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Elvira Larrazabal (1933)
Elvira Larrazabal Bengoetxea Espainiako emakumezkoen golfeko lehen profesionala izan zen, eta lehenengo
emakumea izan zen Espainiako Federazioaren maisu lizentzia
jasotzen, 1958an. Neguriko Golfeko Errege Sozietatean hasi
zen, haren aita, Angelín, irakaslea baitzen bertan.
Honako hau zioen José María Ortiz de Mendibil
nazioarteko epaileak, Elviraren senarrak: «etxe honetako
cracka Elvira da. 1952 eta 1955 artean parte hartu zuen
txapelketa guztiak irabazi zituen, tartean Espainiako lau
txapelketa eta Espainiako bi nazioarteko txapelketa». Zenbait
urtez familia zaintzeko utzi ondoren, Elvira golfera itzuli zen,
haren kirolaren maitasun erakustaldi moduan.
2011n, Getxoko Udalak bere kirol ibilbidea omendu zuen, Sasoi Sasoian kirol sarien bitartez, eta zilarrezko
Aixerrota errota eman zion. Errota udal sari moduan ezarri
zen 1967an, jarduera herrikoiak, artistikoak edo kirolekoak
saritzeko.
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Ongi etorria
Getxo beti egon da lotuta kirolaren munduarekin, eta Estatuan futbolean
egin zen lehen tokietako bat da, uda hemen ematen zuten Bizkaiko burgesek
british zenerako zuten joera tarteko.
Hipika, itsas jarduerak, traineruak, uso tiroa, poloa edo golfa egiten zuten
getxotarrek. Asko ziren ere landa mundutik zetozen eta kirol moderno moduan
egokitu ziren diziplinak.
Ordutik, kirola egitea herrian finkatu da, eta, ez halabeharrez, GETXO
2014an Europako Kirol Hiri onena izendatu zuten. Aitortza hori emateko, adin
guztietako jendeak kirolaren bidez osasuna hobetzea, ekitaldi eta lehiaketen
antolaketa, sustapen programak, berrikuntza eta jarduera fisikoaren bidezko
integrazioa eta, azkenik, udalerriak eskaintzen dituen ekipamenduak bezalako alderdiei begiratzen zaie. Horren
erakusgarri da bidegorri sarea, hiria ia
alderik alde gurutzatzen duena. Ibilbide honen bizikletazko bertsioa bertatik
igarotzen da.
Ibilbide honek omenaldia egiten
dio Elvira Larrazabali, puntako kirolari bati, baina baita surfean, belan,
txirrindularitzan, erraketako kiroletan,
eskubaloian, hondartzako boleibolean,
karatean, atletismoan, errugbian edo
hockeyan leku bila dabiltzan Getxoko
kirolariei ere, egun eta etorkizunean
irabazleak dituzten eta izango dituzten
zenbait aipatzeko.
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Ibilbidea
1. Arenas Club Parkea (2009) — P Errekagane, z.g.

Arenas Club talde historikoaren mendeurrena zela eta (1901), Getxoko Udalak
Errekagane pasealekua, Gobela ibaiaren*1 ondokoa (orain bizikletaz bertatik ari
gara, edo oinez ari bagara, paraleloan gabiltza) udalerriko eta Estatuko futbol
talde historiko horri eskaini zion.
Ehun urte baino gehiagoko historia du, eta 1919an Kopa irabazi zuen,
Bartzelonari 5-2 irabazi ondoren. Horrez gain, txapelketa horretako txapeldunorde izan zen 1917an, 1925ean eta 1927an*2. Halaber, 1928-1929 denboraldian,
gaur egun Espainiako Futboleko Lehen Maila moduan ezagutzen den lehiaketa
sortu zuten hamar futbol taldeetako bat izan zen.
Ba al zenekien...?
*1. Gobela ibaia Getxoko ardatzetako bat izan da historian zehar: haren urek mugitzen
zituzten errotak, baratzeak eta ortuak ureztatzen zituzten eta, gainera, muga natural
gisa balio zuen. Ibaiaren bidea aldatu egin da udalerriaren hirigintza bilakaeraren arabera.
Lehen aldiz Maximo Agirrek bideratu zuen, Areetako padurak lurzoru urbanizagarri
bihurtzeko. Gaur egun, Gobela ibaia lur azpitik dabil Geltokiko plazaren sarreratik,
eta ia Lamiakon azaleratzen da berriz (Leioan). Ibaiak gainezka egitea eta uholdeak
saihesteko, 1977an Cristóbal Valdés gainezkabidea eraiki zen (ezagutu ezazu Felipa
Bustingorri ibilbidean Zugatzarte etorbidean intelektual hark eraikitako jauregia), izen
bereko kalearen azpitik doana.
*2. Garai batean, trena iristen zen Arenas Cluben zelairaino. Horrela, Bilboko ikusleak
joan zitezkeen partidetara. Irudikatzen al duzu trena partida egunetan, Arenas Cluben
kolorez estalia, eta beraien taldea irabazten ikustera zetozen zalez betea?

Oinez ala bizikletan zabiltza? Zabiltzan moduan zabiltzala,
ekiogun Gobela ibaiaren ondoko bideari, Romo eskumatan utziz (deapiek Getxoko
gune hori ezagutzera gonbidatzen zaitu, Francisca Labroche ibilbidearen bidez).
Errekagane ibilbidetik jarraituko dugu hurrengo geralekura arte. Gure eskumatan
ikusiko duzuen eraikin zuria da (edo, bizikletan*3 bazoaz, gurutzatu zubia eta
mugitu metro batzuk, fatxada ikusi nahi baduzu).
Ba al zenekien...?
*3. Getxok konpromiso handia du txirrindularitzarekin. Auzoak lotzeko bidegorri kilometro ugari izateaz gain, urtean hainbat lasterketa egiten dira. Horietako nabarmenena
da Getxoko Zirkuitua lasterketa ospetsua. 2001ean, 56. edizioan, “Ricardo Otxoa
memoriala” izena jarri zitzaion, errepidean harrapatu zuten txirrindulariaren omenez.
1986tik Punta Galea txirrindularien elkarteak antolatzen du, Roberto Laiseka eta Mikel
Zarrabeitiaren jatorrizko harrobiko txirrindulari taldeak, hain zuzen.

2. Gobela-Getxo Kirolak (2005) — P Errekagane eta Luis López Oses kaleen iskina

Udalaren kirol instalazio honetan igerilekuak; futbol, tenis eta padel zelaiak;
kirol pabiloia, bulegoak eta abar daude. Hemen dauka estadioa Arenas Club
taldeak ere.
Harritu egin al zaitu hormigoi zurizko eraikuntza horrek, itxuraz bolumen
txikia duenak, hainbeste azalera izatea barruan eta kanpoan? JAAM arkitektura
estudioak egindako diseinu zainduari esker da hori.
Bidegorriari edo ibaiaren ibilguaren ondoko pasealekuari
ekingo diogu berriz, eta beste etxe irla batez jarraituko dugu, gure protagonista
gehien egoten zen lekuetako batera arte. Plentzia kalearen gurutzean geldituko
gara. Gure hurrengo mugarria eskuinean dugu.
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3. Golf Zaharra Urbanizazioa — P Errekagane

Golf Zaharra urbanizazioa 50 urtez Neguri Golfeko Errege Sozietatea egon zen
lekuan dago. 1962an Galeara mugitu zen sozietatea. Hiru istorio interesgarri
ditugu instalazio horien inguruan:
a) Neguriko Golfeko Errege Sozietatea
Neguriko Golfeko Errege Sozietatearen lehen zelaiaren*4 proiektua Javier Aranak
egin zuen, askok Espainiako golf zelai diseinatzaile nagusitzat jotzen dutenak.
Hamaika zuloko ibilbidearen ondoren eraikitako etxe soziala Manuel Mª Smithek eraiki zituen. Pertsonaia hori ere ezagutu dezakezu deapie-k eskainitako
ibilbidean.
Elvira Larrazabal jaio zen etxea*5 4. zulotik ehun metrora baino gutxiagora zegoen, eta sukaldeko baldosak erabiltzen omen zituen gertuko jokoa
hobetzeko...
Ba al zenekien...?
*4. Tomas Olabarri Neguriko Golfeko Errege Sozietateko lehen jokalari handia izan zen,
eta Bizkaia zubitik aurrera dagoen Txurruka kaiaren jarraipenak bere izena du. Horrez
gain, olabarritarren etxean sortu zen 1932an Espainiako Golfeko Errege Federazioa,
eta Javier Arana fundatzaileetako bat izan zen.
*5. Elvira Neguriko Golfeko Errege Sozietatean hasi zen, haren aita, Angelín, irakaslea
baitzen bertan. Horrez gain, hark eman zion lehen makil sorta. Gizonezkoentzako 14
makil ziren, 9 sorta ezberdinetakoak. Klubeko bazkideenak ziren, berriekin ordezkatu
ondoren hartutakoak. Ángelek izan zezaketen herdoila kentzen zien eta kontu handiz
prestatzen zizkion alabari.

b) Neguriko Golfeko Errege Sozietatearen kokapen berria (1961)
1961an, Neguriko gunearen garapen demografikoa zela eta, kluba Galeara
mugitu zen. Zelaia, aurrekoa bezala, Javier Aranak diseinatu zuen, eta 18 zuloko
ibilbidea du, 6.280 metro luze da, eta 72ko parea du.
Klubeko txaleta Eugenio Mª Aginaga*6 Azketa arkitektoarena da, eta
DOCOMOMO arkitektura modernoko mugimenduaren aitortza du (ikus Manuel
Mª Smith ibilbidean udalerriko “docomomo” guztiak). Autorearen arabera,
klubeko etxeak ez du estilo definiturik, eta bere premisak izan ziren inguruko
material tradizionalak erabiltzea eta greenaren eta itsasoaren bistak indartzea,
txaleta itsasoko haize zakarretatik babestuta.
Neguriko Golfeko Errege Sozietatea klub pribatu bat da*7, eta sarrera
mugatua da.
Ba al zenekien...?
*6. Eugenio Mª Aginaga Azketa arkitektoak 2001ean Munibe saria jaso zuen, Euskal
Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak (EHAO) ibilbide profesional nabarmenak izan
dituztenei emandako saria. Lehen edizioan, omendua Luis Peña Gantxegi izan zen, Euskadiko arkitekturan modernitate erreferentzia. Peñak obra ugari egin zituen, esaterako,
aipatzekoak dira Eduardo Txillidarekin batera Haizearen Orrazian egindako jarduketa.
Horrez gain, arkitektura legatu handia utzi zuen Mutrikun (Gipuzkoa). Bertako kondea
da Evaristo Txurruka deapie-ko pertsonaia ospetsua.
*7. Golfeko jantziak mailaka txertatu ziren. Adibide bat: kiroleko oinetakoen erabilera
normalizatu arte, bazkideek kalekoak erabiltzen zituzten. Bitxikeria bat: 1930ean
Neguriko Golfeko Sozietatean berariaz debekatu zien ikusleei greenean takoidun
zapatak erabiltzea.
Horrez gain, bazenekien golfa ez dela kirol ingelesa? Eskozian sortu zen jokoa 1600
inguruan, baina laster zabaldu zen Londreseko aristokraziaren artean.
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c) Golf Zaharra urbanizazioa (1973)
Aurrean dugun eraikin multzoa Felix eta Jose Luis Iñíguez de Onzoño arkitektoen
lana da (ikus haien beste lan miresgarri batzuk Felipa Bustingorri ibilbidean,
Areetako kaiaren parean). Bizkaiko arkitekturako erreferentzia handiak dira,
eta lan hau Miguel Oriol Ibarrarekin eta Francisco Hurtado de Sarachorekin
elkarlanean egin zuten.
Bloke horiek iraultzaileak izan ziren garairako, espazio publiko komunen
aldeko apustua egin baitzen. Haien programan sartu ziren barruko kaleak, eta
terraza batzuk egoiliarrentzako lorategi publiko moduan erabili ziren.
Errekaganeko bidegorritik oinez/bizikletan jarraituko dugu 200
metroz, Asua-La Avanzada errepidearekin gurutzatu arte. Ezkerreko zebra
bidera joko dugu, hurrengo mugarrira eramango baikaitu.
Mugarri horren ondoren aurrera jarraitu ahalko duzu –oinez edo bizikletaz– Makaleta etorbidetik, edo eskumatan dagoen eta Gobela ibaiarekin
paralelo doan pasealekutik (pasealeku hori hautatuz gero, oinez joan beharko
duzu).
Bi bideak dira gomendatzeko modukoak:
Inguruko arkitekturaz gozatu nahi baduzu, Makaleta etorbidetik
jarraitzera gonbidatzen zaitugu, eraikuntza aipagarri gehiago baitago.
Aldiz, naturarekin konektatu eta paseo lasai batez gozatu nahi
baduzu, ibaiaren ondoko bidea iradokitzen dizugu.
Gure kasuan, Makaleta etorbideko bidegorritik jarraituko dugu.

4. Magnolio Etxea (1955) — P Makaleta etorbidea, 1

Zenbateraino da berezia Makaleta etorbidera ongietorria ematen dizun eraikin
hau? XX. mende erdiko obra bat da, Eugenio*8 Mª Aginaga arkitektoak diseinatutakoa.
Oinplanoaren oinarria funtzionaltasuna da: logela nagusiek barrura
aldera jotzen dute, orientazio onena izan dezaten. Aldiz, altxaerak apetatsuak
eta deigarriak dira: bolumen jolasak, bertikaltasun gotikoa, adreilua eta harrizko
bandak nahastuta, egur lan zuriak eta leiho ate zuriak.
Haren oinplanoaren L forma kasualitatezkoa da, errotonda bat aurreikusi
baitzuten magnolia miragarri hori dagoen lekuan.
Ba al zenekien...?
*8. Eugenio Mª Aginaga Azketa arkitektoak diseinatu zuen Neguriko Golfeko Errege
Sozietatearen Galeako txaleta (ikus haren arkitekturaren inguruko oharrak ibilbide
honen 3. mugarrian). Haren lehen lekuan, Negurin, hasi zen gure ibilbideko protagonista
golfean. Haren aita klubeko irakaslea zen, eta, jabetu zenez txikitatik golferako gaitasun
izugarria zuela, aritzera animatu zuen “emakumea izanda ere” (izan dezagun gogoan
garai horretan zein erreferentzia gutxi zeuden emakumezko kirolean).

Gure ibilbidea Makaleta etorbidean barrena doa. Metro gutxi
batzuk aurrerago, etorbideko eskumako espaloian, gure hurrengo mugarria
dugu.

5. Kabi Maite (1920, 2010) — P Makaleta etorbidea, 2

Lorategidun etxe polit horren egilea Jose Bilbao Lopategi da. Estiloa historizista
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da, eta eragin ingeles nabarmenak ditu. Makaleta etorbideko fatxadan ataridun
galeria bat du, berezko teilatutxo altxatua du. Haren gainean, terraza bat dago.
Jatorrizko eraikuntza hainbat bider zaharberritu zen (hotel bihurtzeko
ere bai), gaur egungo 7 etxebizitzak izan zituen arte, baina haren estiloaren
ezaugarriak mantendu zituen.
Gure bideari jarraituko diogu bidegorritik edo espaloitik,
hurrengo mugarrira arte, eskumako espaloian.

6. Bidarte (1919) — P Makaleta etorbidea, 4, Zumardia kalearen iskina

Karmen eremuaren (Manuel Mª Smith ibilbidean ezagutu ahal izango duzu)
aurretik, agian Neguriko auzoa egin zuten beste arkitektoetako batek sinatutako obra honek eman dizu arreta (literala da, sinadura fatxadan dago):
Emiliano Amman.
Eraikuntza hori Javier Ibarra Bergé enpresari, politikari eta idazlearena
eta haren emazte Teresa Ibarra Villabasorena zen.
Aurrera jarraituko dugu Makaleta etorbidetik, Zumardia kalea
gurutzatuz. Kaleko zenbaki bakoitien artean dago gure hurrengo geralekua,
Las Ardillas urbanizazioaren parean (8. mugarria).

7. Etxe Bikoitza (1923) — P Makaleta etorbidea, 11-13

Etxe hori, Diego Basterrak eraikia, Zumardia kalearen eta Makaleta etorbidearen artean kokatutako etxe bikoitzen urbanizazio txiki baten parte zen (egun
desagertuta dago). Arkitektura estiloa oso berezia du, eskualdeko elementuak
konbinatzen dituena.
Bi familiako etxebizitzen egitura klasikoa du, eta bi gorputzetan antolatuta dago. Ezkerrekoa euskal estilo berri herrikoi tipikokoa da: triangelu formako
hormapikoa, behatokia eta egurrezko balkoia, eta goiko zatian gezurrezko egur
bilbadurak. Beste gorputza etxe menditarrarekin lotuta dago, baina hainbat
motibo barroko darabiltza (erdi puntuko arkuak, moldurak eta teilatuko iskinak
pinakulutan luzatzea).
Hurrengo mugarriaz gozatzeko, eskumara begiratu besterik ez
dugu...

8. Las Ardillas Eraikina (1981) — P Makaleta etorbidea, 10

XX. mendearen azken laurdeneko Bilboko profesionalen abileziak eta lan
handiak egindako Euskadiko arkitekturaren adibide eder bat da eraikin hau.
Las Ardillas etxebizitza eraikina deigarria da etxebizitzen banaketa oso
ondo baliatuta dagoelako. Horrez gain, deigarria da partzelan duen kokapen
egokia (aukera ematen dio zuhaiztiekin, igerilekuarekin eta tenis zelaiarekin
batera egotea), eta, bereziki, kanpoko estetika, urteen poderioz baliozkotzat
finkatu dena.
Bere arkitektoak, Rafael Manenek arkitektura-eskultura bat diseinatu
zuen, inguruko bolumenekin bat ez zetorrena; gainera, berritzailea zen fatxadako material zeramikoa.
Bere garaian, orube hau Figolsen parte zen (ibilbide honen 10. muga-
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rria), eta, antza, lorategian ugariak ziren pinuak, haritzak, intxaurrondoak
eta hurritzak... Zuhaitz espezia horiek guztiak oturuntza ederra ziren bertako
urtxintxentzat. Hortik dator “Las Ardillas egoitza parkea –bizitzeko leku bat–”
garai hartako higiezinen agentziek iragartzen zuten moduan.
Ia iritsi gara ibilbidearen erdira. Zer iruditzen bidean gelditzen bagara
kafe bat edo freskagarri bat hartzeko bidegurutze honek eskaintzen dizkigun
terraza dotoreetan?
Zuzen jarraituko dugu, metro batzuk aurrerago, etxe irlaren
amaierara arte, eta segidan ikusiko duzu bidegurutze hau dela Neguri auzoko
berezienetako bat. Lehenik eta behin, erreparatu diezaiogun ezkerreko eraikinari.

9. Txaleta (1930) — P Makaleta etorbidea, 21

Eraikin hori Manuel I. Galíndez arkitektoak egin zuen Juan Urizar Roales bere
aitaginarrebarentzat. Euskal estilo berri herrikoikoa da.
Arkitekturari eta ingurumenari dagokionez, oso interesgarria da, eta
are interesgarriagoa da haren kokapenagatik, bi kaleren bidegurutzean baitago. Dena den, hainbat bider eraberritu da –batez ere gorputz osagarriak batu
zaizkiolako–, jatetxe moduan erabiltzeko. Egungo jatetxea beste leku batean
fundatu zen, 1921ean.
Haren eskuman, hain zuzen, gure hurrengo mugarria dago.
Deapie-k gomendatzen dizu eraikuntza ikustera inguratzeko (Leioa etorbidetik)...
Merezi du!

10. Figols-Leku Eder Jauregia (1950) — P Makaleta etorbidea, 12

1926an, Eduardo Olano Barandiaran Figolseko kondeak (hortik dator jauregiaren
izena) eta haren andreak, Mercedes Fontcuberta Casanovak, finka hori erosi
zuten. Olanotarrena itsasoko tradizioko familia bat zen, mende hasierako familia
burges ugari bezala, meatzeetan dirutza irabazi zuena; baina ez Bizkaikoetan,
baizik eta Kataluniakoetan. Senar-emazteek Ignacio Mª Smith arkitektoari
enkargua egin zioten jauregia eraikitzeko.
Arkitekturari dagokionez, eraikinaren oinplanoak U etzan forma du, eta
txapitula itxurako isurki anitzeko estalkia du, harburu taillatu ederren gainean
dagoena. Atzeko fatxadan koroadun armarri bat du.
Ikusi dezakegunez, inguruko eraikinak bezala, hotel-jatetxe bihurtu zen,
bere tamaina eta itxura dotore eta sofistikatua baliatuz.
Figols jauregiaren noblezia irudiari agur esango diogu,
etorbidera itzultzeko. Goierri kalearen eta Leioa eta Makaleta etorbideen bidegurutzean, San Esteban egoitza dugu.

11. Jolaseta-San Esteban (1929) — P Makaleta etorbidea, 14-16

Estilo menditar berriko jauregi hori Emiliano Amann arkitektoak eraiki zuen.
Arkitektura barroko eta dotorearen adibide berantiarra da. Finka handi batean
eraiki zen, 5.000 metro koadro ingurukoan. Azken aldian, lurzoruaren zati bat
eraikin berriekin okupatu da, adinekoak zaintzeko funtzioarekin lotutakoekin.
Etxe irlaren bigarren eraikina, kirol klubetik gertuago dagoena, jatorriz
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tenisean aritzeko aldagelak eta instalazioen zati bat zituen orubean eraiki zen.
Instalazio horiek aurrerago Jolaseta Errege Klubean sartu ziren.
Gure ibilbideari ekingo diogu berriz Makaleta etorbidetik,
bidegorriaren trazatua jarraituz, Getxoko kirol instituzio handi baten instalazioetara iritsi arte: Jolasetara.
Hori baino lehen, aurrera egin ahala, ezkerrean topatuko dugu Neguriko
zentroko etxe irla oso bat hartzen duen etxetzar handienaren hesia (12.000
metro koadroz ari gara). Los Rosales finka. Eraikuntza izugarri horren inguruan
gehiago jakin nahi baduzu, ez galdu dieapie-ren Manuel Mª Smith ibilbidea.

12. Jolaseta Errege Kluba (1933) — P Makaleta etorbidea, 18

Klubaren jatorria Neguriko Lursailen Sozietatean daude. Higiezinen entitate
horrek auzoko lursailak urbanizatzea eta bertan etxebizitzak eraikitzea sustatzen zuen, eta apustua egiten zuen lurraren zati bat kirol instalazioetarako
erreserbatzeko. Haren instalazioen artean dugu Athletic Club eta Arenas Club
jokoan aritzen ziren futbol zelai bat –haiekin hasi dugu ibilbidea–, zementuzko
tenis zelaiak, gurpildun patinentzako pista bat, tiro zelai bat eta eraikin sozial bat.
Beranduago, instalazio horien ustiapenaren ondorioz, beste kirol sozietate bat sortu zen: horrela sortu zen Jolaseta Sport Zelaien Sozietatea.
Jolaseta Errege*9 Kluba kirol kluba eta klub soziala da, Neguriko auzoan
kokatua. Pribatua da, eta Bizkaiko hirugarren klub handiena da bazkideei
dagokienez, Athletic Cluben eta Bilbao Basketen atzetik.
Ba al zenekien...?
*9. Jolaseta Errege Kluba izenarekin da ezaguna 1943an Juan Borboikoak “Errege” izendapena eman zionetik. Zentzu berean, Zuzendaritza Batzordeak 1969an Juan Carlos
I.a “ohorezko bazkide” izendatu zuen, printze hutsa zela.

Gure bidean aurrera jarraituko dugu, oinez edo bidegorritik, Makaleta etorbidean barrena, Gernika parkea atzean utzita. Beranduago,
Lexarreta kaletik eskumara hartuko dugu. Arreta izan puntu honetan, bidegorriak
etorbidetik zuzen jarraitzen baitu! Dena den, orain bisitatuko dugun eremuan,
Bolueko hezegunean, ez da jende asko ibiltzen, eta, beraz, bizikletaz jarraitu
ahal izango dugu (horretarako gunea dago galtzadaren leku batzuetan), kontu
handiz.
Zubia gurutzatu eta bazterbidetik jarraituko dugu, Larrañazubi
estratara arte. Gure ezkerrean, izen bereko eskola utziko dugu.
Orain... ongietorri Bolueko hezegunera, Getxoko ingurumenaren harribitxira! Ibili bertatik, etzan zaitez haren zuhaitzen gerizpean, edo itxaron isilpean
bertako animalia espezie ugarietakoren bat ikusteko.

13. Bolueko Hezegunea

Bolueko hezegunearen*10 izena Bolu ibaiaren jaiotzan dagoen errotatik dator,
hala esaten baitzitzaion euskara zaharrean, eta dagoeneko naturalizatutako
urtegi zahar*11 baten gainean dago. Getxo urez hornitzeko erabiltzen zen urtegia, eta XX. mendean gelditu zen zaharkituta, beti izan baita uholde arriskua
duen gune bat.
Urteen poderioz naturalizatutako urtegiaren punpa etxe zaharra da
leku honen erabileren aldaketaren erakusgarri; izan ere, egun bertan egiten
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dituzte biologoek beren ikerlanak, esaterako, espezie exotiko inbaditzaileen
kontrola eta zaintza edo hegaztien eraztuntzea.
Euskadiko kostako beste hezegune batzuekin alderatuta, ezaugarri
bereziena da ur geza duela, eta ez gazia. Ingurumen baldintza horiengatik,
bakarra da euskal kostan, eta askotariko fauna interesgarria dago (narrastiak,
azkonarrak, azeriak eta basurdeak, besteak beste). Hain zuzen, hezegunearen
barruan hainbat begiraleku daude, animaliak behatzea eta haiekiko harremana
errazteko. Adituen iritziz, «onena goizean goiz etortzea da, prismatikoekin»...
Padura honetan lezka eta zintabelar ugari daude, lohiz inguratuta, baita
hegaztien babesleku moduan aritzen diren eta habiak egiteko lekua ematen
dieten ur landareak ere.
Halaber, birika berde honetan askotariko eta bertako flora dago (ikus
landare flotatzaileak, baita ibaiaren erriberan hazten diren landareak ere). Leku
egokia da kirola natura betean egiteko edo atsedenaz eta bareaz gozatzeko.
Gogoan izan etorkizuneko belaunaldiek gozatu dezaten, errespetuz tratatu
behar dugula: ekosistema ez eraldatzen saiatu behar gara.
Ba al zenekien...?
*10. Bolueko ibarra da Bolue eta Kukuiaga errekek sortutakoa. Biek Umbe mendietan
dute iturburua (Erandion), eta bat egiten duten haran bana osatzen dute, bat egitean,
ibilgu bakarra hartzen dute, Bolue hezegunea gurutzatu eta Gobela ibaian isurtzen dena.
*11. Aurreko mendeko 40ko eta 50eko hamarkadetan, ur gutxi zegoenez, Udalak erabaki
zuen Bolue ibaiari berriz presa bat egitea, ura erabiltzeko. Urtegia eta punpa etxea
aktibo egon ziren 50eko hamarkada erdira arte.

Urtegia inguratzen jarraituko dugu, bidearen trazatuari segituz.
Hezegune honen heldutasun ekologikoaren ondorioz, urak kolonizatzen dituzten
erribera zuhaitz ugari daude, esaterako, haltzak eta hainbat sahats espezie:
zuria, beltza eta ezagutzen errazena eta ohikoena, sahats negartia, adar ahul
eta erromantikoak dituena...
Zubiaren azpitik igaro eta zuzen jarraituko dugu. Bigarren zubiaren
azpiko bidegurutzera iristean, bi aukera ditugu:
Ezkerrera jo dezakegu, Bolue hezegunea inguratzeko eta Fadura-Getxo Kirolak futbol zelaietara iristeko eta bertan gure ibilbidea amaitzeko.
Edo bidea luzatu eta eskumara jo, Santa Koloma ermitara igo eta
hainbat baserritan eta Getxoko Udalaren ingurumen ikasgelan gelditzeko (1-3
mugarri gehigarriak).

14. Fadura-Getxo Kirolak (1916, 1971) — P Makaleta etorbidea, 56

Fadura toponimoak, hau da, uholdeekin urez betetzen den lekua esan nahi
duenak, zuzenean lotzen du Elvira Larrazabal ibilbideko mugarri hau aurrekoarekin, Bolueko hezegunearekin.
Egungo kiroldegiaren historia 1916an hasi zen, Fidel Iturria udal arkitektoaren ekimenez. Hark egin zuen hilerria ere, eta deapie-k bertan ibilbide bat
eskaintzen dio. Haren proiektuari jarraituz, Udalak lursail horiek erosi zituen,
Bizkaia estadioa eraikitzeko (1922-1923), baita laku txiki bat ere. 1927an Getxo
Kirol Kluba sortu zen, eta Udalari eskatu zion Faduran futbol zelai bat eraiki
zezan. Ignacio Mª Smith arkitektoak zuzendu zituen eraberritze obrak, eta
1929an inauguratu zen.
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Futbolaz gain, Jolaseta Errege Klubaren eraginez, leku horretan ere egin
dira zaldiekin lotutako jarduerak ere, esaterako, zaldi lasterketak, erakustaldiak,
lehiaketak eta polo partidak. Azkenik 1971ean egun ikusi dezakegun kiroldegia
inauguratu zen. Bera garaian kirol instalazioen erreferentzia bat izan zen.
Hemen amaitzen da Elvira Larrazabal kirolariaren ibilbidea. Deapie-k
iradokitzen dizu ibaiaren erriberan zehar osteratxo bat eman dezazun,
kirol hiriaren inguruan, bide osoan zehar kirola eta natura bateratu dituen
ibilbide honi amaiera gozoa emateko.
Energiarik baduzu, deapie-k animatzen zaitu Neguriko Golfeko Errege
Sozietatearen egungo kokapenera joateko (Galeara), ibilbide honen biribila
ixteko. Ausartentzat soilik!
Neguriko Golfeko Errege Klubaren mendeurrenaren ondorioz (1911-2011),
klubeko txapeldun guztiei egin zitzaien omenaldia, Elvira Larrazabali
barne (inork ez zion irabazi 1952 eta 1955 artean jokatutako txapelketetan).
Zalantzarik gabe, txapeldun handia da ibilbide honetako protagonista.

* Ibilbide luzatua, +4 mugarri, 13. mugarritik.
Eskumara joko dugu, Santa Koloma ermitara bidean. Orain,
harrigarria da paisaia ez dela hirikoa, eta landa inguruarekin mimetizatzen dela,
ia bukolikoa izanik, Dena den, udalerriko zalapartatik gertu gaude oso.
Larrañazubin, lehenik eta behin eskumara joko dugu 12B zenbakira
iritsi arte. Bertan dugu Ingurumen Ikasgela, desbideraketatik 550 metrora.

15. Ingurumen Ikasgela — P Larrañazubi, 12B

Zentro hau zaharberritutako baserri batean dago kokatuta, eta haren helburua da ingurumenaren eta garapen jasangarriaren inguruan sentsibilizatzea,
inguruko baliabideak erabiliz.
Ingurua egokia da helburu horretarako; izan ere, batetik, Larrañazubiko zabortegi zaharra dugu, eta, bestetik, Getxoko Hondakinen Transferentzia
Zentroa. Horrek aukera ezin hobea ematen du in situ lantzeko hondakinen eta
kontsumo arduratsuaren gaiak, besteak beste. Gainera, Bolueko hezegunea ere
oso gertu dago, eta horrek aukera ematen digu Getxoko berdegune nagusietako
bat, biodibertsitatearen babesleku garrantzitsua, zuzen-zuzenean ezagutzeko.
Azalpen guneez gain, ikasgelak hezkuntza programa bat dugu, eta
hainbat jarduerako programazioa izaten du asteburuetarako, edonorentzat:
haurrentzat, familientzat eta helduentzat.
Azalpen guneez gain, ikasgelak hezkuntza programa bat
dugu, eta hainbat jarduerako programazioa izaten du asteburuetarako, edonorentzat: haurrentzat, familientzat eta helduentzat.
Igotzen goazen heinean, testigantza moduan balio historiko handia
duten hainbat baserri topatuko ditugu. Horietako batek, ezkerrean dagoenak,
lau mende baino gehiago ditu... zein ote?
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16. Ibarrekoerrota Baserria (1610) — P Larrañazubi, 12

Lehen aldiz 1610ean aipatu zuten, Ibarrako errota moduan, baina 1748tik aurrera Ibarrekoerrota izenarekin azaltzen da dokumentatuta, garaiaren arabera
hainbat idazkera dituela. Izena hitz bakarrekoa da, euskaraz etxeen izenen
tradizioari eta arauei jarraituz.
Batzuetan gorago dagoen Errotaetxe etxearen partetzat jo da (aurrerago ikusiko dugu). Nahasketa horren arrazoia da aspaldi-aspaldi Errotaetxe
errotaren etxebizitza zela*11.
Ba al zenekien...?
*11. 1996an arazoak izan ziren erabakitzeko errota hori osorik Getxorena zen edo zati
bat Berangon zegoen. Azkenean, erabaki zen osorik zegoela Getxon.

Ermitarako aldapan gora jarraituko dugu. Ikusten dugun bigarren
baserria ere, orain gure eskuinetan, balio handikoa da oso.
Igotzen ari garela, eskumatan, Getxoko ingurumen ikasgela ikusiko
duzu (Larrañazubi 12B), ingurumenaren sentsibilizazioa eta gure inguruaren
garapen jasangarria lantzen dituena hezkuntza programen eta asteburuko
jardueren bidez.

17. Errotaetxe Baserria (1613) — P Larrañazubi, 14

Etxe horren aipamen zaharrena 1613koa da, eta dagoeneko Errotaetxe izena
zuen. Kontraesana dirudi terminoak: non dago aipatutako errota?. Badirudi
baserri hori lotuta zegoela beheko errotarekin, eta jabetza bakarra zela. Izen
hori errepikatzen du 1850ko aipamen batek. Etxe horrek bi ortu zituen, Aurrekomendi eta Urbieta izenekoak.
Euskadiko kostan, ohikoena da errota etxebizitza ere izatea, baina
badirudi aurreko garaietan etxebizitzak ibaietatik aldenduta eraikitzen zirela,
leku babestuagoetan, eta nekazaritzarako hobeagoetan, esate baterako, kasu
honetan bezala. Denboraren poderioz eta nekazaritza estentsiboaren ondorioz,
errota zena etxebizitza bihurtu zen.
Aldapa igotzen jarraituko dugu, Elvira Larrazabal ibilbidearen bertsio luzatuaren azken geralekura heldu arte: Santa Koloma ermitara. Horretarako, aurrera jarraituko dugu, desbideraketak alde batera utzita,
guztiak finka pribatuetan sartzen baitira, horma gorria duen etxe batera iritsi
arte. Bertan, eskumara joko dugu, eta mugarri bat ikusiko dugu, Berangoren
eta Getxoren muga, hain zuzen.

18. Errotaetxeko Santa Kolomaren Ermita Txaleta
(XVI. mendea, 1955) — P Larrañazubi, 16

Dirudienez, Santa Kolomaren ermita hori*12 Errotaetxe baserriarena izan zela.
Beraz, baserria, ermita eta beheko errota jabetza bakarrekoak ziren. Bolue
ibarraren behatoki ezin hobea da.
Arkitektura tradizionala du, harlanduz eta harlangaitzez eraikia dago.
Estalkiaren armazoia egurrezkoa da, eta ataria nabetik banatzen du hormatxo
batek eta egurrezko barrotedun ate batek.
1950an, hura birgaitzeko proiektuak hasi ziren, baina estalkia 1952an
erori zen, obrak hasi aurretik. 1955an hasi ziren konponketa lanak, azkenean.
Lan horiek egitean, harri batean XVII. mendeko data azaldu zen idatzita.
Dokumentazio zaharrenean, Santa Columba aldaera ageri da idatzita.
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Kondairak dioenez, asmoa zen ermita beste leku batean eraikitzea, egungo
Berangoko ur tangatik gertu. Antza denez, egunez egindako lana gauez desegiten
zen, ordea, eta, gainera, materialak eta tresnak lekuz aldatzen ziren. Azkenean,
“gertakari ulergaitz” horiekin nekatuta, egungo lekuan eraikitzea erabaki zuten.
Bitxia da, baina istorio hori leku askotan ageri da.
Ba al zenekien...?
*12. Santa Koloma (III. mendea) Sensen bizi izan zen (Frantzian), eta haren gurtza oso
zaharra da penintsulan. Kondairak dioenez, gizon aberats batekin ezkontzeari uko egin
zion, birjina izaten jarraitzeko. Bere ezezkoa zigortzeko, epaile batek prostituzio etxe
batean sartu zuen, baina hartz batek saihestu zuen hura bortxatu zezaten. Azkenean,
mendean hartu ezin izan zutenez, burua moztu zioten. Haren jaia abenduaren 31 den
arren, Getxon, beste leku askotan bezala, maiatzaren 28an ospatzen da.

Ermita ikusten amaitu dugunean, atzera egingo dugu etorritako
bidetik, Bolueko hezegunearen bidegurutzera arte, eta hortik joan gaitezke
berriz Fadura-Getxo Kirolak kiroldegira.

