartzea

PAP franja marítima STZ
Hiriaren eta porturaren arteko harremana. Agente-mu-
gikortasun iraunkorraren artean, pertsona-sinergientzat 
itsasoa berreskuratzea. 

X X X X X X
Paisaia

Hiri-portua
Azpiegitura berdea

Incredible edible
Etekinik gabeko espazioen (eta aparkalekuen) erabilera 
hiri-baratzak egiteko. 

X X X X X X

Fotocambio
Hiri espazio degradatu edo hobetu beharreko batean, 
prozesua erregistratzen duen, kamara finko bat jartzea. 

X X X X X X X

Zaintza 
Elkarlana 

Generazioartea 
Jasangarritasuna

OSASUNA ETA ONGIZATE ESPIRITUALA

Territorio Doméstico
Etxeko langileen eta zaintzaileen lan eskubideak aitortze-
ko borroka

X X X X X Etxeko enplegua
Erreprodukzio soziala

FINANTZAK ETA EKONOMIA

Ekhilar
Merkataritza-gune irekia. Tokiko denta eta ekoizle txikiez 
osatuta. 

X Ekonomia solidarioa

Recrea2 - H. Enea -  
Emaus Gipuzkoa

Hondakin-objektuen inbentarioa egitea. Pertsonen direk-
torioa. 

X X X X X X Ekonomia zirkularra

Butroi Bizirik en  
Transición

Tokiko kontsumo taldea eta ekologiaren sustapena ener-
gian, naturaren kontserbazioan eta tokiko ekonomian

X X X X X X X X Ekologia
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PAP franja marítima STZ
Hiriaren eta porturaren arteko harremana. Agente-mu-
gikortasun iraunkorraren artean, pertsona-sinergientzat 
itsasoa berreskuratzea. 

X X X X X X
Paisaia

Hiri-portua
Azpiegitura berdea

Incredible edible
Etekinik gabeko espazioen (eta aparkalekuen) erabilera 
hiri-baratzak egiteko. 

X X X X X X

Fotocambio
Hiri espazio degradatu edo hobetu beharreko batean, 
prozesua erregistratzen duen, kamara finko bat jartzea. 

X X X X X X X

Zaintza 
Elkarlana 

Generazioartea 
Jasangarritasuna

OSASUNA ETA ONGIZATE ESPIRITUALA

Territorio Doméstico
Etxeko langileen eta zaintzaileen lan eskubideak aitortze-
ko borroka

X X X X X Etxeko enplegua
Erreprodukzio soziala

FINANTZAK ETA EKONOMIA

Ekhilar
Merkataritza-gune irekia. Tokiko denta eta ekoizle txikiez 
osatuta. 

X Ekonomia solidarioa

Recrea2 - H. Enea -  
Emaus Gipuzkoa

Hondakin-objektuen inbentarioa egitea. Pertsonen direk-
torioa. 

X X X X X X Ekonomia zirkularra

Butroi Bizirik en  
Transición

Tokiko kontsumo taldea eta ekologiaren sustapena ener-
gian, naturaren kontserbazioan eta tokiko ekonomian

X X X X X X X X Ekologia



 EKIMENA DESKRIBAPENA

BEGIRADAK ESKALA OSAGAIAK
ESKU-HARTZE 

FASEAK
GAKO-HITZAK
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LURRAREN EDUKITZA ETA TALDE GOBERNANTZA

Decidim
Eskala anitzeko gobernantzaparte-hartzailerako azpiegi-
tura publiko-komun digitala

X X X X X X X X

Gaztea Go
Proiektua GU erakundearekin, hiru aldundiekin eta Gas-
teiz eta Bilboko udaletxeekin garatzen ari da. Gure hiriak 
gaztetzeko moduaren erantzunaren bila diardu.

X X X X X X X

Intersekzioak
Disziplinen arteko loturak eta hutsuneak. Espazioen arte-
ko mugen transparentziak.

LURRAREN ADMINISTRAZIOA ETA NATURA

Verdury Hall

BARAZKI-AGORA.Merkatua plaza bihurtzea, eta plaza 
merkatu, barazkiak eta gizakiak eztabaida dezatzen. 
Amaieran soberakinak etxean hurtu altare inprobisatu 
baten.

X X X X X X X
LAB 

Gazteak
Gobernantza

Biook elkartea/ Biook.org
Biztanle zientzia. Bio-laborategi komunitarioak 
Mundua/pertsonak hobetzeko. Bizitzara hurbildura bizitza 
ezagutuz

Bio 
Biotek 

Laborategiak 
Demokratizazioa

Goiener
Elektrizitate berriztagarriaren sorkuntza eta merkaturat-
ze sozial eta solidarioa.

X X X X X
Erkidegoko elektrizi-
tate berriztagarria

TRESNAK ETA TEKNOLOGIA

Civimetro

Nola funtzionatzen duten ikusteko/ulertzeko/ebaluatze-
ko/neurtzeko sistema, bai eta herritarren kudeaketarako 
espazioek zer balio eta itzulera ematen dituzten, haien 
ondorioak bistaratzeko eta hobetu ahal izateko.

X X X X X X
Ebaluaketa
Adierazleak
Jarraipena

Diseño para  
innovación social

Erronka sozialak partekatuak ebazteko, diseinu prozesua-
ren bidez, konponbideak garatzea: konponbide irekiak 
eta moldagarriak.

X X X X
Erronka sozialak

Diseinua

Derivas

Pentsatzen saiatu gara, sisematik alde, zer alternatiba 
feministetan sartuta gauden jada, elkarrekin paseatzen/
bideratzen, emakume ezberdinak, hiri-landarkao. Mugi-
menduan dagoen kartografia kontrahegemoniko bat da, 
non lehengoaia guztiak sartzen diren. 

X X X X

Bere baitatik abiatu
Gorputza

Mugimendua
Alternatiba feministak

HEZKUNTZA ETA KULTURA
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EMOZIONALAK 
 

Egosia-gordina
Jakin-mina

Jarduteko gogoa
Konplizitatea
Inspirazioa

Katea + deskodetu
Kargatuta

Transkargatua
Ukituta baina hondoratu gabe

Kaosa
Bizkarreko mina

Eskerrik asko
Txaloak

ERLAZIONALAK
Sareak

Konexioak +
Bateratzea

Beste batzuekin hitz egiteko 
unea

ITXIERA

Saioa modu positiboan jaso zen, alde 
batetik ilusioz/inspirazioz beteta, eta 
bestetik edukia aintzat hartuta. Biga-
rren kasu horretan, agian “gehiegizko” 
edukia ikus daiteke saiorako (“kargatu-
ta”, “deskodetuta”, “ukituta baina hon-
doratu gabe”...).

Saioaren eta proiektuaren zeharkakota
suna eta sorkuntza kolektibitatetik posi-
tiboki ikusten dira.

Hiri biotikoak aurkeztutako esparru teo-
rikoa hautemateari dagokionez, haren 
izaera esperimentala eta zeharkakoa 
azpimarratzen da. Erreakzio emoziona-
lek etorkizunaz hitz egiten dute, baina 
ekintzari ere.



ESPARRU TEORIKOARI ETA 
HIRI BIOTIKOARI BURUZ

Kontzeptuak
Hibridazioa

Esperimentazioa ++
Kontzeptu berriak

Askotariko iruditeria
Geruza asko
Prototipoa
Collagea

Sentsorialak/Emozionalak
Iradokitzailea

Etorkizuna + (argia eta etorkizunekoa)
Eta orain zer?

azukrea-hirina-ura

presbizia

EMAITZEN ANALISIA





Ondorioak

  



ONDORIOAK

Lan-saioak Hiri Transbiotikoaren forma-
lizaziotik etorriko diren etapetan kontuan 
hartu beharreko ondorio batzuk uzten di-
zkigu:

+ Hiri biotikoaren barruan ekimen, pentsa-
mendu eta prozesu konbergenteak biltzen 
dituen aterki transbiotikoari forma ema-
teko nahia identifikatzea, eragile autono-
moen eta harreman zuzeneko eragileen 
sarea sortuz.

+  Beste testuinguru batzuetan espe-
rientzia erreplikatzeko aukera, feedbacka 
areagotzeko eta komunitate transbiotiko 
hasiberri bati forma ematen hasteko

+ Osasun eta ongizate espiritualari, 
hezkuntzari eta kulturari lotutako ekime-
nen eragina eta mapaketa areagotzeko 
beharra.

+ Proiektua indartzeko aurrera egiteko
/ikertzeko ildo berriak identifikatzea:

- hainbat eremutako eragileen arteko 
harremana sustatzea, proiektuaren 
ikuspegi holistikoari eusteko.

- hiriaren kontzeptua gainditzea, giza-
kiak eraiki eta bizi duen edozein ere-
mutan txertatzeko



ONDORIOAK



-ren proiektu bat

Finantzatzailea: Lizentziapean:


