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KONTAKIZUN LABURRA GETXO ANTZOKIAZ
Getxo Antzokia eraikitzeko lan aurreratuak ezagutzeko 
hainbat taldek egin genuen hitzartutako bisitan, etorki-
zunaren gakoak susmatu ahal izan nituen, arkitekturan 
aditua ez naizen arren. Etorkizun hobe batean pentsa-
tzeko arrazoien artean, Eduardo Punsetek bere “Viaje 
al optimismo” liburuan dio egun jaioko diren neska-
mutikoak ehun urte baino gehiago biziko direla. 100 
urte bizitzeko azpiegitura sendoak eraiki behar ditugu, 
horrela gure artean gizarte sare trinkoak ehuntzeko.
Antzezte-eremu berritzaile hau, nire ikuspegitik diot 
ausarki, ARTE GUZTIEN TOPALEKU izango dela ira-
gartzen dut, non sormena eta komunikazioa garatuko 
diren eta getxotar guztien arteko bizikidetza errazagoa 
eta hobeagoa izango den.
Hogeita hamar urte hauetan, gure taldeak,GUABEk 
(Myriam Rodetek, Marga Vázquezek eta ni neuk) an-
tzerkigintza hedatzen eta umeei irakasten eman dugu 
gure denbora; gure Udalerria osatzen duten lagunen 
aniztasuna estimatuz, kulturaren aldetik aberasten 
gaituelako. Arrazoi horregatik uste dut 1983az geroz-
tik urtero ospatzen ditugun Ume Antzerki Jardunaldiak 
agertoki berri honetan egiteak gure ekitaldia edertuko 
eta gure umeen kulturartekotasuna estutuko duela. 
Hitz batean esanda, gure emozioak kudeatzeko toki 
ona izango da.
Baina geroak ezin du hurbileko iragana ahaztu. Umeen 
belaunaldi berriek antzoki berria zapalduko dutenean, 
ikus-entzule andanaren txaloak jasota, oroipen mai-
tekorra bidaliko diegu ibilera zoragarri hori zailtasun 
eta eskasia handiarekin hasi zuten pertsona eta kolek-
tiboei, antzezte-eremu handientsu honen bazter bat 
argituz. Getxo Antzokia aurrera!

Bere Iritzia…  
Rafa Villa,
30 urte bete dituzten Eskolako 
Antzerki Jardunaldiak antolatzen 
dituen GUABE Elkartearen kidea

Zehatz-mehatz
Lanetan egun ipintzen ari diren lur-arraseko egitura me-
talikoa egiteko 800.000 bat kilo altzairu erabili dira. Bere 
habe nagusiak pieza bakarrekoak dira, torlojuz lotuta 
daude doitasun milimetrikoz eta handienek 17 metro 
arteko luzera dute

Bazenekien...
...orain arte proiektuaren harira burututako faseen esleipe-
nak eskaintza bakoitzari egokitutako aurrekontuaren kopu-
rutik beherakoak izan direla, hasieran fi nkatutako esleipe-
nen aldean %20 inguruko batez besteko aurrezpenarekin?

ORAINGO LANAK

• APARKALEKUA. 
Lehenengo 21 partzelak zozketatu berriak.

• URBANIZAZIOA.
Zati bat eginda (Andres Cortina inguruaren bir-
moldaketa). Proiektuaren gainontzekoa idatzita 
dago eta amaitzeke daude beste lan batzuk beren 
lizitaziorako.

•  3B FASEA,
AZALERAKO EGITURA. 
%75 eginda, urriaren hondarrean amaitzea aurrei-
kusten da.

ABRARA ZABALDUTAKO LEIHOA, EMOZIOEN AGERTOKIA... GURE INGURUKO ARGI KULTURALA

Udalak San Nikolas plazako bertokoentzako 
aparkalekuko plazak eskatzeko bigarren epea 

ireki du eta gainera Getxoko udalerri osora zabal-
du egin du eskatzeko aukera, lehenengo deialdian 
parkingeko eragin aldeko bizilagunei zuzenduta 
egon diren eta libre geratu diren plazak eskaintze 
aldera. Lehenengo 19 partzelak zozketatu berri 
dituzte.
Getxoko auzokideek, langileek eta merkataritzako-
ek era probisionalean libre geratu diren 80 plazeta-
ko bat eska dezakete. Eskatzaileek honako hauek 
egiaztatu beharko dituzte: adin nagusikoak izatea, 
udalerrian gutxienez urtebetez erroldatuta egotea, 
indarrean dagoen gida-baimena edukitzea eta auto 
baten jabea edo erabiltzaile esklusiboa izatea. 
Mugikortasun murritza duten pertsonen ibilgailue-
tarako dauden lau plazetako bat eskatu nahi duten 
auzokideek “Pertsona Minusbaliatuentzako Apar-
katze” txartela eta ibilgailua eduki beharko dituzte. 
Printzipioz, ibilgailu bakoitzeko titularrak plaza ba-
karra eskatu ahal izango du. Hala ere, bigarrena eta 
hurrengoak eskatu ahal izango dituzte, plaza guzti-
ak betetzen ez direnean. Partzelak izen-ematearen 
orden zehatzean esleituko dira. 
Eskatzaileek beren eskaerak datorren abuztuaren 5a 
baino lehen Algortako, Romoko edo Andra Mariko 
HAB, Herritarren Arretarako Bulegoetan edo Udale-
txean aurkeztu beharko dituzte. Baldintzen pleguak 
aipatutako bulego horietan, Udaleko Ondasun Saile-
an eta www.getxo.net web gunean daude ikusgai.
Banatuko diren emakidak 50 edo 25 urteetarako 
izango dira, luzaezinak, eta ordaindu beharreko 

kanona esleipen denboraren araberakoa izango da, 
hau da,  23.081 eta 17.021 euroen artekoa, hurre-
nez hurren. 
Lurpeko aparkalekuak sotoko hiru solairu ditu, guz-
tira 5.736 metro koadroko azalera. Lehenengo solai-
rua erabilera teknikorako izango da, hau da, Getxo 
Antzokiaren barneko erabilerarako, ikuskizunetara-

ko beharrezko diren muntaiak sartu eta atera ahal 
izateko, San Nikolas plazan  eraginik edo eragozpe-
nik sortu gabe. Beste bi solairuak bertokoentzako 
aparkalekuetarako dira. Oinezkoentzako bi sarrera 
daude eta Andres Cortina kalean ibilgailuentzako 
pasabide-aldapa.

ABUZTUAREN 5EAN AMAITUKO DA ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO EPEA 

SAN NIKOLASEKO APARKALEKUAK 
ESKATZEKO AUKERA UDALERRI OSORA 

ZABALDU EGIN DA

Getxo Antzokiaren etorkizuneko eraikineko 
solairuen egitura metalikoak bere altuera 

handiena lortu du jadanik eraikinaren %70ean. 
Hain zuzen ere, puntu altuena Basagoiti Etorbide-
tik ateratzen den Telefónicaren eraikinaren ondo-
ko horma bitartekoan altxatzen da. Eraikinerako 
hasieran aurreikusitako kota baino baxuagoa da, 
bolumetria murrizteko burututako proiektuaren 
berridazketak altuera bi metrotan jaitsi dituela-
ko, Getxoko auzokideek egindako iradokizunak 
kontuan hartuta. 

Musika Eskolako egitura eta forjaketa 
amaituta
Musika Eskola ere altxatu da, bere bolumen oso-
an. Etorkizuneko egituraren fatxadako lerroka-
tzea osatzen duen egitura metalikoaren jartze 
prozesua amaituta, forjaketaren azken lanak ere 
egin dituzte, azalaren mailaraino.
Egitura eraikitzeko lanak aurrera egin izanak 
ahalbideratzen du Musika Eskolako solairuek 
edukiko dituzten gune desberdinen banaketa, 
forma eta aukerak ikusi ahal izatea.  Instala-
kuntza horiek irakaskuntzarako eta bulego 

administratiboetarako izango dira, sartzeko to-
kiaren gainean altxatzen direnak, San Nikolas 
elizako bista ederrak eta Abrarako bolumena 
era partzialean erakusten dituztenak, erabilpen 
balio nabarmena ematen diotenak. Lehenengo 
solairuan, plazari begira, entseguen aretoak 

beirazko aurrealde gardena du eta horri esker 
egokitzat jotzen denean entseguak kanpotik 
entzun ahal izango dira. Beheko solairuaren 
huste partzialak karrerape bat egotea ahalbi-
detu du eta hortik solairura, auditorio nagusira 
eta erdi-sotora sartuko da.

ETORKIZUNEKO GETXO ANTZOKIAREN EGITURAK BERE ALTUERA 
HANDIENA LORTU DU

Getxo Antzokiko eta Musika Eskolako bista


