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/ Nabarmentzekoak
> Punta Begoñako berreskurapenak SGS International 

Certification Services erakundearen Ziurtagiria jaso du, 
ODS/GJHei egindako ekarpenagatik (4. or.)

> “Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival” jaialdiaren 
inaugurazioa Getxon (4. or.)

> Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria 
Herrero eta Gerardo Otero, “Tercer Cuerpo”-n (3. or.)

* Romok eta Andra 
Marik inauteriak 
ospatuko dituzte 

asteburuan
(3. or.)

Inauteriak. Hilaren 24tik 26ra arte, 
ostiraletik igandera, Algortan, eta hilak 
25, larunbata, Areetan. 

Kontzertua. Hilak 25, larunbata, Muxikebarrin, 
19:30ean, Bilbao Orkestra Sinfonikoa eta Mikel 
Urdangarinen eskutik. 20€.

Dagoeneko 15 enpresa ari dira lanean “Urgull Zentroa”-n kokatutako lokal horietan

“Getxo Sormen Hub” sormen-sektorearen ekintzailetza-zentro 
berriak bere ibilbideari ekin dio

Proiekzioak eta solasaldiak Romo Kultur Etxean 
Silver Film Festivalarekin

Errealitatea da dagoeneko Getxo Sor-
men Hub, sormen- eta kultura-sekto-
reari lotutako proiektu eta enpresen-
tzako ekintzailetza-zentro berria, 
Algortako Urgull Zentroa-n kokatua. 
Udalaren Ekonomia Sustapen Sai-
lak bultzatuta, berrikuntza-gune bat 
sortzea du helburu, sormen- eta kul-
tura-sektorerako, sektore hori pro-
fesionalizatzen laguntzeko. Espazio 
hori, 2020an udalerriko sektore es-
trategikoei buruzko diagnostikoa 
egin ostean eta sektoreko enpresei 
entzun ondoren sortu da. Azterketa 
horren datuek adierazten dutenez, 
Getxon erregistratutako enpresa 
eta profesional guztien %11 baino 
gehiagok industria-sektore horretan 
egiten dute lan, eta sektore horrek 
%5 baino gehiago ematen dio BPGa-
ri Euskadi osoan.
Amaia Agirre alkateak instalazioe-
tara egindako bisitan adierazi zue-
nez, “2021ean Getxo Itsas Hubekin 
bezala, lan egiteko, lankidetzan aritzeko, 
proiektuak abian jartzeko eta udalerrian 
eragin positiboa sortzeko aukera-es-
pazioak eraikitzen joatea da helburua. 
Proiektuak jasangarriagoak izatea ahal-
bidetuko duen sare bat sortu behar dela 
ikusi dugu, sektorea sendotzeko bidean 
aurrera egiteko, 20 diziplina baino gehia-
go hartzen dituena bere baitan, hala nola 
arkitektura eta diseinu ikasketak, arte es-
zenikoak eta musika, besteak beste”.
Bakardadea, ekintzailetzaren zail-
tasunak, lankidetzan aritzeko eta 

ezagutza partekatzeko beharra, tele-
lana... dira proiektuak erantzun nahi 
dituen gaiak. 
Zentro berrian eskuragarri dauden 
22 postuetatik 15 bete dira oraingoz 
eta %90 baino gehiago mikroen-
presak dira, pertsona bat edo bi 
buru direla. Proiektuen tipologiak 
diseinua eta publizitatea, sormena, 
bideo-jokoak, ekitaldiak, soinua 
eta bestelakoak hartzen ditu bere 
baitan (%87 sormenaren sektore-
koak dira). %40an emakumeak dira 
buru; %60 jardunean dauden en-
presek aurkeztu dituzte (3 enpresa 
eta 6 pertsona autonomo), eta %40 
ekintzaileak dira (%67 getxotarrak 

Senior munduaren inguruko 
proiekzioak eta beste jarduera osa-
garri batzuk uztartzen dituen Silver 
Film Festival jaialdiaren bigarren 
zatia izango da otsailaren 23tik 
25era Romo Kultur Etxean, EDE 
Fundazioak eta TU & YO Produccio-
nes-ek sustatuta, Eusko Jaurlaritza, 
Bizkaiko Foru Aldundia, Getxoko 
eta Bilboko Udalak, BBK Fundazioa 
eta SGAE-ren laguntzarekin. “Oso 
garrantzitsua da proposamen berritzaile 
honetan parte hartzea adinekoen belau-
naldi berriak anitzak direlako eta osota-
sunean gozatu nahi dutelako bizitzaz, 

dira eta beste %33 Bizkaiko enpresa 
edo pertsonak).
Eskuragarri daude proiektu berrie-
tarako eska daitezkeen 7 lanpostu 
formatu malguan, https://labur.eus/
9rAHj bidez edo getxosormenhub@
getxo.eus-en. Lagapena 2 urterako 
izango da, eta beste urtebete luza-
tzeko aukera egongo da.

Belaunaldien arteko proiektua
Getxo Sormen Hub espazio fisikoa 
baino gehiago ere bada. Ekimenaren 
inguruan, sektorea profesionaliza-
tzeko ekintzak, aholkularitza, pres-
takuntzak, programak, topaketak 
eta abar sortuko dira.

autonomiarekin”, nabarmendu zuen 
A. Agirre alkateak aurkezpenean. 
Bilboko lehen zatiaren ondoren, 
RKEn egitaraua otsailaren 23an 
hasiko da Erronkak eta mitoak senior 
lan-munduan solasaldi eta Noomad-
land filmaren proiekzioarekin. Hu-

Gainera, Ekonomia Sustapenera-
ko Arloak eta Getxo Sormen Hub-
ek Udalaren Zahartze Aktiboaren 
arloarekin elkarlanean dihardute. 
Espazioak partekatzeaz gain, bi 
proiektu nabarmentzen dira:

• ekintzailetza Silver Economy-n, 
Bilboko Udalarekin eta SSI taldea-
rekin lankidetzan (ikusi 4. orrial-
dea).
• eta belaunaldien arteko ekin-
tzailetzako podcast bat. Begoña 
Beristain kazetaria buru dela, 
elkarrizketak egingo zaizkie Ge-
txoko junior eta senior pertsonei, 
talentua, ekintzailetza eta espe-
rientzia ardatz hartuta.

rrengo egunean, ¿Cómo nos ven los 
medios? mahai-ingurua izango da, 
Bartzelonako La Gran Pantalla Zi-
nemaldiaren berri emango da, eta 
Cuerdas film laburra eta Les dames 
dokumentala proiektatuko dira. 
Otsailaren 25ean, Los roles de acto-
res/actrices mayores en el cine hitzal-
dia izango da Ramon Barearekin, 
Marian Gerrikabeitia Zinemaldiko 
zuzendariak Carlos San Juan Soy 
mayor, no idiota kanpainaren sus-
tatzailea elkarrizketatuko du, eta 
Plan75 proiektatuko da. Informa-
zioa: www.silverfilmfestival.eus
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Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko  
Jaularitzaren telefono zerbitzua:  900 840 111

OTSAILAK 16 OSTEGUNA
Odol-emate. Algortako Geltokia 
plazan, goizeko eta arratsaldeko 
ordutegian.
Hitzaldi hezigarria. 17:00etatik 
18:00etara, Romo Kultur Etxeko 
3. solairuan, “Zer dira Aurrekon-
tu Parte-hartzaileak?, Nola parte 
hartuko dut?”, adinekoei zuzen-
dua. Antolatzailea: Udala.
Ipuinaren ordua. 18:00etan, 
Romoko Kultur Etxeko haur libu-
rutegian, “Cuentos de Chiribitil”, 
Beldebilekin. Gaztelaniaz. 3-8 
urte bitarteko umeentzat. Sarrera 
dohainik.
Zinemabarri. 19:00ean, Muxike-
barrin, “Un año, una noche”, Isaki 
Lacuestaren filma. Gaztelaniaz. 12 
urtetik aurrera. 3,50€.

OTSAILAK 17 OSTIRALA
Eskola Inauteria. 10:30etik es-
koletako ikasleen kalejira eta, 
ondoren, festa Algortako Geltokia 
eta San Nikolas plazetan edota 
ikastexeetan bertan.
Kontzertua: Bakarka zikloa. 
Romo Kultur Etxean, 19:30ean, 
Amaia Mirandarekin. 5€.
Zine-Kluba. Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, 
“Ariaferma”, Leonardo Di Costan-
zoren filma. Gaztelaniaz. 7 urtetik 
aurrera. Sarrera: 3,50€.

OTSAILAK 18 LARUNBATA
Romoko Inauteriak. Santa Eu-
genia plazan, 12:00etatik aurrera. 
Ikusi 3. or.
Antzerkia. Muxikebarrin, 
19:30ean, “Tercer cuerpo”, Nata-
lia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos 
Blanco, Nuria Herrero eta Gerardo 
Oteroren eskutik. Sarrera: 20€.
Kontzertua. 19:30ean Areetako 
Musika Eskolan, Los parranderos 
de México (Mariachi). “Neguko 
bidaia” zikloaren barruan. Sarrera: 
5€. 
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Inguruko anima-
liekin “Nor da nor jolasa” (6 urtetik 
aurrera). Aldez aurretik izena eman 
behar da: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus  

OTSAILAK 19 IGANDEA
Andra Mariko Inauteriak. Ikusi 
3. or.
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Yuku, Himalaiako 
lorea”. Euskara. Adin guztientzat. 
Sarrera: 2,50€.
Haur zinea. 17:00etan, Areeta-
ko Andres Isasi Musika Eskolan, 
“Kung-Food”. Gaztelaniaz. Sarre-
ra: 2,50€. 
Dantza. “Yarin”, Kukai Dantza-
rekin, 19:00etan. Muxikebarrin. 
Sarrera: 10€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Landareen in-
darra (3 urtetik gorako jarduera 
autogidatua). Aldez aurretik izena 
eman behar da: www.ingurume-

naretoagetxo.eus  

OTSAILAK 20 ASTELEHENA
Hitzaldia. Gaia: “¿Se puede pre-
venir la Diabetes?”. Hizlaria: Sonia 
Gaztambide doktorea, Gurutzeta-
ko Endokrino Zerbitzuko burua. 
18:15ean, Romo Kultur Etxean. 
Sarrera dohainik. Antolatzailea: 
Gizatiar Romo-Areetako emaku-
meen elkarte sozio-kulturala.

OTSAILAK 21 ASTEARTEA
Kontatu erretratu hau. 
18:00etan, AJANEren egoitzan 
(Juan Bautista Zabala 6, behea), 
Getxoko ondarea argazkien bidez 
identifikatzeko tailerra (gaztela-
niaz). 60 urtetik gorako pertso-
nentzat. Sarrera dohainik.  

OTSAILAK 22 ASTEAZKENA
Versadas olerki-kluba. Algor-
tako Kultur Etxean, 19:00etan, 
Concha Espina. Sarrera dohai-
nik.
Kontatu erretratu hau. 
18:00etan, Romo Kultur Etxean, 
Getxoko ondarea argazkien bidez 
identifikatzeko tailerra (gaztela-
niaz). 60 urtetik gorako pertso-
nentzat. Sarrera dohainik.  

OTSAILAK 23 OSTEGUNA
Zinemabarri. 19:00etan, Mu-
xikebarrin, “En los márgenes”, 
Juan Diego Bottoren filma. 12 ur-
tetik aurrera. Sarrera: 3,50€.
Hitzaldia. Gaia: “Visibilizando 
el duelo perinatal”. Hizlaria: Es-
ku-Hutsik (Asociación de Duelo 
gestacional, perinatal y neonatal 
de Euskadi y Navarra elkartea). 
18:00etan, Romoko San Jose 
elizako areto nagusian. Sarrera 
dohainik. Antolatzailea: Gizatiar 
Romo-Areetako emakumeen el-
karte sozio-kulturala.
Hitzaldia. 18:30ean, Urgull 
Zentroan, 6. gelan, (Urgull k., 
Algorta), “Presente y futuro de 
Euskadi en la UE”. Hizlaria: Mikel 
Anton, Eusko Jaurlaritzako Euro-
pako gaietarako zuzendaria. An-
tolatzaileak: EurGetxo eta AJA-
NE-Algortako Nagusien Elkartea.
Uribe Kostako Irakurzaleen 
Txokoa. Arantxa Aurretabizkaia-
rekin “Azken etxea” liburuaz min-
tzatzeko aukera. 19:30ean, Algor-
tako Kultur Etxean (Villamonten). 
Antolatzailea: Egizu. 

OTSAILAK 24 OSTIRALA
Inauteriak Algortan. Igandera 
arte (hilak 26), zenbait ekitaldi 
hainbat eszenarioetan. www.ge-
txo.eus
Zine-Kluba. Areetako Andres Isa-
si Musika Eskolan, 21:00etan, “La 
ruleta de la fortuna y de la fan-
tasía”, Ryûsuke Hamaguchiren 
filma. 16 urtetik aurrera. Sarrera: 
3,50€.

OTSAILAK 25 LARUNBATA
Inauteriak Areetan. 11:00etatik 
13:30etara, Eskoletako plazan. 
www.getxo.eus
Kontzertua. Muxikebarrin, 
19:30ean, Bilbao Orkestra Sin-
fonikoa eta Mikel Urdangarinen 
eskutik. Sarrera: 20€.

OTSAILAK 26 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Lilo, mi amigo el co-
codrilo”. Adin guztientzat. 2,50€.

Familia-etxeko 
zerbitzuko 

langileentzako 
tailerra 

Algortan

Haurrentzako arropen 
erakusketa eta salmenta RKEn

Algortako Portu Zaharreko 
San Nikolas kaleko 23. zen-
bakian dagoen Emakumeen 
Txokoa izenez ezagutzen den 
udal-eraikinaren fatxadak 
birgaitzeko eta barruko espa-
zioa egokitzeko lanak iragan 
astean hasi ziren. Jarduke-
taren helburua da etxe horri 
prestazio ezin hobeak ema-
tea etorkizunean bertan egin 
daitezkeen jarduerei begira, 
bai eta eraikinaren manten-
tze-lanak eta hobekuntza bi-

Datorren otsailaren 25era arte 
Joste solidarioaren tailerrean 
egindako haurrentzako arro-
pen erakusketa eta salmen-
ta izango da Romo Kultur 
Etxean, Getxo Lagunkoia 
programaren barruan, berta-
ko Nagusien Etxean eginda. 
Goizez eta arratsaldez irekita 
dagoen erakusketa haurren-
tzako eta umetxoentzako jan-
tziez osatuta dago, hala nola 
txaketatxoak, prakak, soine-
koak, txanoak, mendigoiza-
leak, bufandak, etab.

Dirubilketa ASPANOVAS 
minbizia duten Bizkaiko haur 
eta nerabeen gurasoen elkar-
tearentzat izango da. Hain 

latzea ere, etorkizunean na-
rriadurak saihesteko.
Hala, eraikinaren fatxadak 
birgaitzea, arotzeriak ordez-
katzea, balkoietako barandak 
konpontzea, hurbilen da-
goen hiri-inguruneko baran-
dak aldatzea eta, eraikinaren 
barruan, trenkaden zati bat 
eraistea eta hormak isola-
mendu termikoz estaltzea 
lortu nahi da.
Obrak egiteko epea 5 hila-
betekoa da, eta aurrekontua 

zuzen ere, asteartean Arantza 
Rica Zahartze Aktiboko zine-
gotziak eman zion elkarteari 
2022an izandako bi erakuske-
ta eta salmentetan bildutako 
6.400 euro. 

Dantzak
Bestalde, +60 egitarauaren 
barruan, orkestrak girotutako 
dantzaldiak hilabetean behin 
ospatzen hasiko da. Lehena 
otsailaren 18an izango da, 
18:00etatik 20:00etara. Tokia 
bete arte sarrera irekia duen 
doako jardueraren ateak 
17:30ean zabalduko dituzte. 
Hurrengo hitzorduak hila-
betearen lehen larunbatetan 
izango dira.

Hasiak dira Portu Zaharreko 
“Emakumeen Txokoa” birgaitzeko lanak 

188.946 eurokoa da (BEZa 
barne).
Gogoratu 2021ean etxearen 
estalkia eta terraza birgaitzeko 
lanak egin zirela. 2022an, erai-
kinaren fatxadetako batean 
dagoen Begoñako Ama Birji-
naren irudiaren zaharberritze 
zientifikoa egin zen, oso hon-
datuta baitzegoen.
Eraikina 1890ean eraiki zen eta 
1948an Miguel Beascoa Arribi 
arkitektoak zaharberritu zuen. 
Babestua dago, Algortako Por-
tu Zaharreko hirigune histori-
koa osatzen duen multzoaren 
parte baita.

Udalak abian jarritako migra-
zioen harrera eta arretarako 
Bulegoak familia-etxeko zer-
bitzuko langileentzat interes-
garriak izan daitezkeen gaiei 
buruzko tailerra antolatu du, 
datorren otsailaren 21ean, as-
teartean, 18:00etan, Villamon-
teko Kultur Aretoan. Solasal-
di hori pertsonen nazioarteko 
mugikortasun-prozesuei (im-
migrazioa, emigrazioa eta 
nazioarteko babesa) lotuta-
ko informazioa eta laguntza 
emateko zerbitzuak gai des-
berdinei buruz abian jarritako 
tailerren zikloaren barruan 
kokatzen da. 
Sarrera irekia izango duen 
tailerrean, besteak beste, hu-
rrengo gaiak jorratuko dituz-
te: nomina ulertzea, noiz egin 
behar den kontratua, eguneko 
gehienezko lanaldia eta koti-
zazioak Gizarte Segurantzari.

2022an Joste Solidarioaren tailerrean jasotako 
6.400 euro ASPANOVASentzat dira
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Los parranderos de Méxicok itxiko du “Neguko 
bidaia” zikloa

Los parranderos de México izeneko mariatxiaren emanaldiak amaiera 
emango dio larunbatean, otsailak 18, Neguko bidaia kontzertu didaktiko-
musikalen 15. edizioari. Kontzertua 19:30ean hasiko da, Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan. Bere errepertorioan, besteak beste, Cielito lindo, Mé-
xico lindo eta Volver, volver abesti ezagunak interpretatuko dituzte. Sarrera: 
5€ (bi ordu lehenago salgai txarteldegian). 

Romok eta Andra Marik inauteriak ospatuko 
dituzte asteburuan

Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria 
Herrero eta Gerardo Otero, “Tercer Cuerpo”-n

Bakarka zikloak Amaia Miranda 
gitarrista aurkeztuko du

“Yarín”, erro 
eta topaketako 

ikuskizuna

Ostiral honetan, hilak 17, 10:30ean 
kaleetara aterako diren ikasleez 
gain, Getxoko auzoetako batzor-
deak eta taldeak egun hauetan 
Inauteriak prestatzen ari dira. 
Romo izango da larunbat honetan, 
hilak 18, ospatuko duen lehena, 
eta hurrengo egunean, igandean, 
hilak 19, Andra Mari. Algorta eta 
Areeta auzoek hurrengo astebu-
ruan ospatuko dituzte jarduerak. 
Horren barruan, Algortan, Bizi-
lagunak ekimenak herrialde des-
berdinetako inauterietako ohiturei 
buruzko solasaldia eta tailerra an-
tolatu du otsailaren 26rako, igan-

derako, San Nikolas plazan, aurre-
tiko izenematea egin beharrarekin: 
labur.eus/getxobizilagunak ; 622 
433 085, getxobizilagunak@gmail.
com, 655603809 (whatsapp) .

Romo
Romo eta Pinueta Inauteri-Batzor-
deak jarduera egitaraua antolatu 
du Santa Eugenia plazan, larun-
bat eguerditik aurrera. Horrela hi-
tzorduak hurrengoak izango dira:  
12:00etan jolasak eta tailerrak, 
13:00etan mozorroen lehiaketa, 
15:00etan herri bazkaria, 16:30ean 
bingo musikatua, 18:00etan txo-

kolate jana; 19:00etan kalejira bu-
ruhandiekin, 20:00etan haurren-
tzako jarduera Vivó La Danse 
Studio izenekoarekin, 21:30ean 
irrintzien txapelketa eta, amaitze-
ko, 22:00etan DJ Bengalitas.

Andra Mari
Itxas Argia Dantza Taldeak ospaki-
zunari hasiera emateko ohiko kale-
jira egingo du Malakatetik, 11:15ean 
hasita, eta ondoren, 13:30ean, ber-
tan haurrentzako jolasak izango 
dira. Arratsaldean, 17:30ean, txoko-
late jana izango da taldearen egoi-
tzan, 17:30etik aurrera.

Jon Maya dantzari eta koreografoak, 
Dantza Sari Nazionala jaso duen 
Kukai konpainiako zuzendariak, 
Yarín izenburuko kreazioa aurkez-
tuko du igande honetan, otsailaren 
19an, 19:00etan, Muxikebarrin. Pie-
za horrek kultura arteko topaketa 
bat aurkezten du, non Jon Maya 
dantzaria eta Andrés Marín flamen-
ko-dantzaria batzen diren, Julen 
Achiaryren zuzeneko musikaz la-
gunduta, elkarrizketa zintzo batetik 
abiatuta, haien arteko desberdinta-
sunak eta goiz baterako bide komun 
bat partekatzeko nahia erakutsiz.
Yarín-en, sustraietatik begiratzen 
duten bi gizon daude, sustraian sa-
kontzen dutenak, ingurunearekin 
harremanetan jartzeko.
Egileek honela definitzen dute ikus-
kizuna: topaketa, esentziarako bidaia, 
nolabaiteko erradikaltasun estetikoa eta 
premisa argia dituena: euskal dan-
tzari eta flamenkoari eragiten dieten 
kliseak saihestea. Ikuskizunerako 
sarrera: 10€.

Muxikebarrik Natalia Verbeke, 
Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria 
Herrero eta Gerardo Otero aktoreek 
antzeztutako eta Claudio Tolcachir 
argentinarrak zuzendutako Tercer 
Cuerpo antzezlana hartuko du la-
runbatean, hilak 18, 19:30ean.
Tercer Cuerpo obrak bikote-liska-
rrak, frustrazioak, traumak, maita-
sun-kezkak, kezka ekonomikoak... 
islatzen ditu, bitxikeriaraino era-
mandako egunerokotasuna, elka-
rrizketak komikotasuna lehertzen 
den puntu absurdoraino estutuz. 
Sarrerak 20€ balio du.

Bakarka musika zikloak Amaia 
Miranda gitarrista eta konposito-
rea aurkeztuko du ostiral honetan, 
hilak 17, 19:30ean, Romo Kultur 
Etxean. Bere estraineko diskoan, 

Cuando se nos mueren los amores, 
abesti biluziaren indarra eta bene-
takoaren eta inperfektuaren eder-
tasuna aldarrikatzen ditu. Hizki 
erraz eta poetikoek helduaroaren 
etorrerak eta ziurgabetasunak 
eragiten dituzten emozioei buruz 
hitz egiten dute; zutabeak kolokan 
jarri eta mitoak eta sinesmenak 
erortzen diren une horri buruz 
(amodioak desagertzen dira), pertso-
na berarekiko topaketa lotsagabe 
eta oso eder bati bide emanez.
Amaiak Raquel Lúa eta Amaia 
Romero artistekin kolaboratu du 
nazioarteko biran, eta Christina 
Rosenvingerekin Safo-ren egoki-
tzapen diskografikoan.
Kantaldirako sarrerak 5€ balio du.

www.labur.eus/getxobizilagunak
mailto:getxobizilagunak%40gmail.com?subject=
mailto:getxobizilagunak%40gmail.com?subject=


Punta Begoña galeriak berresku-
ratzeko eta balioesteko prozesuak 
Nazioarteko SGS Ziurtagiria jaso 
du, Nazio Batuen Garapen Jasan-
garrirako Helburuak (GJH) lortzen 
laguntzeagatik. Ziurtagiri hori SGS 
International Certification Services 
erakunde independenteak ematen 
du. SGS 1878an sortu zen, eta mun-
duko liderra da ikuskaritzan, egiaz-
tapenean, saiakeretan eta ziurtagi-
riak ematen. Erakunde horretako 
ordezkari Jon Ander Madariagak 
Amaia Agirre alkateari eman dio 
ziurtagiria aste honetan bertan.

Amaia Agirrek jasotako ziurtagiria-
ren garrantzia nabarmendu eta ai-
patu zuen: “Punta Begoña Fundazioak, 
GJHak ekintza publikoaren funtsezko 
erreferente egiten dituen udalerriaren 
parte den aldetik, bere jarduera helburu 
horiek betetzen direla egiaztatzeko proze-
su sakon baten mende jarri du, kalitatean 

Bigarren urtez jarraian, otsailaren 
23an, asteazkena, Laboral Kutxa 
Bilbao Surf Film Festival jaialdia-
ren inaugurazio-ekitaldia hartuko 
du Muxikebarrik, Europako surf 
jaialdi garrantzitsuenetako bat. Hi-
laren 26ra arte egingo da Getxon 
eta Bilbon. 
Lehen egunean, hautaketa ofizia-
laren lehen saioko filmak proiekta-
tuko dira eta Euskal Herriko surf 
munduko mitoen lanak ikusiko 
dira, mundu mailako estreinal-
diak barne. Surfaren industriako, 
zinemako eta kiroleko pertsona 
ospetsuak ez ezik, instituzioeta-
koak ere egongo dira. Horrez gain, 
elkarrizketa txikiak egingo zaizkie 
filmetako protagonista batzuei, eta 
pertsonalizatutako surf-ohol bat 
emango zaio Itsasmuseumi, azken 
hiru urteetan jaialdiaren egoitza 
nagusia izan denari.

eta integritatean liderra den erakunde 
independente batek gauzatutako proze-
sua. SGSren ziurtagiriak egiaztatzen 
du monumentu hau zaharberritzeko eta 
balioesteko prozesuak Garapen Jasanga-
rriko Helburuak modu zabal eta eragin-
korrean lortzen laguntzen duela". 
Ziurtagiri horren bidez, nabar-
mentzen da proiektuak honako gai 
hauek hartu dituela barne: irekitze 

soziala eta 70.000 pertsona baino 
gehiagoko parte-hartze aktiboa; 
gardentasuna eta informazio publi-
koa; genero-berdintasunaren alde-
ko ekimenak; herritar guztientzako 
prestakuntza-programen eskaintza; 
ikerketa eta berrikuntza; bizikide-
tza-espazioak sortzea; eta tokiko 
garapena bultzatzea. “Punta Begoña 
galeriak berreskuratzeko prozesuaren 

bidez, agerian geratu da kultur ondarea 
pertsonen bizimodua eta ingurumena 
hobetzeko balio dezakeela. Oso atsegina 
da ikustea ziurtagiri horren bidez ordu-
ra arte egindako esfortzuak eta izandako 
lorpenak aintzatesten direla”, Agirrek 
adierazi zuenez. 

Jon Ander Madariagak, bere aldetik, 
azaldu zuen: “SGSk aldeko emaitza 
hori babesten du jasangarritasunari lo-
tutako hainbat adierazletan eta zaharbe-
rritze-prozesuak jaso dituen askotariko 
errekonozimenduetan, eta proiektuaren 
planteamenduan eta garapenean jartzen 
du arreta, besteak beste, honako gai haue-
tan: kalitatezko hezkuntzan, genero-ber-
dintasunean, ingurumenean, berrikun-
tzan, parte-hartze sozialean edo hiri eta 
espazio jasangarrien sorreran. Horrela, 
Punta Begoña Fundazioak izugarriz-
ko ekarpena egiten dio gizarteari, bere 
ikuspegiarekin Getxo inklusiboagoa eta 
iraunkorragoa lortzen lagunduz”.

Punta Begoñako berreskurapenak SGS International Certification Services 
erakundearen Ziurtagiria jaso du, GJHei egindako ekarpenagatik

“Laboral Kutxa Bilbao Surf Film 
Festival”-en inaugurazioa Getxon 

Getxo Kirolakek Arrigunagan dagoen skateparkearen urteroko mantentze-la-
nak egin ditu. Udalaren kirol instalazioak kontserbatzeko planaren barruan, 
erakunde horrek 7.000 euro bideratu ditu La Kantera parkean erabilgarri 
dauden elementu desberdinak konpontzeko. Horrela, zoladura konpondu eta 
margotzeko lanak egin dira, eta instalazio mota horietan skatea egiteko beha-
rrezkoak diren errementaritza-elementu batzuk ere ordezkatu dira.

Arrigunagako skateparkea konpontzeko lanak

09:30ean, Getxo Sormen Hub-en 
(Urgull Zentroa, Algorta), ikus-
entzunezko industriaren eta kirol 
munduko zinema errealizatzai-
leen topaketa hasiko da (streaming 
bidez ere emango da). 
Hurrengo egunean, ostiralean, hilak 
24, proiekzioak izango dira Muxi-
kebarrin, 10:00etatik 22:00etara, eta 
astelehenean, hilak 27, ikasleentzat.
Getxoko film guztiak eta Bilboko 
jarduera-egitarau zabala: https://
bsff.eus/

https://bsff.eus/
https://bsff.eus/

