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Pedro Bilbao  (1909-1992)

Pedro Bilbao Encera Getxon jaio zen 1909. urtean eta 
horren lekuko da Portu Zaharreko jaiotze-etxean jarri duten 
plaka.  Medikuntza ikasi zuen Valladolidko Unibertsitatean 
eta barne-medikuntzaren arloan bere promozioko bikainen 
bihurtu zen. Gero, plaza lortu zuen Basurtuko ospitalean 
(Bilbo) eta gerra zibilean gaixondo-ospitalea zuzendu zuen 
Zugatzarten (Areeta). Ondoren, bere lanbidean bere kabuz 
aritu zen eta Getxon jarri zuen kontsulta.

Prestakuntza eta giza kalitate bikainak zituen eta Bizkai-
ko izen handiko mediku izatera iritsi zen. Betiere bizi ohitura 
osasuntsuen bidez gaixotasunak prebenitzeari erreparatu 
zion eta hurrengo printzipio hipokratikoan oinarritu zen: 
«Zure sendagaia zure elikadura izan dadila eta elikagaia 
zure sendagaia».

Udalerriak asko miresten du gizon hau eta, ondorioz, 
Portu Zaharrean plaza bat du bere omenez. Halaber, estatua 
bat aurki daiteke Ereagako hondartzan eta bitxia izan arren, 
ez dago itsasora begira. Atsegin handiz so egiten ditu egu-
nero ibiltzen, bizikletaz, gurpil-oholez edo patinez pasatzen 
diren pertsonak.

Pedro Bilbaok Euskadin Prebentziozko Medikuntzaren 
Katedra sortu zuen eta bere lanbide-lankideentzat dibulga-
zio-buletinak argitaratu zituen. Azterlan horiek erreferentzia 
ederra dira, orain, 50 urte geroago, bizi-ohitura osasuntsu 
horiek modan jarriak baitaude. 
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Ongi etorria

Ereagako kaian gaude, Getxoko hiri-hondartza baten ondoan, kirol-mota 
guztietan jardun eta egun eguzkitsuetan horretaz gozatzeko.

Hasieratik, Areetako hondartza inguratzen duen luxura iritsi gabe, Ere-
aga hondartzan ere bainuetxe eta 
osasun-turismoaren aldeko apustua 
egin zen. Baina zergatik eraman zen 
itsas bainuen jarduna Ereagako hon-
dartzara? 

Abrako kanpoko portua (1895) 
eraiki zenean, korronteak aldatu ziren 
eta pixkana Areetako hondartza han-
diaren zatia desagertu zen. Ordura arte, 
1.500 m-ko luzera zuen. Une horretan, 
Getxoko osasun-turismoa Ereagako 
hondartzara joan zen eta Igeretxe eraiki 
zuten, La Perla bainuetxearen arras-
toen gainean.

Historikoki osasun eta itsasorako 
erabiltzen zen espazio hori gaur egun 
deapieren Pedro Bilbao ibilbidearen 
abiapuntua da. Lehen aipatu den beza-
la, gizona erreferentziazko aditua zen 
prebentziozko medikuntzan.
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Ibilbidea

1. Pedro Bilbao Doktorearen Omenezko Monumentua (1995) 
— P Ereagako kaia, 4, aurrealdean, 4  
Pedro Bilbao oso maitatua zenez, herritar partikularrek eratutako batzordeak 
gestioak hasi zituen bere omenez monumentu hau altxatzeko.  
 Lana Luis María Íñiguez Paillole (1935-1995) artistarena da eta medikua 
zutik irudikatuta dago. Harrizko bloketik goi-erliebe altu modura jasotzen da. 
Protagonistak liburua du eskuineko aldean bere azterlan guztiak aipatzeko eta 
ezkerrekoa galtzaren sakelan ezkutatuta dago. Kaian paseatzen dihardutenei 
begira ematen ditu orduak.      
 Bertan aurki daitekeen inskripzioak modu bikainean laburtzen du mediku 
getxotar honen bizia eta ideiak:
 «Herriak Pedro Bilbao Encera doktorea omentzen du, Getxoko gizon 
ezaguna zen neurrian. Algortako Portu Zaharrean jaio zen 1909ko urriaren 9an 
eta Algorta-Getxon hil 1992ko irailaren 19an, bizi eta jaio zen giza xumetasun 
berdinarekin. Izan ere, prebentziozko medikuntzaren arloan egindako lan handia 
goretsi nahi da. Bere ahaleginak bideratu zituen, batetik, osasuntsu bizitzen 
erakustera eta, bestetik, gaixotasunak prebenitzera. Xede horrez printzipio 
hipokratikoa hedatu zuen: “Zuen elikagaiak dira zuen sendagaiak”. Bere lehe-
nengo errezeta honakoa zen: “Ibiltzea*1  bi ordu egunean toki libreetan”. Bere 
oroimenak eta irakaskuntza gurekin eta etorkizuneko belaunaldiekin bizitzeko».
 Pedro Bilbaok “Apokalipsiko lau zaldizko” zeritzonaz ihes egitea gomen-
datzen du: tabakoa, alkohola, elikadura okerra eta sedentarismoa.
 
  Egin dezagun aurrera hurrengo elementuraino. Ia monumentuaren 
ondoan dago. Nolanahi ere, eraikin horren inguruan Ereagan jira-biraka zen-
biltzan itsasoko bainu osasuntsuak...

Ba al zenekien...? 
*1. 1960-1970 hamarraldian Getxon ezagunak izan ziren “Pedro Bilbaoren erbi-txakur” 

izenekoak Arriluzeko kaian zehar. Ildo horri eutsiz, Bilbon ere adineko pertsonen taldeak 
antolatu zituen, ariketa fisikoa egin zezaten.

 
2. Igeretxe (1912, 2010)— P Ereagako kaia, 4 
La Perla bainuetxe zaharraren (1887) arrastoen gainean, gaur egun halako 
arkitektura-tipologiako eraikinaren lekukoa da Getxon. Hori da, hain zuzen, 
burgesiak Areeta eta Ereagako hondartzetan bizitako uden testigu bakarra. 
 Bere etimologia: -igeri, (‘nadar’ euskaraz) eta -etxe (‘casa’ euskaraz); 
nolanahi ere, Antonio Araluce arkitekto getxotarrak diseinatutako higiezinaren 
helburua adierazten du. Eraikitzeko garaiko material berriztatzailearen aldeko 
apustua egin zuen: hormigoi armatua2*.  
 Igeretxeko eraikina eraikin exentua da eta hondartzan bertan kokatua 
dago. Itxura neoeuskalduna du, baina osasun-arkitekturaren izaera funtzional 
sendoak sinplifikatu du. Gaur egun, hainbat berrikuntza izan ostean, oraindik 
hasierako nortasuna mantentzen du. Hotel bat da eta kafetegia nahiz jatetxeak 
ditu.

Jatorrizko eraikina lau altueratan banatuta zegoen:
• Beheko solairuak gorputz zentrala zuen: makinen gela, ikuztegia 

eta lehortegia, 42 kabina, sukaldea, jaki-tokia, salbamendu-ma-
terialerako aretoa eta bi eskailera alboetako gorputzetara iristeko. 

• Solairu nagusia (egungoaren toki berean kokatuta) kai-errepidearekin 
komunikatzen zen eta, horretarako, hormigoi armatuzko zubia era-



Pedro Bilbao 4 / 8

biltzen zuen. Erdian atondoa, halla eta egongela zeuden; bien bitar-
tean, alboetan bainu beroak, komunak, zurrusten gela eta dutxak, 
botikina, bi itxarote-gela, jatetxea eta terraza estalia aurki zitezkeen. 

• Bigarren solairua honako moduan banatuta zegoen: irakurketa-gela, 
patio zentral estalia eta alboetan bi terraza handi. 

• Hirugarren solairuak administrazio eta ur-tangetarako guneak zituen.

Garai hartan kokatzeko gonbita luzatzen dizut, bainuetxea gailurrean baitzegoen. 

Itxi begiak, agian, orkestra entzuteko aukera izango duzu. Goizeko 11ak direla 
iragartzen du. Bezeroak iritsi berriak dira Igeretxe bainuetxera. Indianoen eta 
burgesia ertainaren familiek pasatzen dute uda Algortan. Langile guztiek 
uniformea daramate behar bezala almidoitua... Bainulariei arreta eskaintzen 
dieten emakumeek jantzi urdin argia eta mantal nahiz buruko zuriak eramaten 
dituzte; zerbitzariak, ordea, beltzez jantziak daude eta mantala nahiz burukoa 
zuriak dira. “Bainuzainak” arropa berezia du: ainguraketa-botoiez hornitutako 
jaka, jertse zuria Igeretxeko bereizgarriarekin eta galtza urdin iluna. Musika 
eguerdiko 1 arte egongo da joka. Ordu horretan hainbat pertsonak bermuta 
hartzen duen bitartean, beste batzuk bainatzen daude... [Getxoko Oroitzapenak 
blogetik egokitutako laburpena].

  Eta iraganera bidaiatu ondoren... Paseatzen jarraituko dugu Erea-
gako kaian zehar, izen bereko hondartzaren bistekin!

Ba al zenekien...? 
*2. Ikastunek adierazitakoaren arabera, Bilboko Ceres fabrika (1899) izan zen Estatuko 

lehenengo eraikina oso-osorik hormigoi armatuaren teknikarekin egiten, hau da, zuta-
beak, habeak eta lauzak material horrez eginak zeuden. Hala eta guztiz ere, Gorlizko itsas 
sendategia (1910)*3, lehenengo, eta Igeretxe, geroago, arkitektura modura aitzindariak 
izan ziren. Horietan hormigoia zen protagonista eta industria edo eraikuntza zibiletan 
ez zen hala gertatzen. Ildo horri eutsiz, Punta Begoña (deapieren Horacio Echevarrieta 
ibilbidea) ere aitzindaria da hormigoizko eraikuntzan, oraingoan, bizitegirako. 

*3. Gorlizko sendategiko fatxada nagusian Enrique Areilza doktorearen (1860-1926) 
omenezko monumentua dago. Bilbon mediku izan zen eta meatzariei tratatzen zieten 
ospitaleetan lan handia egin zuen.

3. Ereagako Hondartza eta Kaia 
XIX. mendera arte ez zegoen hondartzara joateko ohiturarik, goi-mailako 
burgesiakoa edo arrantzale xumea izan arren. Gainera, gaur egun Ereagako 
hondartza izenez ezagutzen duguna, lursail ibilgaitza zen eta arrokaz betea 
zegoen. 
 1887. urtean Ereagak (harea, euskaraz) egungoaren itxura hartzen hasi 
zuen, harriak atera ziren, hondarra ekarri zen eta La Perla bainuetxea eraiki zen, 
gero, horren gainean Igeretxe (1912) egiteko. 
 Azkeneko bainuetxetik abiatuta eta Areetako hondartzan marea-al-
daketak eraginda (tamainari eta uren kalitatea ukituak izan ziren), Ereaga 
hondartza eguzki-aterki, eguzki-oihal, eserleku modura saski... eta udatiarren 
familiez bete zen. 
 Begiratu gorantz eta eskuinerantz, etxe dotore eta bizilekuen multzoa 
ikusteko. Seguruenik, bertan bizi izan ziren Ereaga uda pasatzeko hautatzen 
zuten pertsona batzuk. Ereagako goiko zona 2001. urtean udalerriko Monu-
mentu Multzo aitortu zuen Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak.
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 Gaur egun, Ereaga hiri-hondartza da eta ondo komunikatua eta ekipatuta 
dago. Bainuaz eta eguzkiaz gozatzeko egokia izatez gain, jarduera desberdinak 
gara daitezke, hala nola, surfa*4, kitesurfa, kanoak edo bolei-hondartza. 

Ba al zenekien...? 
*4. Ereagako hondartzak, batez ere, ezkerraldeko olatuak, 2 metrora artekoak, eskaintzen 
ditu. Ipar-mendebaldeko haizeetatik oso babestua dago, beraz, oso hautabide baliagarria 
da hondartza irekietan meteorologia-baldintzak txarrak direnean eta itsasoa haserre 
dagoenean. Bestalde, itsaso haserrea behar du, beraz, sarritan, ez dira olatuak ageri.

  Ikuste al duzu Ereagako kaiaren eskuinaldeko igogailua? Algortako 
goiko aldearekin eta deapieren Antonio Basagoiti ibilbidearekin konektatzeko 
da... 

  Dena den, Pedro Bilbao ibilbideari eusten badiogu, Ereagako hon-
dartza atzean uzteko unea iritsi da pauso arinez Portu Zaharrera heltzeko. 
Dena den, jomugan egon baino lehenago, Portu Zaharreko murrutzar handian 
mitologiako irudia ikusiko dugu.

4. Getxoko Gizonezko Sirena (2007, 2011)— P Portu Zaharreko murrutzar handia  

Getxoko gizonezko sirena Marcos López argazkilari argentinarraren artela-
na da. Uhandrearen irudia, hala deritzote garbizaleenek gizonezko sirenari, 
Getxophoto erakusketan ipini zen. Izan ere, hori nazioarteko irudien jaialdia da 
eta urtero argazkiz betetzen du Ereagako kaia edo Portu Zaharra... udalerriko 
beste puntu batzuen artean.
 Instalazioari jatorrian Rio de la Platako gizonezko sirena esan zitzaion. 
Artelan dinamikoa da eta elkarrekintzan dihardu itsasoarekin. Marearen arabera 
zati bat ikus edo ezkuta daiteke. 
 2007ko Getxophototik udalerriko kokagune iragankor desberdinak 
izan ditu, besteak beste, Ereagako hondartzaren igogailua, Arrigunagako hon-
dartza eta Portu Zaharra. 2011. urteaz gero, Getxoko gizonezko sirena artelan 
iraunkorra da eta Portu Zaharreko murrutzar handian kokatuta dago. San 
Nikolas jaiak (abuztuak 12) direla-eta, Portu Zaharreko hondartzan lagunarteek 
egiten dituzten jarduera tradizionalen lekuko leiala da. Nasapuntakoaz edo 
donibane-zuhaitzaz ari gara. Enbor bat jarriko da xaboiez edo koipez igurtzia. 
Horretan zehar ibili edo igo behar da, bertikalean edo horizontalean jarri iza-
naren arabera. Muturrean bandera ipiniko da eta lortzen duenak irabaziko du. 
Bigarren jarduera jasoaldien ingurukoa da. Ahalik eta denborarik gehiena eutsi 
behar zaio zakuari (lehen antzara). Portuko alde batetik bestera soka lotuko 
da eta zakuaren euskarri izango da. 

  Zer moduz bitartean kaiko murrutzarrean atsedena hartzen badu-
gu eta bista eskaileretan nahiz arrantzaleen lehenengo etxebizitzen profilean 
jarrita, gure zain dagoen Portu Zahar honi buruz hitz egiten badugu? 

5. Portu Zaharra  
Bizkarrean hondartza txikia uzten baduzu, Portu Zaharreko eraikuntzetarantz 
begiratuz gero, ziurrenik, deigarriena eskailera da. 2018an igogailua instalatu 
arte, auzorako sarbide bakarra zen portutik eta bizilagunek hainbatetan jaitsi 
eta igo dituzte. Gaur egun topagunea da kanpotar eta getxotarrentzat, baita 
ustekabeko harmaila San Nikolas jaietan ere. 
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 Aspaldi, hemen arrantzaleen eta marinel trebeen familiak bizi ziren 
eta batzuek oraindik bertan diraute. Bilbora zihoazen itsasontziei “laguntzen” 
zieten itsasadarrera sartu eta bertatik irteten. 

Baina zergatik “lagundu” behar zitzaien itsasontziei...? Hona hemen eran-
tzuna:
XX. mendearen hasierara arte Abran (zure aurrean duzun itsasadarraren ize-
na) nabigaziorako baldintzak ez ziren oso aldekoak: dikerik eta kairik gabe, 
korronte, arroka eta, batez ere, hondar-bankuekin itsasadarrean sartzean. 
Hondar-bankuei dagokienez, Evaristo de Churrucak proiektatutako Burdina 
Kaiari esker deuseztatu ziren.  
 Kanpoko kapitainentzat arazoa zena Portu Zaharreko eta inguruko 
herrietako arrantzaleentzat lan-aukera bat zen: lemanaje izenekoa (lema, 
euskaraz). Lema-gidariak arrantzaleak izan ohi ziren eta Nerbioiko Abraren 
baldintzak ezagutzen zituzten. Itsasontziren bat hurbiltzen zela ikusten zutenean, 
beren ontzietan ateratzen ziren hondar-bankuen arriskuak adierazi eta gaindi 
zitzaten gidatzeko. Era berean, lankidetzan aritzen ziren “Itsasoan Galdutakoen 
Etxearekin”, baina bere zeregina Horacio Echevarrietaren eskutik ezagutuko 
duzu berari dagokion ibilbidean... 
 Tokiko bizimoduari buruz, arrantzaleen etxe zuriez eta kale estuez... hitz 
egingo digu deapieren Miren Larrea ibilbideak. Bizilagun kutunetariko batek 
Portu Zaharreko txokoak erakutsiko dizkigu, pixkana Algortako plaza eta eliza 
handiraino iritsi arte.

  edo   Portu Zaharreko hondartzaren eskuinean eskailerak 
daude (zalantzarik gabe, hurrengo elementuraino igotzeko modurik osasun-
tsuena...), baina behar edo nahi izanez gero, igogailua erabil daiteke. Egitura 
hori i-INGENIA Ingeniería y Arquitectura konpainiaren lana da. 15 metroko maila 
aldaketa salbatzen du Portu Zaharreko zabaldegi eta Jenaratxu parkearen artean.

  Portu Zaharreko plazara iritsitakoan (igogailua aukeratu baduzu, 
egin aurrera eskuinerantz bertan egon arte). Agian, une aproposa da magurioak 
(karrakelak), pintxoak edo txibierroak dastatzeko.
 Pedro Bilbaok gomendatzen zuen «dietan sardinak, txitxarroak eta 
berdelak sartzea» eta “elikaduraren harribitxiak” esan zizkien. Medikuaren 
inguruan egiten ari zaren ibilaldiak “pena merezi duela” pentsatzen dugu, beraz, 
murgil zaitez, neurriz, gauza gozoez betetako barren mundu tentagarrian... 

   Plaza uzteko zuzen jarraituko dugu eta bidegurutzean eskui-
nerantz biratuko dugu Erribera kaletik. Puntu honetatik gutxi gorabehera 35 
metrora ibilbideko elementurik kutunena aurkituko dugu, gure protagonista 
jaio zen etxea baita.

6. Pedro Bilbaoren Jaiotza-etxea eta Plaza 
— P Erribera Kalejarekin eta Aretxondo, 7n  

Hemen bi aitzakia on azalduko ditugu Portu Zaharreko kalezuloetan zehar 
galtzeko. Lehenik eta behin, hurbil zaitez bizilagunek hainbeste maite zuten 
medikuaren jaiotza-etxera. Erribera eta Kaleja kaleak elkartzen diren puntuan 
erraz aurkituko duzu, fatxadan dagoen plakarengatik, bertan ageri baita biz-
tanle ospetsuaren izena. 
   Bigarrenez, bere omenez izendatutako plaza bisita ezazu Are-
txondo kaleko 7. zenbakian. Xede horrez, Erribera kalean egindako bidea desegin 
behar dugu Aretxondo kalearekin gurutzatu arte. Horretan eskuinerantz biratu 
eta gora bideratuko gara.  
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   Berriz ekingo diogu Aretxondo kaletik Erribera kaleraino eta 
eskuinera egingo dugu igogailuaren plazaraino (Erribera kalea, 28). 
 Usategira bideratu baino lehen, toki honetatik Abrako (zure aurrean 
duzun itsasadarraren izena) bista ikusgarriei erreparatuko diegu. Azpian, igogai-
lua abiarazten den puntuan, zabaldegi bat dago. Itsasoari irabazitako lursaila 
da eta kontzertuak nahiz Portu Zaharreko jaiak*5 egiten dira. 

Ba al zenekien...? 
*5. Hala nola, “pijamen jaia” -dress code (jantzia) dibertigarria goizeko lehen ordutik 
eta marmitako lehiaketa tradizionala, San Nikolas jaien azkeneko egunean egiten 
dena. “Portu Zaharra dastatuz - El sabor del Puerto Viejo” liburu minak marmitakoaren 
errezeta du pertsona anonimoen beste herri-errezeta batzuen artean. Gainera, liburu 
horrek kapitulu bat du Pedro Bilbaoren aholku osasuntsuetarako. Turismo Bulegoan 
dago salgai.

  Pedro Bilbao hazi eta bizi zen auzoa uztear gaude. Hemendik bidexka 
batean murgilduko gara. Ikusiko duzu zer atsegina den kostaldeko floraren 
artean galtzea Usategiko parkean zehar. Hori da, alegia, gure hurrengo jomuga!
 Bidea aingura batekin hasten da, baina zer egiten du aingurak hain toki 
altuan? 
 Duela urte asko... Algortako gazte porrokatuen taldeak Tunelbokako 
hondartzan aingura berreskuratzea erabaki zuen, itsas tradizio handiagoa zuen 
tokira, hau da, Portu Zaharrera eramateko. Zailtasunekin eta “erokeriarekin” 
Sociedad de Naufragos erakundearen (deapien Horacio Echevarrieta ibilbi-
dearen elementua) arrapaladaraino atoian eraman zuten. Kamioian Aretxondo 
kaleraino iritsi ondoren, kalean zehar arrastaka jaitsi zuten (pabadura gaixoa, 
aingura gaixoa...) Jenaratxuraino. Han dago 1974. urtetik. [Getxoko Oroitzapenak 
blogetik egokitutako laburpena].  

7. Usategi Parkea 
Txoko berezia getxotarrentzat, tamarindoekin. Itxuraz, pertsonak dirudite eta itsas 
haize gogorrak gainditu behar dituzte. Dena den, beti ez zen leku baketsua izan.
 Bere historian kanoien joan-etorriak*6 ezagutu dira (bai, bolbora bota 
eta “booma” egiten zutenak). Frantziako itsas armadaren erasoaren ondorioz, 
toki honetan XVII. mendean gotorlekua eraiki zen lau kanoiekin. Xelebrea izan 
arren, Portu Zaharreko baselizan gorde ziren bake-garaietan... Ondoren, beste 
bi kanoi gehitu ziren. Kendu behar izan zituzten eta La Galeako gotorlekura*7 
eraman, lehertzean inguruko etxebizitzatan kalte larriak sortzen baitziren.  
 Hemen destakamentu militarra zegoen eta 1929. urtean futbol-talde 
gisa parte hartu zuen Getxoko udal ospitalerako onura-partidan.
 Antzin belikoaren aldean, bi horma-irudi daude azuleju margotuz 
eginak (1933). Bi arrantzale eta sardina-saltzailea dituzte apaingarri, hurrenez 
hurren. Lana Emiliano Amann arkitektoak sinatu du. Izan ere, udalerri honetan 
Neguriko Karmengo eliza eta Abrako Itsas Klub zaharra egin zituen. 
 Baina eremu honetan liluragarriena behatokia da. Hortik Abrako bokaleaz 
gozatuko dugu, kaiekin batera. Urrunago Portugalete, Santurtzi edo Zierbena. 
Itsas jarduera, belaontziak eta itsas bidaietarako itsasontziak hautemateko 
toki paregabea da. Tokiak opari modura eskaintzen dizkigun ilunabarrez gain, 
aipamen berezia egin behar zaie itsas ekaitzei...  

Ba al zenekien...? 
*6. Erabilera belikoa zuenez, tokiari San Ignacioren bateria edo banderak esaten zitza-

ion, Usategitik Elorriaga mendiraino (Bilbo) eta hortik Bilboko Areatzaraino oharrak 
bidaltzeko komunikazio-sistema telegrafikoa baitzen.
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*7. Abraren defentsa lau talaiek indartzen zuten: San Ignacio Usategin, Arrigunaga (gure 
hurrengo jomuga), La Galea (Amalurra ibilbidea) eta Punta Begoña (Horacio Echeva-
rrieta ibilbidea). Nolanahi ere, ezkerraldeko bateriekin fronte handia egituratzen zuten.

   Usategi parketik aterako gara eta itsasoa inguratzen duen ezke-
rreko bideari eutsiko diogu. Gure oinetan, harrizko kala parea eta Kantarepe 
izeneko mutur txikia. 
 Eta itsaslabarren inguruetan ibiliz Arrigunagako landa batean amaituko 
dugu. Landak Kantauriko kostaldeko paisaiaren elementu bereizgarriak dira 
eta kasu honetan trantsizio-elementuak dira hiri bilbearen eta itsaslabar edo 
hondartzaren artean, hurrenez hurren.

  Iparraldeko eta hegoaldeko landaren artean, jaitsieraren amaieran, 
hurrengo elementua aurkituko dugu... Harrigarria! Skate pista eta horren gai-
nean aurri historikoak? 

8. La Kantera Skate Pista  
La Kantera pistaren kirol erabilera nagusi izan da blokao honen (lur trinkotuaren 
karela, bere atzean soldaduak defendatzeko) kultur interesaren gainean. XVIII. 
mendean egin zen Abra babesteko. Kanoiak, San Ignacio bateriarekin gertatu 
zen bezala, La Galeako gotorlekura eraman ziren jarduera belikoa amaitutakoan.
 Itsasoaren aurrealdean 30 urtez baino gehiagoz aurri horiekin biziki-
detzen jardun ondoren, La Kantera skateko nazioarteko txapelketen egoitzarik 
enblematikoenetarikoa da. 

  La Kanteraren ondoan jaitsiera bidetik jarraituz gero, ibilbideko 
azkeneko elementuraino iritsiko gara.

9. Arrigunaga Hondartza  
La Galeako itsaslabarren azpian, Abrarako eta Aixerrotarako bistekin, Arriguna-
gako hondartza aurkituko dugu. Legar-hondar eta olatu lasaiekin, hondartza 
toki egokia da eguzkia hartu, bainu atseginez gozatu eta paseatzeko. 
Getxotar batzuentzat Areatxu da Arrigunaga hondartzaren egiazko izena. 
 Getxotar batzuentzat Areatxu da Arrigunaga hondartzaren egiazko 
izena. Lehenengoz 1894. urtean dokumentatu zen. Beste batzuentzat, ordea, 
ezkerraldea da Areatxu eta Arrigunaga eskuinekoa. Etimologia kontuan har-
tuta, lehenengoak hondartza baten izena (“hondar txikia” euskaraz) gehiago 
aipatzen du eta ez harriena (Arrigunaga, “harrien tokia” euskaraz). Beste teoria 
bat ere badago: Arrigunaga izenak Talaietaren azpian dauden harrizko bolak 
aipatzen dituela... 

   Hemen amaitzen da ibilbide osasuntsua, itsasoko aire garbiek 
markatzen dutena. Izan ere, Getxoko udalerriko bost hondartzetatik bi 
elkartu ditu. Iparraldeko landan (Tamarindoak), haurren parkeaz gain, osta-
laritza-establezimenduak daude eta deapieren Pedro Bilbao ibilbidearen 
amaiera ospatzeko gonbita luzatzen dizuegu. Gogoratu modu osasuntsuan 
egin behar dela eta galdutako gatz mineralak berreskuratzeko.


