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Lurpeko egituraren eraikitzea, proiektuko 3A fasea, 
amaitu berri izanak lurrazpiko hiru solairuek eduki-

ko dituzten toki desberdinetako egoera, jarrera eta edu-
kierak atzematea ahalbidetzen du, honako hauek hain 
zuzen: erabilpen desberdinetako gelak, bi auditorium, 
musika-tresnetarako aretoak, ikasketa-kabinak, erabil-
pen anitzeko guneak, bulegoak, alda-gelak, komunak 
eta biltegiak. Horiek guztiak amankomuneko inguruan 
egongo dira, elkarren artean erlazionatuta, esparruak 
aprobetxatze aldera. 
Lanetako bederatzi hilabeteren ondoren, etorkizuneko 
zentroak bere oinarri arkitektonikoak ditu, gehien bat 
hormigoi armatuzkoak. Eraikinaren zimenduak eta 
zerbitzu desberdinak eskaini ahal izateko diseinatutako 
toki ugarien egituraren eraikipenak Getxo Antzokiak 
eta Musika Eskolak eskainiko duten kultur eskaintza 
zabala iragartzen du. 
Gainera, lan horiek amaitzeak eta baita San Nikolas 
plazako etorkizuneko lurzorua izango den eraikinaren 
estalkia jartzeko lanak bukatzeak ere ahalbidetuko dute 
obrak eragina duen aldeko azaleraren gaineko urbani-
zazio partziala eta gainera agerian uzten du plaza osoa 
urbanizatzen denean oinezkoentzako eta erabilpen 
anitzeko gune argia geratuko dela. 

SOTOKO HIRU SOLAIRUETAKO TOKIAK 
ATZEMATEN HASI DIRA

Aurten, lehenengoz, ORGANIK Dantza-Antzerki taldea 
Euskadiko dantza taldeen modalitateko Eusko Jaurlari-
tzaren deialdian sartu da. Modalitate horretan sartu ahal 
izateko baldintza ugari betetzea eskatzen digute. Horien 
artean, proiektu artistikoaren aldi bereko beste egitasmo 
bat aurrera eramatea eta gure kasuan hori Getxoko ne-
rabeei zuzendutako dantza-antzerkiko ekimen aitzindaria 
izango da. Proiektu artistikorako ikuskizun berria presta-
tuko	dugu.	Bai	proiektu	artistikorako	bai	pedagogikorako	
beste udalerri batzuetara ihes egin behar dugu Getxon ez 
dugulako momentuz egoera egokiko antzokirik. 
Datorren urrian nerabeekin hasiko gara lanean eta Ur-
dulizera joango gara, eta azaroan produkzio berrirako 
entseguak egiten hasiko gara baina oraindik ez dugu 
entseatzeko behin betiko tokia. Estreinatzeko ere beste 
udalerri batzuetan bilatu beharko dugu.    
Zer eskainiko liguke Getxo Antzoki berriak? Den-de-
na. Saioak, bilerak, klaseak eta estreinaldiei begirako 
prestaketa teknikoa egiteko tokia emango liguke. Hizki 
guztiko antzoki duina. 
Dantzari dagokionez, gaur egun antzoki askotan dagoen 
arazoa kontuan hartu izana espero dugu eta hori ager-
tokiarekiko harmailen inklinazioa da. Klasikoa baino 
gaur egungoagoak diren lanetan mugimendua askotan 
lurrean egiten da eta horregatik hoberena izango litza-
teke harmaila altua edukitza publikoak agertoki osoa 
ikus	dezan.	Baina	hori	eta	beste	xehetasun	batzuk	kon-
tuan hartu dituztelakoan eta Getxo Antzokiak getxotar 
guztien nahiak beteko dituelakoan nago. 
Getxo baino txikiagoak diren tokitara bira egitera joaten  
garenean eta ondo hornitutako antzokia daukatela ikus-
ten dugunean, guk San Nikolas plazan antzezpenik egi-
teko beharra ez dagoen eguna heltzearekin amets egiten 
dugu eta baita Getxorako, zalantzarik gabe, enblematikoa 
izango den eraikina altxatuko den egunarekin ere.  
Hain  kultur jarduera zabala duen udalerriak musikarako, 
antzerkirako, dantzarako eta mota guztietako eszena-ar-
tetarako gunea merezi du. Ongi etorria Getxo Antzokia!

Bere Iritzia…  
Natalia Monge,
dantzaria, koreografoa eta 
ORGANIK konpainiako Zuzendaria

ERAIKINAREN 
AZALERAREN 

GAINEKO EGITURA 
ALTXATZEN HASI 

DA

Getxo Antzokia berriaren eta Musika Eskolaren 
azaleraren gaineko solairuen egitura  altxatzeko 

lanak hilabetearen hasieran hasi ziren egiten. Egitura 
hori berezia eta bitxia izango da, proiektuaren neurrira 
diseinatuta, eta gehien bat metalezkoa, eszena-gunea 
izan ezik, hori hormigoizkoa izango baita. Hamar bat 
hilabete iraungo dituzten lanak proiektuaren 3B fase-
koak izango dira.  Fase honi dagozkion lanen adjudika-
zioa 3 milioi euro baino zertxobait gehiagotan egin da, 
aurreikusitakoa baino %20 gutxiagotan eta horrek ia 
800.000 euroko aurrezpena suposatuko du. 

Zehatz-mehatz
Andres Cortina kalea oinezkoentzat bihurtzeak iristeko 
baldintzetan hobekuntza suposatzen du eta San Nikolas 
plazan integratzeak  hiri gune zabalago eta integratuago 
lortzea ere. 

ORAINGO LANAK

•	 	APARKALEKUA.
San Nikolas plaza azpiko egoiliarrentzako aparkalekuko 
lanen %90a dago eginda. Gaur egun azken xehetasunak 
burutzen ari dira.

•	 	3B	FASEA,	AZALERAREN	GAINEKO	
EGITURA.

Bereziki	diseinatutako	metalezko	egitura	modernoa	
tailer batean egiten ari dira, laster jarri eta pieza 
desberdinak kalean batzeko.

Bazenekien...
Getxoko 500 bat auzokidek ikasiko dutela Algortako 
Musika Eskolan? Eta ikasleak beren bizilekuaren arabera 
banatzea aztertuko dela, guztiek beren etxetik ahalik eta 
hurbilen ikasi ahal izateko eta era horretan Algortako, 
Andra Mariko eta Neguriko auzokideak Areetaraino joan 
behar ez izateko?

• Informazio-telefonoa: 94 466 01 05

• Posta elektronikoa: iradokizun@getxo.net
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Erabilpen anitzeko gela

OINEZKOENTZAKO PASABIDEAREN ORDEZ, 
BESTE SARBIDE BAT

Arrase azpiko egitura eraikitzeko lanek iraindu duten bitartean Basagoiti Etorbidean oinezkoen joan-etorrieta-
rako zegoen pasabidea kendu egin da, lanak amaitutakoan. 

Lanen aurrerapena laguntzen ari da ukitutako kaleetako sarbideetan apurka-apurka normaltasuna itzultzera, 
lanek irauten duten bitartean, igarotzeko bideak mantentzeko unean uneko neurriak indarrean jartzea beha-
rrezkoa izango bada ere. Ildo horretan oinezkoentzako pasabidea mugitu egin da eta garabitik eta elizaren 
artean pasatu behar da. Obraren egungo egoerak aldi baterako aldea eragin du Basagoiti Etorbideko alde 
batean. Horretan maila batzuk jarri dituzte, babesteko markesina batek estalita. Gainera inguruan irisga-
rritasuna ziurtatze aldera, Basagoiti Etorbidea eta Andres Cortina kalea komunikatu dira, Liburutegiaren 
eraikineko arkuen pareko pasabidea jarriz.
2009ko abenduaren amaieran jarri zenetik, herritarrek pasarelatik uneoro lanen jarraipena egin ahal izan 
dute.

Andres Cortina kalearen zaharberritzea amaitutzat jo daiteke, 
xehetasun txiki batzuk baino ez direlako falta, tartean seinaleak 
areagotzea, eta argiztapena eta zuhaitzak ipintzea. Horregatik 
jadanik zabalik dago oinezkoentzat. Etorkizuneko kultur guneko 

ingurua urbanizatzeko proiektuan aurreikusitako eta aipatutako 
kalean egindako lanek ahalbidetu dute kale azpian herri zerbitzua-
ren instalakuntzak eta saneamendu sarea ipintzea eta berritzea 
eta baita zoladura eta espaloiak ere.

Andres Cortina kalea zabalik oinezkoentzat.


