
 

 

 

Andrés Gaur egungo Andrés Isasi Musika Eskola lehen Areetako Gizarte Etxea zen horretan 
kokatzen da. Getxoko Udalak zaharberritu zuen, udalerriari beste musika-indar bat emateko. 

Musika Eskolaren egoitza bihurtu aurretik, Getxoko herritar guztien onurarako jarduera ugari egin 
ziren Gizarte Etxean. 

Areeta gizarte-etxe batez hornitzeko hasierako ideia, hogeiko hamarkadaren erdialdean Las 
Mercedeseko Andre Mariaren parrokiako jarduera soziokulturaletan konprometitutako hareatzetako 
herritar fededun batzuek izan zuten. Bilbao eta Imaz arkitektoak arduratu ziren ideia bat zenari bizia 
emateaz. Eraikuntza 1929an hasi zen. 

Bere 70 urteko historian, Gizarte Etxeak jarduera asko hartu ditu, eta pertsona askoren ilusioak eta 
ahaleginak elkartu dira bertan. Hasieratik, adinekoentzako jolas-zentroa eta bi apaizentzako landetxea 
(etxebizitza) izateaz gain, Areetako neska-mutil eta gazte guztien bilgune, prestakuntza eta 
entretenimendu-gune izan zen, parrokiaren eta Ekintza Katolikoko gazteen inguruan mugitzen zena. 
1936an, Gerra Zibila piztu zen, Las Mercedeseko elizak su hartu zuen, eta zortzi urtez, antzerki-zinema 
aretoa parrokiako gurtzarako erabili zen, 1945ean parrokia berria eraiki zen arte. Aldi horretan, Ekintza 
Katolikoko hautagai gazteek goiko solairuko, liburutegiko eta abarreko aretoak eta zerbitzuak 
erabiltzen jarraitu zuten. 

Ondorengo urteetan, antzerki-zinema aretoa zaharberrituta, jarduera kultural eta sozial handia izan 
zen: zinema, antzerki amateurra, Bizkaiko lehen zine-klubetako bat, hitzaldiak, erakusketak, etab. 
Hirurogeiko hamarkadako azken urteetan jarduera horien gainbehera gertatu zen. Beranduago, 
Berantzagi dantza taldeak, goiko pisuko aretoak erabiltzeko baimena jaso zuen bere entsegu eta 
prestaketarako. La Casa Social zinema publikoa bihurtu zen, Getxon giro eta zolarik gehien zuen 
zinema-aretoetako bat. Zinema hirurogeita hamarreko hamarkadan amaitu zen, eta lokala, itxita 
zegoena, bandalismoaren objektu eta partzialki suntsitua izan zen. 

Eta Andres Isasi Musika Eskolaren txanda iritsi zen, Areetako Kontserbatorioarena. Musikak 
zaharberritu eta biziberritu du eraikin neo-barroko eder hau, Getxoko herritar guztien gozamenerako. 
Getxoko herriaren zerbitzura dagoen eraikin bat da. 

1986tik 1992ra, Kontserbatorioak 2618/66 Dekretuak araututako ikasketa-planeko oinarrizko eta erdi-
mailako irakaskuntzak eman zituen. 1992an, Hezkuntza Sistemaren Lege Organiko Orokorra ezarri 
zenean, Kontserbatorioa Musika Eskola bihurtu zen. 

 


