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ABRARA ZABALDUTAKO LEIHOA, EMOZI OEN AGERTOKIA... GURE INGURUKO ARGI KULTURALA

San Nikolaseko aparkalekuko lehen
maila egiten hasi da

Ezohizko lan egoera

S

an Nikolas plaza azpian etorkizunean izango
den aparkalekua ikusten hasi da. Proiektuaren
bigarren faseari dagozkion lanak pasa den abuztuaren erdian hasi ziren egiten, etorkizuneko Getxo
Antzokiko lanak abian jarri zireneko lehenengo urtea bete zenean eta gaur egungo lanek parkingeko
lehenengo solairua izango denaren partea ikustea
ahalbideratzen dute.
Fase honi dagozkion lanak tarteka eta aldi berean
eramango dira aurrera. Horrela, Basagoiti Etorbidean
egokitutako oinezkoentzako ibiltokia eta San Nikolas
elizaren arteko aldeko hondotik hasi dira lanak egiten
eta apurka-apurka atzera egiten joango da Andres Kortinan amaitzeko.
Hiru solairu bertakoentzako 105 tokirekin
Obra lurrazpiko hiru solairuko aparkalekua eraikitzean
datza. Horietan bertakoentzako 105 toki izango dira,
horietatik lau minusbaliotasunak dituzten pertsonentzat eta solairu bat egitura osorako laguntza teknikorako. Alde horrek hornidurako kamioiak gelditzeko gunea edukiko du. Horren bidez sototik materialen karga
eta deskarga egin ahal izango da eta horrela garraio

Lanen egungo egoera.

ibilgailuek ez dute kalea okupatuko.
Fase honetako lanak 2,8 miloi euroko aurrekontuarekin

2013tik aurrera arte eta astiko
programazio berria
A

ntzoki zaharraren aldean Getxok 2013an izango
duen egoitza berriak edukiko dituen ezaugarrien
hobekuntzak ahalbideratuko du arte eszenikoetako
edozein diziplinatan merkatuan egon daitekeen mota
guztietako ikuskizuna eskaintzea.
Egitura berriari esker egungo eskaintza zabaldu ez ezik
kalitate handiagoa eskaini ere ahal izango da eta beraz
udalerriaren kultur hobekuntza bultzatuko da, getxotarrek adierazpen, sormen eta ikasteko bideak edukiko
dituztelako, programazio handiarekin betara.
Tokiei dagokienez, Auditorio Nagusian neurri handiko
eta ertaineko programazioa antolatu ahal izango da,
antzerkia, musika klasikoa eta abesbatzena, zartzuela, opera, dantza eta abarrekin. Gainera areto horrek
bitarteko aurreratuak edukiko ditu gaur egun Kultur
Etxeak antolatzen dituen Folklore Jaialdia, Abesbatzen
Astea, Kontzertu Klasikoak eta abar bezalako ekitaldiak
baldintza eta aukera hobeagoekin egin ahal izateko.
Udalerriko kultur elkartetako hainbat jarduera ere areto
horretan ospatu ahal izango dira.
Musika Eskolako Auditorioa edo Erabilera Anitzeko
Aretoa ikuskizunan “beharren arabera” erabiltzeko
aukera egoteak jarduera anitzak antolatu ahal izatea
ahalbidetuko du. Printzipioz aurreikusten den programazioa formatu txikikoa izango da, gehien bat
musikari lotutakoa, pop, rock, blues, jazz…Batez ere
gazteei zuzendutako ikuskizunak edo ez ohizko gune

Ba al zenekien…
…..arkitekturako eta hirigintzako aditu batzuen urtez
Musika Eskola ere izatea, oztopoa izatetik urrun dagoela
eta oso abantailatsua izango dela, kale eta areto nagusiaren arteko trantsizio elementua izango delako, eta hori
gabe kaletik eraikin nagusia era desitxuratuan ikusiko
litzatekeela?

Bigarren fasean egin beharrekoaren
artean aparkalekuko solairu bakoitzeko
zolarria leuntzeko eta hormigoiko forjaketa ipintzeko lanak egitea aurreikusten
da. Lan hauen ezaugarriengatik behin
hasiz gero egun berean amaitu beharra
dago eta horregatik, behar izatekotan,
egun horietako lan ordutegia 22:00etaraino luzatu ahal izango da –arautegiek baimentzen duten bezala-, denbora
laburrenean egiten saiatuko den arren.
Lan horiek guztiak datozen hamar hilabeteotan 20 bat lan jardunalditan egin
ahal izatea aurreikusten da. Udalak inguruko auzokideei egoera horren berri
jakinaraziko die eta aipatutako lanak
egingo diren data zehatzak ahalik eta
aurrerapen handienarekin ezagutzera
ematen saiatuko da.

eszenikoa behar dutenak ere; egungo dantza eta haurrentzako programazioarekin batera. Era berean areto
hori ikerketarako eta hizkuntz eszeniko berrietarako
gunea, hitzaldi edo erakusketetarako aretoa ere izango da.
Erabilpen anitzeko aretoak batez ere zinemaren programaziorako izango dira; batetik, film komertzialetarako
eta bestetik, Kultur Etxearen ohiko programaziorako,
hau da zine Club, Cinema Paradiso eta haurrentzako
zinema (programazio komertzialak areagotuta). Zinema Jaialdi desberdinetan (Zinebi, Animabasque….)
parte hartzeak beren beharretara egokitutako guneak
aurkituko ditu areto horietan. Era berean formatu txikiko ikuskizunetarako ere izango dira eta baita izaera
desberdinetarako, tartean “Getxoko Dantza Eguna”,
“Emakumeen Ibilbidea”…; eta baita udalerriko elkarteetarako eta kultur taldeetarako ere. Gune horiek Musika Eskolarekin partekatuko dira eta enpresa jarduerak
egiteko ere erabiliko dira, besteak beste, hitzalditarako,
mintegitarako edo biltzarretarako.

esleitu dituzte eta obraren aurreikuspenen arabera,
aparkalekua datorren udarako amaituta egon liteke.

ORAINGO LANAK
• INDUSKETA
Indusketa eta zimendatze ia lan guztiak amaitu
dira. Arrapalaren azpiko zutabeetako zimenduko
zapata-oinarriak egiteko daude, hain zuzen ere,
gaur egun Andres Kortina kaleko kamioietarako
irteera dena.

• ZUTABEAK
San Nikolaseko etorkizuneko aparkalekuko lehenengo
solairuko zutabeen %90a amaituta dago.

Bere Iritzia....
Asier Hormaza
Actorea

MAILAKO ANTZOKIA
Askorentzat arazoa izan da bere tamaina, bere diseinua, bere
kokapena, ia bere kolorea ere... Baina inork ez du galdetu zer
programatuko duten, zer maiztasunarekin… Kritikak izan
dira entzun dudan bakarra, eta nik neuk, zer esango dizuet
ba!, min ematen dit kulturak eta, are gehiago, hain beharrezkoa, hain zabaldua eta hain aberatsa den antzerkia bezalako
jarduera batek publikora iristeko beti horrenbeste oztopo
gainditu behar izateak. Baina onartzen dut eta, nola ez ba,
errespetatzen dut ere. Nire buruari galdetzen diot ea Iberdrola
izena duen enpresa ezagunaren dorreak gure antzokiak bezainbat haustura eta liskar sortu dituen... uste dut ezetz. Errazagoa da bizi-sufritzea egokitu zaigun gizarte honen baloreen
arreba txikiena, kultura alegia, iraindu eta egurtzea.
Baina lanen une honi erreparatuz gero, zuloa eginda dago,
ez da atzera egiterik, eta denok pozik gaudela (edo ez)
inaugurazio eguna noiz iritsiko irrikaz nago, eta hori ez ezik
urteak ere kontatzen ari naiz kalkulatzeko, nire adinagatik,
zein ikuskizunarekin igo ahal izango naizen bere oholtzara.
Biran ateratzen naizen bakoitzean penintsula osoko antzoki-

Zehatz-mehatz
Urbanizazio proiektuak “gune berdea”n gutxienez lehen
zegoen zuhaitz kopuru berbera egotea aurreikusten du
eta horrekin batera Etxeandi Artzapezpikuko lorategiaren
berreskurapena izango da, lehen baldintza txarretan eta
gutxi erabiltzen zena eta aurtengo lehenengo hiruhilabetean zabaldu dena. Era berean, argiztatutako hainbat
aulki luzek orain arte eskailerek, barandek eta altuerek
deskantsatzeko eta elkartzeko zuten funtzioa beteko dute.
Gainera hiriko beste elementu batzuk ere jarriko dituzte,
esate baterako bizikletak aparkatzeko, iturriak eta abar.

etan lan egiteko aukera dut. Antzoki berriak, zaharberrituak,
diseinukoak, klasikoak... dira. Eta sarritan gurea baino herri
txikiagoetan, eta hunkigarria da zelan betetzen den ikustea;
eta beti irudikatu dut nire herrian holako antzoki bat edukitzea, eta iritsi da. Bestalde, jakin badakit behin merezi dugun
eta getxotarrek merezi duten neurriko antzoki bat izanik,
euskal konpainia eta aktoreek leku bat izango dugula bertan. Eta hori diot, ez Getxoren ezaugarria euskal konpainiak
ez programatzea izan delako, baizik eta “kanpoko” ikuskizunei lehentasuna emateko tentaldian ez jausteko, tentazio
hori oso handia izan daitekeela dakidan arren. Beste antzoki
batzuetan ikusi eta bizi izan dut, baina badakit nire herrikoan ez dela holakorik gertatuko. Urte askotan programazio askotarikoa, zentzuzkoa, anitza eta antzerki jardunaldi
oso-oso eta guztiz erakargarriak izan ditugu, eta hartara,
antzoki berria saria eta jolas zelai berria dugu, non guztiok,
profesionalek zein ikus-entzuleek, irabaziko dugun. Hori bai,
gomendio bat egiteko atrebentzia hartuko dut: Teknikoak
eta diseinu alorrekoak diren gaiei eutsi aurretik, aktore eta
teknikariak aintzat hartzea arren eskatzen dut; larregitan
ikusi dut akats barka ezinak, hala nola, teknikari-kabinaren
aurrean, hain justu, zutabeak edo akustika txarra, dituzten
antzoki zabaldu berriak ... eta pena litzateke. Halere, ondo
dakit nire herriko antzokian horrelakorik ez dela gertatuko.
Eskerrik asko antzokiagatik, bihotzez.
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