
Belaunaldien 
arteko zentroa

• Aurrekontua: 16 milioi euro (82,5%) Europar Batasunaren 
“Next Generation” funtsek finantzatuta 
• Azalera: 8.854m2.
• Lanen hasiera: Urtearen amaieran.
• Egikaritze epea: 20 hilabete baino gehiago.
• Aurreikusitako irekiera: 2024.
• Kokapena: Romoko Kresaltzu eta Lope de Vega kaleen el-
kargunean. Auzoan integratuko da plaza berri baten bidez.
• Helburua: Gizarte-premia bikoitzari erantzutea, hau da,  
bizitza-luzeraren eta gazteen emantzipazioaren erronkei, 
belaunaldien arteko erantzuna emanez, zentroan adin 
desberdinetako pertsonak biziko direlako, beren bizitza-
proiektuak komunitateari irekitako espazio komun batean 
garatuz.

 • Solairuak: sotoa, beheko solairua, lau solairu eta atikoa.
• Egoitza: 100 plaza bizikidetza-unitatetan antolatuta, hu-
rrengo berezko zerbitzuekin: errehabilitazio- eta psikomo-
trizitate- unitateak, ile-apaindegia eta podologia, garbite-
gia… Etxe baten ahalik eta antzekoena.
• Gazteentzako zuzkidura-apartamentuak alokairuan: 
40. Ostatu guztiek jantoki-egongela-sukaldea, logela bat, 
bainugela eta terraza dituzte (bi gela behar berezietarako, 
bi oherekin).  
• 283m2-ren erreserba: Ibar Nagusien Etxea elkartearen-
tzat 
• Hitzarmena: Udalak eta Foru Aldundiak sinatutako hi-
tzarmenetik sortutako proiektua  da. Hitzarmenaren ara-
bera, Udalak 2.163 metro koadroko orubea utzi dio 75 ur-
terako Aldundiari, egitura sozial mixtoa aurrera eramateko. 



Erantzun aitzindari eta berritzailea bizitzaren 
luzeraren eta gazteen emantzipazioaren 
erronkei heltzeko. Eremu bereiziekin eta 

belaunaldien arteko bizikidetzarako erabilera 
komuneko guneekin. 



Mendekotasun-egoeran dauden 
adinekoentzako 100 egoitza-plaza, 

bizikidetza-unitatetan banatuta, gehienez 
20 pertsonarentzat, sukalde propio, jangela 

eta egongelekin. Gelen % 86 erabilera 
indibidualekoak izango dira, eta guztiak  

pertsonalizatzeko modukoak. Bizkaiko Foru 
Aldundiaren mendeko plazak.

40 zuzkidura-apartamentu alokatzeko 
araubidean, Getxoko gazteentzat. Guztiek 

jantoki-egongela-sukaldea, logela, bainugela eta 
terraza izango dituzte. Garbitegi komunitarioko 
gune bat eta bizikletentzako gela bat….Getxoko 

Udalaren menpekoak.



* Eraikuntza-proiektua Atelier80 Arquitectos eta Bieme Arkitektura ABEEk egin du

Espazio zabalak, irisgarriak, terrazak, atikoa, hiri-
baratzeak, komunitateari irekita.

Erantzun bat gaur, egungo eta 
etorkizuneko beharretarako.

Amaia Agirre, Getxoko alkatea

“Beharrezkoa da berritzea, gazteen itxaropene-
tan, gaitasunetan eta aukeretan gertatzen diren 
aldaketei erantzuteko, eta  gero eta askotarikoa-
goak eta konplexuagoak diren beraien bizi-ibilbi-
deak garatzen laguntzeko”.

“Martxoan onartu zen Eusko Jaurlaritzaren Gaz-
teriaren Lege berriaren helburua da gazteek fa-
miliaren etxea batez beste 28 urterekin uztea. 
Eta erronka da hori 2030erako posible egitea, Eu-
ropako iparraldeko herrialdeekin alderatuta da-
goen 9 urte baino gehiagoko tartea murrizteko. 
Belaunaldien arteko zentroak gizartearen eman-
tzipazio-premia horri erantzuten dio”.

“Adin desberdinetako pertsonen arteko elkarbi-
zitza-zentro berri hau bultzatzea da Legegintzal-
diko Planean hartutako konpromisoetako bat, 
herritarrei beren bizi-ibilbidean bizi-baldintza 
onenak errazteko. Proposamenak Getxoko herri-
tarren babes zabala lortu zuen, baita Europaren 
babes sendoa ere, aurreikusitako inbertsioaren % 
82,5 jasoko baitu Next Generation Funtsetatik.”

Sergio Murillo, Gizarte Ekintzako diputatua

“Aldaketa demografikoari erantzuten saiatzen 
gara, horrek herri-administrazioek erantzun au-
sartak ematea eskatzen duelako, besteak beste, 
mendetasunari arreta emateko premiei, gazteen 
emantzipazioari eta belaunaldien arteko biziki-
detzari aurre egiteko”.

“Gizarte aurreratuen berezko premiak dira horiek, 
gurea bezalakoetan bizitza-luzera erantzun be-
rriak eskatzen ari delako”.

“Batzuek emantzipaziorako laguntza behar 
dute, beste batzuek mendekotasunerako lagun-
tza. Horrela, zentro honetan beren bizi-etapetan 
elkartuko dira, eta topaketa hori  haien bizitzak 
garatzeko eta aberasteko baliagarria izatea nahi 
dugu. Belaunaldien arteko zubiak eraikitzen. El-
karrekin ez ezik, bizikidetzan ere. Eta komunita-
teari, auzoari, irekita egongo den interakzio-es-
pazio batean.”


