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San Nikolaseko aparkalekua ia amaituta dago eta 
aparkatzeko tokien esleipena tramitazio fasean 

dago. Plaza bat lortzeko onartutako eta ez onartutako-
en behin behineko zerrendak kaleratu dira eta horiek 
Udaletxeko iragarki taulan edo www.getxo.net web
gunean ikus daitezke. Behin betiko zerrendak onar-
tu ondoren tokien zozketa egingo da, ondorengo 
aukeraketa egin ahal izateko. Hori egin ostean es-
leipendunei deituko diete emakidaren agiri adminis-
tratiboa betetzeko eta lortutako emakidari dago-

kion kanonaren ordainketa egindakoan osatuko da 
prozedura. 
Lurpeko aparkalekuaren azalera 5.736 metro koa-
drokoa da eta sotoko hiru maila ditu. Lehena egitu-
ra osorako laguntza teknikorako da, hau da, Getxo 
Antzokiaren barneko erabilerarako, era horretan 
ikuskizunetarako beharrezkoak diren muntaiak hel-
tzeak eta alde egiteak San Nikolas plazaren erabilera 
librean eraginik izan ez dezaten. Beste bi solairuak 
egoiliarrentzako 105 tokietarako izango dira, eta 

horietariko lau ezintasunak dituzten pertsonentzat. 
Aparkaleku berriak oinezkoentzako bi sarbide ditu 
Basagoiti etorbidean eta ibilgailuetarako arrapala 
ere Andres Cortina kalean. Gainera kanpoko komun 
publikoak eta sartzeko igogailua ditu San Nikolas 
elizaren ondoan. 
Proiektu honetarako aurrekontu osoa 3,2 milioi euro-
koa izan da, lizitazioan aurreikusitako 3,6 milioikoen 
aldean.

Seguru nago ikusiko zenutela inoiz telebistan Viena-
ko Orkestra Filarmonikoaren urteberriko kontzertua-
ren emanaldia eta saioa hartzen duen areto ederrari 
ere begia bota diozuela. Hiriburu austriarreko “Mu-
sikverein”-eko “Areto Handia” da, hain zuzen.
Eraikin hori, Burgteather ( agian hizkuntza alema-
neko munduko antzokirik garrantzitsuena dena) eta 
oso ospetsua den Operakoarenarekin batera, XIX. 
mendean bota zituzten hiriko harresiek utzitako ere-
muan eraiki zituzten. Hiruretatik bat bera ere ez zen 
polemikatik kanpo geratu, baina denborak erakutsi 
du hiriak aukera bat izan zuela eta aprobetxatzen 
jakin izan zuela. Eta bere antzerkiari, dantzari eta 
musikari toki pribilegiatua eman zien. Bere buruari 
agertokia eman zion.
Irudimenari eta borondateari esker, Getxon inoiz ez 
dugu faltan izan elkartzeko agertokirik. Faduratik 
Portu Zaharreraino, Romoko eskoletako plaza, Bihotz 
Alai plaza, Getxo Antzoki zaharra, Salbatzailearen 
eliza ...¡¡¡ eta beste hainbat !!! tartean direla. Eta 
ez diezagutela inoiz falta, beren presentziak guztioi 
aberasten baitigute. Uste dut sormen artistikoaren 
hainbat forma hain aberatsak zuzenean eskuratu 
ahal izateak suposatzen duen pribilegioaz (eta ar-
duraz) jabetu behar dugula. Antzoki berriak, herriko 
erdigunean eta toki esanguratsuan dela, agertoki-
etatik irteten den energia misteriotsu eta magiko 
horretara oraindik gehiago hurbiltzeko aukera ba-
karra ekarriko digu. Leku hau guztion eta guztion-
tzako, partekatzeko eta gozatzeko, hunkitzeko eta 
bizitzeko tokia izateko, guztiok ilusio bera daukagu. 
Vienako Musikverein bezala....Getxok, Viena ez den 
arren... itsasoa dauka...

Bere Iritzia…  
Fernando Velázquez,
Soinu-banden egilea
eta orkestra Zuzendaria

ONARTUTAKO ETA EZ ONARTUTAKO ZERRENDEN EBAZPENAK KONTSULTA DAITEZKE 

SAN NIKOLASEKO LURPEKO 
APARKALEKUAREN PARTZELEN 

ESLEIPENA AURRERA DOA

EAEAN-K GETXO 
ANTZOKIKO 

PARTZELARAKO 
HAPO ALDATZEA 
BERMATZEN DU

Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, EAEANk, 
ez du aintzat hartu  etorkizuneko kultur egi-

turaren alboko auzokideen komunitate batek 
ipinitako helegitea. Helegite hori Getxo Antzokia 
lekutuko den partzelarako Getxoko HAPO, Hiri 
Antolaketarako Plangintza Orokorraren aldaketa 
onartutako akordioaren kontrakoa izan zen. Orain 
epaiak 2009ko ekainaren 26ko udal batzako era-
bakiari lotutako udal jardueraren legalitate osoa 
berretsi du.

Zehatz-mehatz

Azalera azpiko tokiei argi naturala pasatzen utziko duen 
patioa du eraikinak.

Bazenekien...
San Nikolas plaza azpiko aparkalekuan kanpoko komun 
publikoak herritarrentzat berreskuratu direla? Eta insta-
lakuntza berriek hiru komun mota edukiko dituztela, bata 
emakumerentzat, bigarrena gizonentzat eta hirugarrena 
mugikortasun murritza dutenentzat egokitua?

Etorkizuneko  Getxo Antzokiaren solairuen egi-
tura ikusten hasi da jadanik.  Egitura berezia 

eta bitxia da, gehien bat metalezkoa, eszena gunea 
izan ezik, hori hormigoizko izango baita, proiektua-
ren neurrira diseinatuta. Gaur egun lan gehienak 
tailerrean egiten ari dira, han osatzen duten meta-
lezko piezak egiten ari baitira, lekutuko diren tokira 
eraman ondoren muntatu ahal izateko. Prozedura 
arina da, mekano erakoa, pieza desberdinen torlo-
jutuz. 
Lehenengo metalezko zutabeak Telefonicaren erai-
kinarekiko horma bitartekoan jarri dira eta gaur 
egun etorkizuneko eraikinaren fatxaden lerrokat-
zen  lan egiten ari dira. 
Lanek 10 bat hilabete irautea eta datorren udaren 
amaieran amaitzea aurreikusten da. Proiektuaren 
3B faseari dagozkion lanen esleipena 3 milioi 
euro baino apur bat gehiagotan egin da, proiek-

tuan aurreikusitakoa baino %20 bat gutxiagotan. 
Horrek ia 800.000 euroko hasierako aurrezpena 
suposatuko du. 

ETORKIZUNEKO GETXO ANTZOKIAREN 
EGITURA GORANTZA DOA

ORAINGO LANAK

• APARKALEKUA. 
Lanak ia amaituta daude. Jarduera baimena, Eraiki-
tze Lan Berriaren Aitorpena eta eskatutako partze-
len esleipena tramitean daude. 

• URBANIZAZIOA.
Andres Cortina kalearen birmoldaketa bukatuta 
dago. Gainontzeko urbanizazio proiektua idatzita 
dago eta lizitazioa falta da.

•  3B FASEA,
AZALERAKO EGITURA. 
Diseinatutako metalezko egitura modernoa taile-
rrean eraikitzen ari da eta azaleran pieza desberdin 
batzuk jartzen eta muntatzen hasi da.
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Aparkalekuko solairu baten irudia

Eraikin berriko egitura metalikoaren xehetasuna.


