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PARTAIDETZAKO GUNE ABANGOARDISTA, AISIALDI-, KULTURA- 
HEZKUNTZA- ETA GIZARTE-ZERBITZUAK ETA -ERABILERAK BAT EGINAZ

Romoko Kultur Etxe berria eraikin bitxia izango da; sei 
solairu izango ditu –bost sestra gainean- eta zenbait sa-
rrera. Eremu ezberdinak bilduko ditu: erabilera anitze-
ko zonak, gaur egungoak baino zerbitzu hobeak, eta 
jarduera berriak hartuko dituzten ekipamenduak; baita 
elkarte-sarerako gune gehiago ere, gaur egungo gelak 
bikoiztuz. Horrek guztiak udalerriko jarduera kulturala-
ren eta bizitza sozialaren dinamismoa eta parte-hartzea 
ahalbidetuko ditu. 
Baliabideak arrazionalizatzeko eta eremu publikoa opti-
mizatzeko sinergiak sustatzeko, eta baliabide ekonomi-
koen eta pertsonalen kudeaketan eraginkortasun han-
diagoa lortzeko helburuz, etorkizuneko ekipamenduak 
aisialdi-, kultura-, hezkuntza-, eta gizarte-zerbitzuak 
eta erabilerak batuko ditu, Getxoko pertsonen, fami-
lien, elkarteen eta erakundeen zeregin kulturalari eta 
sozialari lotuta. 
Barnealdean, funtzionaltasuna nagusitzen da, guneen 
arrazionaltasuna, zirkulazioen optimizazioa, bolumen 
argiak, malgutasuna… Modu horretara, programa or-
denatu bat antolatzen lagunduko dute. Udalerriko li-
burutegirik handiena izango du, kontsultarako ordena-
gailuekin. Zerbitzua aberasteko, gainera, hemeroteka 
bat, liburutegia eta gazte-liburutegia egongo dira, baita 
banako eta talde-ikasketarako gelak ere. Gaur egungo 
garaietara egokitutako eta bi solairuetan banatutako 
liburutegiko instalazio berrietara, urtero, 140.000 per-
tsona inguru bertaratuko dela balioetsi da. 
Udal euskaltegia etorkizuneko ekipamendura aldatuko 
da, eta horrek hobekuntza kualitatiboa ekarriko du, 
gaur egungo instalazioen aurrean. Erabilera horreta-
rako gelak eskola-ordutegiz kanpo erabili ahal izango 
dira, beste jarduera batzuk burutzeko, eta hala, haien 
erabilgarritasuna bikoizteko. 
Etorkizuneko Kultur Etxeak, halaber, Gaztelekua izango 
du, hiritarrek askotan eskatutako zerbitzua, eta Udaleko 
Gaztedia arloarekin lankidetzan kudeatuko da. Kultur 
Etxeak izan ditzakeen erabiltzaileen profi la kontuan izan-
da, Romo auzotik gertu dagoen erdialdeko eremu batean 
irudikatu dute haren kokalekua, eta, gainon tzeko zerbi-
tzuekin sinergiak sortzeko aukera dagoenez, kokapen 
ezin hobea da, haren eragin-area aintzat har tzen badugu.  

Nagusien Etxea ere instalazio berrietara aldatuko da, eta 
horrek gaur egungo eraikinaren gabeziak gainditzeko 
aukera emango du. Hasiera batean jasotako ekarpenez 
gain, instalazioen diseinua nahiz lekualdaketa elkar-
tearekin eta ekipamendu horren kudeaketa-taldeare-
kin egiaztatuko eta koordinatuko dira. Beste zerbitzu 
batzuekin gertatzen den bezala, aukeratzat jotzen da 
ekipamenduak hartuko dituen erabileren eta instala-
zioen aukera zabala, erabiltzaileen artean dinamismoa, 
parte-hartzea eta lankidetza sustatzeko.
Eraikinaren sotoan erabilera anitzeko areto nagusia 
egongo da, 200 besaulkiekin, eta kontzertuak, an-
tzezlan txikiak, emanaldiak, dantzak eta hitzaldiak 
emango dira bertan, besteak beste. Sestra azpiko gai-
nontzeko instalazioek, aldiz, areto nagusiari zerbitzua 
emateaz gainera (jantziak eta biltegia), eraikinaren bes-
te azpiegitura batzuk ere bilduko dituzte (informatika, 
liburutegiko funtsen biltegia, komunak, telekomunika-
zio-gela…)
Beheko solairuan egongo dira publikoari arreta emate-
ko zerbitzuak, eraikineko zerbitzuei buruzko informa-
zioa, zentroko zuzendaritza, hiritarrentzako zerbitzuak, 
eta baita kafetegia ere, aldamenean. Sarreraren alda-
menean, kafetegiarekin komunikatuta, erakusketa-ge-
la moduan egokituko den eremu bat egongo da, eta 
une jakin batean eremu ireki bat izan daiteke, erabilera 
anitzekoa, tamaina txikiko jarduera ezberdinak aurrera 
eraman ahal izateko.
Gainontzeko instalazioak erabilera anitzeko geletan 
banatuko dira (gela soilak eta gela bikoitzak), Kultur 
Etxeak eta udalerriko elkarte kulturalek eta sozialek an-
tolatutako tailerrak, ikastaroak, hitzaldiak, eta bilerak 
egiteko, besteak beste, baita abesbatzetarako eta dan-
tza-entseguetarako ere...Eta, bat eginez, entsegu-ge-
lak, haietako bat grabazio-estudioarekin. Instalazioek 
guztientzako eremuak, biltegiak, aldagelak, komunak 
eta dutxak izango dituzte.
Lokalak lagatzeko politika orain arte edukitakoa izan-
go da, hau da, talde bat ere ez da kanpo geratuko. 
Eraikina irekita egongo da egunero, baita asteburue-
tan ere, eta gaur egungoak baino ordutegi zabalagoa 
izango du.

Bazenekien…
…aurreikuspenen arabera 250.000 erabiltzaile inguruk 
erabiliko dituztela urtero etorkizuneko Romoko Kultur 
Etxea hartuko duten instalazioak eta zerbitzuak, udalerria-
ren kultura- eta elkarte-jardueraren gaur egungo bolume-
netan oinarritutako estimazioen arabera? 

Uneko Lanak
1. FASEA: ERAIKINAREN INDUSKETA, ZIMENDATZEA ETA 
EGITURA. Orubea egokitzeko indusketaren aurreko lanak 
egiten ari dira. Abian jarri da auskultatze-plana, baita ha-
ren egonkortasunaren jarraipena eta kontrola ere. Gaur 
egun, hustuketari hasiera eman aurretik, hormigoi jarrai-
tuzko pantaila bat egiten ari dira, perimetroan, azaleraren 
azpian ainguratua, eta haren gainean lursaila sostenga-
tuko duen ekipamendua eraikiko da.

Xehetasunak...
Areto, tailer, gela, eta bulego gehienek aireztapena dute, 
eta baita argiztapen zuzena ere, argi naturalarekin; horrek 
energia-kontsumoaren murrizketa bermatuko du, eta, ze-
hatzago esateko, argi-kontsumoa.

Udalerrirako balio estrategiko baten moduan agertu da 
kultura, gobernu-taldea beste jarduera-ardatz batzue-
kin lankidetzan —sustapen ekonomikoa eta hiri-anto-
lamendua— Getxoren garapenerako aurrera eramaten 
ari den Getxo Kultura 2012-2016 proiektuaren espa-
rruan.  Ondorio hori atera dute lehen azterketa-fase 
eta diagnostiko batetik, eta, gainera, kultura identifi ka-
tu dute baita ere, hiriaren marka-eragile ahaltsu baten 
modura.
Getxoko kultur eremuko agenteekin, elkarteekin eta 
profesionalekin batera egindako lan batetik abiatuta 
—partaidetza-saio dinamikoen bitartez— ondoriozta-
tu dute gaur egun baliabideak eskuratzeko zailtasunak 
egonagatik eta gizarteari egindako ekarpena zalantzan 
jarri izanagatik, kulturak benetan duela balio estrategi-
koa Getxorentzat.
Egiaztatu dute Kultur Etxearen lana, jarduera eta progra-
mazio garrantzitsuei buruzko atalean (musika-jaialdiak 
izan daitezkeen bezala), ondo baloratuta egoteaz gai-
nera erreferente nagusi bat dela Euskadiko lurralde-ere-
muan, eta, ordezko maila batean aintzatesten badugu, 
zenbaitetan hiriburuek dutena baino garrantzia handia-
goa izan dezakeela. Hau da, Getxoko ikuskizunen pro-
gramazioak Euskadin duen balorazio handia da hiriaren 
markak atzerrian duen proiekzioari indarra eta sendota-

suna ematen dioten elementu gakoetako bat.
Era berean, egiaztatu da Kultur Etxeak jarrera berria 
hartu behar duela, eta kultura faktore positiboa izaten 

jarraitzeko lanean jarraitu behar duela, udalerriaren eta 
haren hiritarren ekonomiaren eta gizartearen garapen 
iraunkorrerako. Horregatik, oso positiboki baloratu da 
Kultur Etxeak antolamendu ona eta talde profesional 
motibatua izan ditzala, lan egiteko gaitasunarekin, hiri-
tarren kultura-proiektuan inplikatuta dagoena, aldake-
ta eta erronka berriei aurre egiteko prest dagoena.
 
Ekipamendu berriak, jarreraz aldatzeko gakoak
Ildo horretatik, hiriak laster izango dituen ekipamendu 
berrietan aukera bat identifi katu dute, Kultur Etxearen 
jarduera eta betekizuna berriz merkaturatzeko eta defi -
nitzeko, Getxoko mapa kulturalean. 
Lortu nahi den orientazio berriaren barruan, Getxoko 
kultura-ehunduraren sustapenenarekin lotura eta erla-
zio handiagoa izatea proposatu dute. Getxoko jarduera 
kulturalaren eragile nagusia Kultur Etxea bada ere, uda-
lerriak kultura-agenteen, -elkarteen eta -enpresen sare 
zabala du, eta milaka ekimen eta jarduera susta tzen 
ditu. Ekimen eta jarduera horien bitartez lankidetza 
areagotu eta hobetu behar da, harremanetarako bide 
berriekin.
Diagnostiko horren gainean ari dira eraikitzen Getxoren 
estrategia kulturala, datozen urteetarako, eta, bertan, 
Romoko Kultur Etxeak funtsezko zeregina izango du.

KULTURA ESTRATEGIKOA DA GETXORENTZAT

Algortakoek bezala, Romo-Areetako gazteek Gaztelekua izango dute

Adinekoek toki egokiagoa izango dute beren jarduerak egiteko


