
 

 
 

KIROL-AISIALDIKO MAHAIA 

2022ko urriak 28 

GAI-ZERRENDA: 

 

1. Ongietorria eta sektorearen egungo egoeraren azterketa. 

2. Gai-zerrendarekin batera bidalitako dokumentuaren balorazioa 

3. Informazioa hurrengo gaiei buruz: 

 Getxo Bono 2023 kanpainaren udal-proposamena 
 2022ko kontrataziorako laguntzak 
 Kanpo-sustapeneko hurrengo ekintzak – Bilbao Bizkaia 
 Getxo: helmuga turistiko adimendunerantz aurrera 
 <Getxoz gozatzeko planak 2023> kanpaina 
 Flysch Bizkaia proiektua 
 Turismo-sektoreko berariazko aholkularitza- eta prestakuntza-

programak 
 DEAPIE interpretazio-seinaleen proiektua; aurrerapenak 
 Getxo Itsas Hub & Getxo Sormen Hub  

 
4. Ideia eta proposamen berriak: taldeko eztabaida. 

BERTARATUAK:  

DEITUTAKOAK 
BERTARATUA

K 

BERTARATU GABEAK 
Arrazoia 
emanda 

Arrazoirik 
eman gabe 

Sektoreko ordezkaria eta 
Polaris Nautika Eskolako 
kudeatzailea 

Héctor García 
X   

2 Millas David Benavente   X 

Náutica Galea Javier Gutiérrez   X 

Marmitako Sailing Eduardo Arostegui   X 

Sailing & Wine Natxo Taibo   X 

Ballestrinque Nautika Alejandro Bracho    X 

Arriluze Nautika Roberto Santos   X 

As de Guía Javier Peña   X 

Sotavento Nautika 
Eskola 

Alfonso Hernández   X 

Jose Luis de Ugarte Bela 
Eskola 

Eduardo Santamarina   X 



 

Pakea Bela Eskola Gonzalo Terceño   X 

El Bote Tours Juan Olabarria   X 

Getxo Watersports Jet Iñigo Martínez    X 

Planeta Jets Olga Zabala   X 

Getxoport Jose Miguel Larrinaga   X 

La Mar de Bien Jose Muro   X 

Acero Surf Eskola Eneko Acero   X 

La Salbaje Surf Eskola César Maceda   X 

Barrika Surf Kanp Nagore Nicolas   X 

La Kantera Skate Eskola Borja   X 

Arrecife Jose Manuel 
Rodriguez 

  X 

Dive Tarpoon Julen Ibinaga X   

Loizaga Prest Imanol Loizaga   X 

Geotxiki Aintzane Goffard  X  

Ekobideak Imanol López  X  

Euskadi Trek Marisa Lago   X 

Fangaloka Style Sergio Vadillo Gil   X 

Iparapente Aritza Irurrizaga  X  

Parapente Bizkaia Wiso    X 

Deskonecta Begoña Oca   X 

Hegohaize Foil    X 

Getxo Water Bikers Nagore   X 

Getxoko Udala – 
Ekonomia Sustapeneko 
Arloa 

Jose Rica  X   

Sonia Urdiain X   

Aitor Zorrilla X   

 

EDUKIAK:  

 

1. Bertaratutakoei agurra eta sektorearen egungo egoeraren azterketa.  

 

Bilerara bertaratutakoak agurtu eta aurkeztu dira. Jarraian, esku-hartzeak egin dira, 
uda nola joan den eta sektorean zer aurreikuspen dauden ezagutzeko, jardueraren 
urtarokotasuna dela eta. Ildo horretatik, bileran batutakoek honako hau adierazi 
dute: 
 
Héctor Garcíak, sektoreko ordezkari eta Polaris Nautika Eskolako kudeatzaileak, 
adierazi du bezero-kopurua 2022. urtean egon zenaren antzekoa izan dela, baina 
erregai-kostuek izugarri egin dutela gora. “Gasolioaren prezioari Gobernuak 
jarritako deskontua ez da aplikatzen <aisialdia> kategoria esleitu digutelako. Horrez 
gain, Kirol Portuko gasolina-zerbitzugunean erregaia beste batzuetan baino 
garestiago dago", kexatu da Héctor García. 
 
Bestalde, Héctor Garcíak ere aipatu du pantalanaren oraingo arazoa; izan ere, 
argiaren prezio-igoeraren ondorioz, ez dago argirik igandetik ostegun gauera. 



 

“Noizbait gertatu da beste herrialde batzuetako itsasontziak heltzea, hala nola 
Suediakoak, eta haserre joan behar izatea ezin izan direlako korronte elektrikora 
konektatu", salatu du Héctor Garcíak. 
 
“2012tik izan dugu izoztuta prezioa, baina kostuen igoera dela-eta prezioak igo 
behar izan ditugu uztailean", esan du Julen Ibinagak (Dive Tarpoon). 
 
Prezio-igoerari eta oraindik dagoen ziurgabetasunari dagokienez, Julen Ibinagak 
Turismotik sustatutako Getxo 2023 Planetarako Kanpainan prezio finkorik ez 
ezartzea proposatu du, baizik eta zein preziotik aurrera kobratuko den. 
 

2. Gai-zerrendarekin batera bidalitako dokumentuaren balorazioa 

 
Hainbat alderdi politikok eta ordezkari sektorialek egindako iradokizunen ondoren, 
hartutako metodologia berria azaldu du Sonia Urdiainek, hots, egindako proiektuen 
aurrerapena eta prozesua adierazten duen laburpen-fitxa, bilera baino lehen 
bidaltzekoa. 
Ez da horri buruzko ekarpenik egin. 
 

3. Informazioa hurrengo gaiei buruz: 

3.1. Getxo Bono 2023 kanpainaren udal-proposamena 

Sonia Urdiainek jakinarazi du Ekonomia Sustapeneko Arloak inkesta bat bidaliko 
diela laster Getxo Bono 2022 kanpainari atxikitako establezimendu guztiei, Getxo 
Bono 2022ren hainbat alderdi balora ditzaten. Gainera, azpimarratu du 
garrantzitsua dela ahalik eta establezimendu gehienek erantzutea kanpainaren 
irudi osoa izateko, eta 2023ko kanpainari begira edozein ekarpen edo iradokizun 
egitea. 

Udal-eremuan aipatu diren ideietatik honako hauek nabarmendu dira: 

• Pertsona bakoitzeko bonu-kopurua murriztea. 
• Tiket bakoitzeko bonu-kopurua murriztea. 
• Gehieneko muga bat jartzea establezimendu bakoitzeko bonuen trukeari. 
• Parte hartzen duten sektoreen kopurua murriztea. 

3.2. 2022ko kontrataziorako laguntzak 
 
Jakinarazi da aurtengo urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean langileak 
kontratatu dituzten establezimendu guztiek aukera izango dutela, gainerako 
baldintzak betetzen badituzte, laster argitaratuko diren kontrataziorako laguntzak 
eskatzeko. Getxo – Ekonomia Sustapena – Dirulaguntzak – Hurrengo dirulaguntzak 

kontrataziorako 2022. Deialdia azaroan argitaratzea aurreikusten da. 
 

3.3. Kanpo-sustapeneko hurrengo ekintzak – Bilbao Bizkaia 

http://desa.getxo.eus/es/promocion-economica/ayudas/ayudas-contratacion1
http://desa.getxo.eus/es/promocion-economica/ayudas/ayudas-contratacion1


 

 
 
Sonia Urdiainek funtzionamendua azaldu du, eta nazioarteko hainbat topaketen baitan 
egingo diren kanpo-sustapeneko hurrengo ekintzak – Bilbao Bizkaia jakinarazi ditu. 
 
Sonia Urdianen ustez, interesgarria da ekintza aurkeztea honako helburu hau lortzeko: 
“enpresa bakoitzak <hartzaileekin> harremanetan egoteagatik eta haiek zuon 
eskaintzak nazioarteko topaguneetara eramateagatik dauzkan negozio-aukerak aztertu 
eta baloratu ditzan”. Garrantzitsuena da topaguneetara doazen enpresen artean 
ezagutzera ematea, udalerriak eskaintzen dituen zerbitzuak ere saldu ditzaten. 
“Euskadiko kostaldeak asko igotzen ari dira Herbehereetako merkatuaren helmuga 
turistiko gisa", adierazi du Julen Ibinagak nazioarteko merkatuetan presente egoteak 
duen garrantziari buruz. 

 
Enpresen elkartea 

ATRAE – Euskadiko Turismo Agentzia Hartzaile Elkartuak 

ASOARTE. Euskadiko Turismo Agentzia Hartzaileen Elkartea 

Home – Euskal BAPen elkartea (opce.eus): biltzar- eta ekitaldi-antolatzaile 

profesional diren enpresen euskal elkartea 

 
3.4. Getxo: helmuga turistiko adimendunerantz aurrera 

 
Basquetour enpresak laguntza teknikoa ematea bost euskal helmugari 
* 2022ko urria – 2023ko iraila* 

• Hiru eskualde (Bidasoa, Debagoiena, Arabako haranak) 
• Bi udalerri (Bilbo, Getxo) 

 
SEGITTUReko metodologia 
Betekizunak aztertzea bost ardatz oinarri hartuta: 

1. Gobernantza 
2. Teknologia 
3. Berrikuntza 
4. Irisgarritasuna  
5. Jasangarritasuna 

https://www.atrae.eu/es/
http://www.asoarte.org/
http://www.asoarte.org/
https://www.opce.eus/


 

Hori guztia, helmugaren ikuspegi integratzailea sustatuz, haren arlo guztiak barne. 
 
Helburua da beti azken modan egotea eta udalerriaren diagnostikoa egitea, 
gainerako arloei dagokienez udalerria zein egoeretan dagoen jakiteko, Estatuan 
ezartzen ari den metodologia oinarri hartuta. Bestalde, ezarpen berriren bat 
egitekotan, helmuga turistiko adimendun diren udalerriek soilik eskuratu ditzaketen 
laguntzak eskaini daitezke. 
 
3.5. <Getxoz gozatzeko planak 2023> kanpaina 
 
Sonia Urdiainek jakinarazi du bidali berri duela "Getxoz gozatzeko planak 2023" 
kanpainarekin bat egiteko mezua; azaldu du doako kanpaina dela eta fitxa 
betetzeko garrantzitsua dela irakurtzea kanpainarekin bat egiten duten enpresek 
beren gain hartzen dituzten konpromisoak. 
 
Berrikuntza gisa, Sonia Urdiainek jakinarazi du gehienez hiru jarduera egiteko muga 
jarri dela, baina muga horrek ez die "ohikoak" direnei eragingo, gehiago egitea 
onartuko baita. “Ideia ona iruditzen zait presente egotea kalitateari dagokionez 
baina ez kopuruari dagokionez", adierazi du Hector Garcíak. 
Horrez gain, Sonia Urdiainek azaldu du egin diren jarduera batzuk "bezero 
misteriotsuak" baloratu dituela, negozioek eskaintzen duten esperientziaren 
ikuspegi kualifikatua lortu dezaten. 
 
3.6. Flysch Bizkaia proiektua 
 

Sonia Urdiainek azaldu du kanpainara atxikitzeko epeak "Getxoz gozatzeko planak 
2023" kanpainara atxikitzeko ezarritako berberak izango direla (azaroak 15). Ildo 
beretik, sistematikoki, Getxoko deialdirako aurkeztu diren eta Flyscharen inguruan 
garatzen diren planak Flyscharen eskaintzan txertatuko dira, kontrakoa zehaztu 
ezean. 
 
Horrez gain, jakinarazi du urtea amaitu aurretik interpretazio-panel berriak jarriko 
direla: 
• Aixerrota (1) 
• Galeako gotorlekua - Fuerte de La Galea (1) 
• Galeako ekosistemak – Ecosistemas de La Galea (2) 
• Gorrondatxearen estratotipoa – Estratotipo Gorrondatxe (1) 
• Gorrondatxe hondartza – Playa Gorrondatxe (1) 
 
3.7. Turismo-sektoreko berariazko aholkularitza- eta prestakuntza-programak 

 
Sonia Urdiainek gogorarazi du aholkularitza- eta prestakuntza-programa ugari 
biltzen dituen buletina bidali berri dela, eta azpimarratu du garrantzitsua dela 
enpresa bakoitzak antzematea zein esparrutan hobetu behar duen, bere 
beharrizanak ondoen aseko dituen prestakuntza hautatzeko. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.8. Seinaleen proiektua; aurrerapenak 
 

Sonia Urdiainek esan du duela urtebete udalerriko hainbat turismo-baliabideri 
buruzko informazioa emateko norabide-seinaleak jarri zirela eta hilabete baino 
gutxiagoan Zugatzarteko obrak direla-eta jartzeke dauden azken seinaleak jarriko 
direla. Ildo beretik, Sonia Urdiainek adierazi du horrekin amaitutzat emango dela 
ibilgailuei zuzendutako seinaleak jartzeko proiektua. Hala eta guztiz ere, eskatu du 
gorabeherarik antzematen badute edo hobetzeko iradokizunen bat egin nahi 
badute, Ekonomia Sustapeneko Arloarekin jar daitezela harremanetan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Programa de diseño de servicios 
 
¿Pensando en diseñar una nueva experiencia, servicio o 
producto turístico para 2023? 
Talleres y sesiones individuales en Getxo Elkartegia 
 
 
Inscripciones: Hasta el 26 de octubre 

 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

Turisberri - Servicio de innovación para empresas turísticas 
de Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia) 
 
¿Cómo puedes adaptar y definir nuevos servicios para dar 
respuesta a estas tendencias de consumo en turismo? 
 
 
Inscripciones: Hasta el 10 de octubre  

 

  

 

 
 

 
 

Basquetour Learning  
 
Formaciones en competencias digitales específicas en 
turismo: “Comunicación con el turista digital”, “Últimas 
novedades en Redes Sociales orientadas al turismo”… 
 

 

  

  
 

Programa Anfitriones (Secretaría de Estado de Turismo) 
 
Formaciones dirigidas a potenciar las competencias más 
demandadas del sector: “Comunicación efectiva”, “Destino 
en Detalle”, “Turismo accesible”, “Instagram para 

establecimientos turísticos”,…. 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestalde, DEAPIE interpretazio-seinaleei dagokienez, jakinarazi du urtea amaitu 
aurretik honako ibilbide hauek eskainiko direla: hilerriko ibilbidea, Antonio 
Basagoiti ibilbidea eta Horacio Echevarrieta ibilbidea (azken hori zati batean). 

 
“Getxoren ondarea nabarmentzeaz gain, ekimen honen bitartez lortu nahi den 
xedea da gehienbat Bizkaia Zubian eta Portu Zaharrean egiten den turismoa 
deszentralizatzea. Ez daitezela udalerrian bisitatzen diren toki bakarrak izan, 
ibilbideen bitartez udalerriko eremu gehiagotatik ibiltzea", azpimarratu du Sonia 
Urdiainek, DEAPIE programaren helburuari buruz. 
 
Eta, amaitzeko, kirol-portuko aisialdi-eskaintzari buruzko seinaleak aipatu ditu. 
Kirol-porturako sarbidean eta Kapitaintzaren ondoan jarri ohi ziren 2 panelak 
ordezkatzeaz gain, hirugarren panel bat gehitu da zerbitzu osagarrien pantalanaren 
ondoan – herritarrek eta bisitariek kirol-portuan dagoen aisialdiko eskaintza 
nautikoa ezagutu dezaten. 

 
3.9. Getxo Itsas Hub & Getxo Sormen Hub  
 
Jose Ricak, Ekonomia Sustapeneko Arloko teknikariak, jakinarazi du Getxo Itsas Hub 
berritu ostean hamabi lantoki daudela beteta eta beste eskaera bat jaso dela, 
laster hasiko dena. Eskaera aurkezteko epea zabalik dago oraindik, baina hurrengo 
deialdian lantokien modalitatean eragina izango duten hainbat aldaketa egingo 
dira: 

 Lantoki finkoak. 

 Txandakako lantokiak. 
Horrez gain, Héctor Garcíak aurreko bileraren baten azaldutakoaren harira, ikusi da 
zenbait lantoki, adibidez telelanaren ondorioz, ez direla egunero betetzen; hori 
dela eta, erabilera eta eduki berriak aztertuko dira. 
 
Bestalde, Getxo Itsas Hub espazioaren bidez itsasoa eta irristaketa sustatu diren 
bezala, jakinarazi da kultura- eta sormen-industriei lotutako ekintzaileentzako 
espazio berriak gaituko direla laster Getxo Sormen Hub-en. 
Getxo Sormen Hub zentroari buruzko informazio gehiago: Getxo – Ekonomia 

Sustapena – Lantokiak eta hub-ak 

https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/hubs-espacios-trabajo
https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/hubs-espacios-trabajo


 

 
4. Ideia eta proposamen berriak. 

 
Sonia Urdiainek jakinarazi du Arriluce Jauregia 2023ko maiatzean jendearentzat 
irekitzea aurreikusita dagoela. Gertaera hori interesgarria da kirol-aisialdiko 
sektorearentzat, ostatu berri horrek erakarriko duen publikoaren profila dela eta. 

 
KIROL-AISIALDIKO MAHAIAREN ERABAKIAK (2022-10-28): 

ERABAKIAK/EKINTZAK ARDURADUNA DATA 
1. Bilerako aktaren zirriborroa bidaltzea Ekonomia 

Sustapeneko 

Arloa 

Bileratik aurrera 

 

 

http://www.palacioarrilucehotel.com/

