“Berrikuntza eta diseinuaz hitz egiten dugunean pentsatzen dugu ikasi egin behar dugun
zerbait dela, baina, egia esanda, gizakiaren esentziaren parte da.
Denbora mugaduna dela konturatzen garen unetik, ahalegina egiten dugu etekin guztia
ateratzeko orainari eta etorkizuna deritzon abstrakzioari.
Etorkizun horretan pentsatzeak ahalmena eman digu bertan proiektatzeko ideiak,
asmoak, sistemak..., orain existitzen ez diren arren orainari berari ere zentzua ematen
baitiote.
Berritzeko beharrezkoa da etorkizun hori diseinatzea, oinarri izanik pertsonekin, kulturekin
eta planetarekin berarekin ere enpatizatzeko gaitasuna”.
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Hizkuntzak

Gaztelera ama hizkuntza.
Ingelesa eta italiera ahoz eta idatziz. Euskaraz oinarrizko maila.
Prestakuntza
Arte Ederretako lizentziatua, Euskal Herriko Unibertsitatean, diseinuko
espezialitatean. 1988-1993
Bachelor of Arts in Three Dimensional Design (De Montfort University, UK).
1995-1997
Produktuaren diseinuko masterra. (1500 ordu). DZ (Bizkaiko Foru Aldundiko
Industria Diseinurako Zentroa) 1994-1995

Lan esperientzia
Gaur egun:
Deustuko Unibertsitateko Industria Diseinu Graduko eta Diseinua eta Ingeniaritza
Mekanikoko Gradu bikoitzeko irakasle elkartua 2015etik.
2014tik sortzailekidea eta berrikuntza arloko arduraduna Smotion-en (Smotion,
Smart Mobility Products Alliance). Plataforma hori diseinu, ingeniaritza eta
komunikazioaren arloko espezialistek osatzen dute, eta helburu du Adimendun
Mugikortasunaren esparruko produktu eta soluzioak proposatu eta garatzea.
Smotionen helburua da lankidetza proiektuak sustatzea sektoreko enpresa,
industria enpresa, agente teknologiko eta erakundeen artean, Europa 2020
Estrategian ezarritako ildoei jarraituta.
2008tik sortzailekide eta berrikuntza arloko arduraduna da Klap-en. Enpresa horretan
ideiak negozio eredu bihurtzen dituzte, produktu eta zerbitzu forma ematen diote,
Lean metodologia erabiliz. Besteak beste, bezero hauei aholkularitza eskainiz: Azti
Tecnalia, Tecnichapa (Velatia), Innobasque eta FVEM.

Aurretik
Automobilgintza
Senior Designer eta kontzeptualizatzailea Turingo Stile Fiat Zentroan, diseinu
taldeen buru modura, autoen barruko proiektuetan, esaterako Croma Berria eta
Grande Punto, kontzeptua sortzen denetik industrializaziora arte.
Horretaz gain “Fiat DNA, markaren identitate seinalea eta datorren milurterako Fiat
produktua” proiektuan hartzen du parte, hura da Fiat 500 familia bezalako arrakasten
oinarri. 2000-2003.
Designer da Milango Stile Alfa Romeo Zentroan, Design Innovation sailean, Alfa
Romeo Centauri, Concept car “Sportività Evoluta Alfa Romeo” autoaren diseinua
lideratzen. Boloniako Motor Show-en aurkeztu zuten. 1999.
Designer eta produktu sortzailea, MSX enpresan, J.I. Arriortuaren CARMEN
proiektuan, proiektuaren “concepts car” deritzona garatzeko prospekzio lanak
egiten.1997-1998.

Hiriko espazioa, altzariak eta etxea
Proiek Habitat & Equipment enpresako I+G+b arloko zuzendaria. Berrikuntza
arduradun zela, produktuen katalogoa garatu zen arkitekturako estudio handiekin
(Izosaki, Perrault, Azkarate,…) Urbiotica edo espazio publiko konektatuaren
kontzeptuarekin lotutako proiektuak lideratu eta sustatu zituen. 2005-2007.

Fagorreko berrikuntza batzordeko kidea, “Izakia, teknologia eta etxea”
harremanetarako eszenatoki berriak sortzeko bileretan hartu zuen parte. 2005-2007.
Onn Outside enpresako produktu garapena eta Berrikuntza arduraduna, hiriko
espazio berrietarako hurbilketa berriak garatzen eta marka balioaren ekarpena
egiten. 2003-2005.
EB-Rim-eko kanpoko aholkularia, rotomoldeo teknologia bidez merkatu
prospekzioak egiteko proiektuak egin ditu, azken salmentako produktuak
sortzeko. 2000.

Beste jarduera batzuk
Makina Erremintako Sari Nazionaleko Epaimahaiko kidea Makina Erremintako
Bienalean. 2008.
Enpresetako eta gizarteko diseinuari buruzko hausnarketarako DZ Foroko kidea,
arlo hori sustatzeko ekintza zehatzak sortzen parte hartuz. 2003.

Irakaskuntza eta jardunaldiak
Parte hartzea: “V Jornadas Empresa Navarra Diseño END5” izeneko jardunaldian,
gai honekin: El papel del diseño en las nuevas oportunidades de negocio. 2015.
“Design & Industry” jardunaldietan parte hartu zuen, BIDC-ek sustatutako
diseinuaren asteko jardueren barruan, Bilboko Azkuna Zentroko Auditoriumean.
2014.
Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultateko Fatxada Arinen
Masterreko irakasle elkartua da. 2007.
Industria Diseinuko eta Adierazpen grafikoko tutorea, industria diseinuko beka
eta masterretan DZn (Bizkaiko Foru Aldundiko Industria Diseinurako Zentroa)
1998, 2000, 2004.

Ikerlana
Hiriko mugikortasunari buruzko ikerketa, “MUB”. Ikerketak egitea, etorkizunean
mugikortasunak izango dituen erronka berriei irtenbidea emateko automozio
industriak eta erakundeek hartu beharreko bide berriei buruz. 2004.
“Fiat DNA”. Fiat identitatea aurkitzeko lana, produktu berriak eta markaren irudia
garatzeko. 2002.
“Javier Mariscal his life and products”. 1995.
“Diseño y últimas tendencias”, nola eragiten duen arteak etorkizuneko produktuen
sorkuntzan. 1993.

Prentsako erreferentziak eta argitalpenak
“Basque Design”
Euskadiko Diseinugileen Elkartearen jardueraren 25. urteurrenean egindako
liburuaren barruan. 2013.
Auto & Design
120. zk., 87. or (Centauri); 153. zk., 16. or. Croma); 155. zk., 25. or. (Grande Punto);
Car Stylingn
136. zk., 48. or (Centauri); 167 zk., 23. or (Croma)
Blablart 6. zk., (Centauri)

