KIROL AISIALDI-MAHAIA / MESA DE OCIO DEPORTIVO
2021eko urtarrilaren 19an

GAI-ZERRENDA:
1. Agurrak eta mahaikideen aurkezpena.
2. Eredua azaltzea 2021 01 19 Aisialdi Mahaia_aurkezpena.ppt
3. Hartzeke dauden akordioak ikuskatzea; Enpresen Kontsulta Foroa:
lehentasuneko proiektuen zerrenda 2020.
4. Egungo sektorearen egoera aztertzea.
5. 2021eko jarduketa-proposamena.
6. Hurrengo urratsak.
7. Galderak eta iradokizunak.

PARTAIDEAK: (% 22)
EZ-EGOTEAK

DEITUTAKOAK
Sektoreko ordezkaria eta
Polaris Nautika Eskolako
kudeatzailea
Sea Experiences
2 Millas
Náutica Galea
Marmitako Sailing
Sailing & Wine
Náutica Ballestrinque
Náutica Arriluze
As de Guía
Sotavento
Nautika
Eskola
José Luis de Ugarte Bela
Eskola
Pakea Bela Eskola
El Bote Tours

PARTAIDEAK

Arrazoia
emanda

Arrazoia
eman gabe

X
Hector García
David Benavente
Javier Gutiérrez
Eduardo Arostegui
Natxo Taibo
Alejandro Bracho
Roberto Santos
Javier Peña
Alfonso Hernández

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eduardo Santamarina

X

Gonzalo Terceño
Juan Olabarria

X
X

Náutica
Getxo Watersport
Planeta Jets
Getxoport
La Mar de Bien
Acero Surf Eskola:
La Salbaje Surf Eskola
Barrika Surf Kanp
Alaia Surf
Northwind Getxo
La Kantera Skate Eskola
Arrecife
Dive Tarpoon
Loizaga Prest
Caminar en Silencio
Geotxiki
Ekobideak
Euskadi Trek
Ojo Guareña Aventura
LA GALEA Klub Hipikoa

Aketza Martínez
Iñigo Martínez
Olga Zabala
Jose Miguel Larrinaga
Jose Muro
Eneko Acero
César Maceda
Nagore Nicolas
Salva
Iria Villar
Borja
Jose
Manuel
Rodriguez
Julen Ibinaga
Imanol Loizaga
Josu Belmonte
Aintzane Goffard
Imanol López
Marisa Lago

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inmaculada
Fernández

Fangaloka Style
Iparapente
Parapente Bizkaia
UK Parapente
Bicis Txofi
Ciclos Olabarria
Mikel Achaerandio
Deskonecta
Begoña Oca
Free Spirit Bilbao
Ingurumen Aretoa
Yoganorte
Espacio
Zen
Contemporáneo
Getxoko Udala Jose Rica
Ekonomia Sustapen
Sonia Urdiain
Arloa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EDUKIAK:
1. Bertaratuak agurtu eta aurkeztu dira.
2. Oroitzeko, eta lehenengoz azaldu diren kideak daudenez, laburki azaldu
dira mahaien, kontsulta-foroaren eta alderaketa politikorako mahaiaren
helburuak, funtzioak eta komunikazioa.

3. Hartzeke dauden akordioak ikuskatzea:
a) Sustapen kanpaina indartzea, kirol aisialdiko jarduerak eremuan
kontsumitzeko, eta 2021. urte guztian zehar zabaltzea.
b) Herritarrentzat kontzientziazio kanpaina, jarduera mota bakoitza
gauzatzeko baldintza higienikoak eta osasun neurriak hedatzen
lagunduko duena (modalitateen artean alde handiak, erasoak eta
defentsa gabezia).
2021eko aurrekontuetan 60.000 €-ko partida bat aurreikusten da. Kanpaia,
tokiko kontsumoa suspertzeko kanpaina bat izango da, izaera integralarekin
egingo dena, (kirol-aisialdia, merkataritza, ostalaritza) eskatzen duten
sektoreen
beharrari
erantzuteko.
Hala badagokio, 2021ean aurrekontua handitzea onartzeko dago.
c) “Hub”ari buruzko informazioa eskuratzea: irekitzeko aurrez ikusitako
data, erabiltzeko formulak...
Jose Ricak gunearen ezaugarriak azaldu ditu: 18 lanpostu, telefonoelkarrizketa eta/edo topaketa pribatuak errazteko areto txiki itxiak, aurkezpen
edo bestelakoetarako erabilera anitzeko aretoa, armairuen gunea, officea...
Sarbide elektronikoaren sistemarekin (txartela) funtzionatuko du.
Hilaren amaieran deialdi publikoa argitaratzea aurrez ikusia dago eta enpresa
interesdunek beren proiektuak aurkeztu beharko dituzte. Deialdia arautzeko
erabiliko diren oinarrietan ezarritako baremoen arabera puntuatuko dira.
Edozein enpresa-motarako irekia egongo da, baina itsasoari eta irristaketari
lotutako enpresek puntu gehiago lortuko dituzte. Urtebetez lagako da eta
beste bat luzatu ahal izango da, proiektuaren garapenaren, gunearen
erabileraren eta erkidegoari egindako ekarpenaren arabera. Erabilera prezioa:
postuko 75 €/hil + BEZa (90,25 €/hil/postu, BEZa barne).
Erabilera anitzeko aretoa “hub”an kokatzen diren 18 enpresek edo Getxoko
beste edozein enpresak erabiltzeko aukera izango dute, getxolan@getxo.eus
helbide elektronikoaren bitartez erabilera eskaera izapidetu ondoren.
Irekitzeko aurrez ikusitako data: martxo-apirila.
Proiektuari buruz prentsaurrekoa eta komunikazio orokorra egiteaz gain, Kirol
Aisialdiko Mahaiko enpresa kide guztiei komunikazioa helaraziko zaie
deialdiaren xehetasun guztiekin.
d) Ekonomia S.: abiarazten ditugun programa eta ekimen guztiekin
informazio-gida txikia. Nolabaiteko nahastea antzematen da (Getxo
Aktibatu, Getxo Meeting, Getxo Bono...).

e) Sektorerantz informazio-bideen aldaketa jakinaraztea. Lehiakortasun
eta kudeaketa hobetzeari dagokionez, ez da Turismotik egingo,
Ekonomia Sustapenetik baizik. Beren pertzepzioari jarraiki, Turismok
bakarrik itsas bidaiak jakinarazten ditu eta ez du ezertarako beren
negozioetan eragiten. Estrategia azaltzea.
d) eta e) puntuei urteko lehenengo lauhilekoan aurre egingo zaie.
f)

Flyscharen inguruan lanean diharduten enpresekin lantaldea sustatzea
sinergiak sortzeko, jardueren kronograma anitza nahiz osagarria
bultzatzeko...

Ekimena dagoeneko abian da. <Getxon gozatzeko planak 2021> kanpainaren
aurkezpenarekin bat (2020.11.25), Bizkaiko flyschari balioa emateko
proiektuaren zirriborroa aurkeztu zitzaien enpresei eta jarduera hau horren
barruan sartzen da.
Ondoren, proiektuaren ekintza nagusiak laburbildu dira eta Jata Ondo
EGArekin lankidetzan garatuko dira:
1. Edukiak sortzea, espazio horretako baliabide geologikoei, geologiainteresgune lekuei nahiz baliabide osagarriei buruz, hizkera erraza,
arina eta atsegina erabiliz, ezagutza geologikoak ez dituen edozein
pertsonak eduki horiek ulertu ditzan eta horiez gozatu dezan.
2. Planoaren/maparen edizioa <Bizkaiko flyscha>. Geozona, Getxotik
Gorlizera.
3. Webgunea sortzea, geozonaren
integralean zabaltzeko.

eskaintza

geologikoa

modu

4. Flysch ibilbidea seinaleztatzea Gaur egun ibilbidean dauden
interpretazio-panelak berrikustea eta inbentarioa egitea; seinale
homogeneoak jartzeko plan osoaren proposamena.
5. Lantaldea osatzea geozonan jarduten duten turismo aktiboko
enpresekin, urtean zehar eskaintza ordenatua, askotarikoa,
egituratua eta erregularra izateko.
6. Sustapen-kanpaina txikia egitea, flyschari lotutako zerbitzuen
eskaintza ezagutarazteko (ohiko bisita gidatuak eta/edo neurrira
egindakoak, familientzako tailerrak, kirol-aisialdiko jarduera
jasangarriak...). Kanpainan ingurunea babeste aldera, aholkuak eta/edo
neurriak sartzeko aprobetxatuko genuke.
Dagoeneko edukiak sortzen ari dira (1), Aste Santua baino lehen planoak
editatzeko (2). Bizkaiko flyscharen ingurunean diharduten enpresak
identifikatuta daude. Beraiekin otsail-martxoan lan egingo da, eskaintza
itxuratzeko (5). Hortik aurrera, sustapen-kanpaina garatzea (6) eta webgunea

abiaraztea (3) aurrez ikusten da. Seinaleak (4) urtean zehar aurrekontu
eskuragarriaren arabera ipiniko dira.
Kirol portuaren inguruan Mahai honek egindako eskeei erantzuteko, bileran
Álvaro Cerezo, El Abra Getxo Kirol Portua sozietate publikoaren kudeatzailea,
sartu da eta ondoren aipatzen diren gaiei eutsi die.
g) Etorkizuneko

kirol portuaren proiektua aurkeztea: ezaugarriak,
erabilerak, ezartze-kronograma, parte hartzeko baldintzak... Egun kirol
portuan jarduten duten enpresa guztiei irekiko zaie.

Álvaro Cerezok azaldutakoaren arabera, gaur egun oraindik etorkizuneko kirol
portua definitzen lanean ari dira Estatuko agintaritza eskudunekin, eta modu
informalean jakinarazitakoari jarraiki, 2022. urtearen erdira arte agertokia
zehatza izatea ez da espero.
Proiektuak portuko azpiegiturak berritzea aurrez ikusten du, eta sorrera
horretan egungo ereduaren gabeziak eta/edo alderdirik kritikoenak hobetu
nahi ditu.
Berritze-obrak faseka gauzatuko dira eta, seguru aski, batzuei 2023. urtearen
hasieran eutsiko zaie.
Dena den, sozietate emakidadunak argi du jarduera nautikoek garatzen
jarraitu behar dutela, portua berritzearen beharrak eta merkatuko
ekonomiaren esparruan ondore ekonomikoa gutxietsi gabe.
Etorkizuneko ustiapenaren aldagai eta baldintza guztiak eskuratzen direnean,
kirol portuan kokatuta dauden enpresekin hitz egingo da, baina nagusi izango
da interes orokorra eta portuarena ere bai.
Kirol Aisialdi Mahaian parte hartzen ari diren enpresen interes berezia ikusirik,
urtearen azkeneko hiruhilekoan Álvaro Cerezok urtean zehar aurreratutakoa
aurkeztuko du.
h) Kirol portua (egungo agertokia):
(1) Kirol portuan nabigazio ubidea erabiltzeko orduan segurtasun
protokolo garbia zehaztea, eta ezagutza nahiz kontrola
bermatzea. Hainbat istripu gertatu dira piraguek gaizki
erabiltzeagatik...
Ez da protokoloa beharrezkotzat jotzen, Estatuko Portu eta Merkataritza
Nabigazioari buruzko Legeak xedatutakoaren arabera, Getxoko kirol portuko
portu polizia eta ustiapenari buruzko erregelamendua baitago.
Erregelamendua klubek (Parkea Bela Eskola, Getxo Arraun...) ezagutzen dute
eta ezinbestez betetzera behartuta daude. Ez denean betetzen, poliziak jardun
eta zigortzen du.

(2) Zona komunak garbitu eta zaintzea: Azpimarratutakoarekin bat,
ingurunea zaindu gabe dago: urte askotan funtzionatzen ez
duen iturria, zikinkeria handia, bai lehorrean, baita uretan ere
(take away zerbitzua duten ostalaritza-establezimenduen
hondakinak/kale-zurrutak...), arratoiak...
Álvarok azaldutakoaren arabera, portuarekin edo ustiapenarekin zerikusirik ez
duten gai puntualak gorabehera, garbiketa eta zerbitzuak ustiapen-kontratuan
definitzen dira, eta sendotuta, sozietate ustiatzaileak betetzen du. Gainera,
Getxoko kirol portuko portu polizia eta ustiapenaren erregelamenduak
xedatutakoari erreparatzen dio.
Ondorioz, ezin dira zerbitzuak gehitu, kostu osagarria enpresa emakidadunek
beren gain hartzen ez badute.
(3) Kirol portuan jarduera nautikoak indartzea eta erabilera eznautikoen instalazioa mugatzea.
Portua Estatuaren herri jabariko ondasuna da eta portu-hiri elkarrekintza du
berezitasun modura. Erabilera nautikoak instalatzea indartuko da, baina
bestelako negozioak ere izan behar ditu, Getxori ematen dioten interes
orokor, sozial eta ekonomikoan oinarrituta.
(4) 6. zerrendako itsasontziei, ostatu-gauak egiten diren portuan

bertan aritzen diren itsasontziei barne, portuan ostatu-gauak
erraztea.
Indarreko legediak eta Getxoko kirol portuko portu polizia eta ustiapenaren
erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, jarduera ekonomiko hori
(ostatua) legez kanpokoa da eta proposatzen duten enpresak jakitun dira edo,
behintzat, jakin beharko lukete.
Ez da nahasi behar itsasontzian lo egitea (legezkoa) edo zuzeneko, zeharkako
ala ezkutuko ostatu-gauen jarduera ekonomikoa garatzea, ezta baliabide
turistiko gisa ere (berariaz debekatutako jarduera).
Charter nautikoaren zerbitzu profesionalak ematen dituzten enpresek
itsasontzian ostatua sar dezakete turismo eta/edo aisialdiko esperientziaren
barruan, modu osagarrian. Dena den, zerbitzu hori ez da inola ere
esperientziaren nagusia izango. Aurrekoaren harira, egungo portuan
herritarrek eta enpresek nasak partekatzen dituztela kontuan hartuta,
oinarrizko bizikidetza arauak kontrolatu eta betetzeko eskatu da.
4.- Bertaratutakoek egungo egoera azaltzea:
Ados daude sektorea egoera konplexuan murgilduta dagoela adieraztean.
Bertaratutako enpresa gehienek jarduera nautikoan dihardute eta maiatzetik

urrira bitarteko denboraldian fakturatu behar dute ondo neguan bizirik
irauteko.
Salbuespenak izan arren, orokorrean 2020. urtean denboraldia ez da hain
luzea izan, bezeroen bolumena gutxitu da (murrizketak eta/edo mugak
taldeen bolumenean, itsasontzien okupazioaren %an...), kasu batzuetan
“irteerako” errentagarritasuna jasangaitza izan da, eta gastuak izugarri altxatu
dira (neurri higienikoak eta osasun-neurriak, arduraldi ordu gehiago/zerbitzu
bakoitzerako garbiketa...).
Laburbilduz, aurreko urteetan baino askoz gehiago lan egin dute askoz
gutxiago irabazteko.
Aurretik ziurgabetasun handia… Hasteko, “zona gorrian” sartzear; helburua:
Aste Santura arte bizirik irautea, eta harrezkero, nolabaiteko normaltasunez
zerbitzuak ematea.
Asteburuko komunikazio ofizialek beren zeregina asko zaildu dute, jarduteko
denbora tarterik ez zegoenez; horrez gain, tipologiaren arabera (t. aktiboa: 6;
hezkuntza: 25) taldeen murrizketetan koherentziarik eza izan da gehiago
zailtzeko.
5.- 2021eko jarduketa-proposamenak:
2021 ekitaldirako planteatutako proposamen teknikoak azaldu dira (ikusi
aurkezpen dokumentua). Ez da eskaera osagarririk egin.
6.- Hurrengo urratsak.
 Enpresen Kontsulta Foroa (2021/2/2)
 Kontrasteko Mahai Politikoa (2021/2/15)

KIROL AISIALDI MAHAIAREN AKORDIOAK (2021/01/19):

1.
2.

3.

4.

ERABAKIAK/EKINTZAK
Aktaren zirriborroa bidaltzea
2021eko sustapen, sentsibilizazio eta
ikuspen
kanpainaren
zirriborroa
aurkeztea.
Getxo Bono: mahaiari proposamen
berria helaraztea. Mahaiak proposatu
dituen kudeaketa ezaugarri eta
baldintza guztiei hobe egokitzeko
eredua.
“Hub”aren
deialdiari
buruzko
xehetasun guztiekin komunikazioa

ARDURADUNA
Udal teknikariak

DATA
2021-01-28

Udal teknikariak

Otsailaren 2.
hamabostaldia

Udal teknikariak

Otsailaren 1.
hamabostaldia

Udal teknikariak

Argitaratzen
denetik.

bidaltzea Kirol Aisialdi Mahaiko enpresa
partaide orori.
5. Ekonomia Sustapen Arloak abiarazten
dituen programa eta ekimen guztiekin
(Getxo Aktibatu, Getxo Meeting, Getxo
Bono...) informazio-gida txikia;
sektorerantz informazio-bideak
aldatzea (lehiakortasunari eta
kudeaketa hobetzeari dagokionez,
Turismo Arlotik izan ordez, Ekonomia
Sustapen Arlotik egitea). Estrategia
azaltzea.
6. Bertan
diharduten
enpresekin
osatutako
lantaldearen
eskutik,
Flyscharen
eskaintza
turistikoa
zehazteko aurrerapausoak ematea.
7. Etorkizuneko kirol portuko proiektuan
egindako
aurrerapenei
buruzko
informazioa eskuratzea.
8. Agintaritza
eskudunei
helaraztea
murrizketa
neurriei
buruzko
informazioa lehenago iritsi behar dela,
eta
taldeko
kideen
kopuruan
(turismoa<>prestakuntza) gertatzen ari
diren koherentziarik ezak ikuskatzeko
eskatzea.

Udal teknikariak

2021eko 1.
lauhilekoa

Udal teknikariak

Otsail-martxoa

Álvaro Cerezo

2021eko azkeneko
hiruhilekoa

Udal teknikariak

Bileratik aurrera

