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Nabarmentzekoak
> Lau proiektu hautatu dira Wanted 2016
Ideia Lehiaketan
> %14 gehitu dira jaiak antolatzeko diru-laguntzak
> Gazte intereseko elkarteentzat diru-laguntzak

Modu anitzeko gazte-txartel berria,
26 urtetik beherakoentzat
26 urtetik beherako gazteek ere bidaiatu ahalko dute Bizkaibusen, modu anitzeko gazte-txartel berriari esker. Txartel hori
sortu duela iragarri zuen iragan abenduan Bizkaiko Garraio
Partzuergoak, datorren apirilean Metro Bilbaoko 3. linea martxan jarriko delako. Modu anitzeko txartel berriaren abantailak,
honako hauek dira: Metro Bilbao, EuskoTren, Bilboko Tranbia
eta Larreinetako Funikularra erabili ahalko dira; eta 10 eta 25€
arteko aurrezpena ekarriko du, erabileren arabera. Horregatik,
Bizkaiko Foru Aldundiak erabaki du Bizkaibus zerbitzuan sartzea, egungo Gazte Bizkaibus txartelaren ordez.
Bi bertsio
Modu anitzeko txartel berriak bi bertsio izango ditu. Batetik, BARIK URREA GAZTE txartela, bidaia mugagabeak egitea ahalbidetuko duena, txartela erosi eta 30 egunez elkarren segidan; eta
bestetik, GAZTE 70, 70 bidaia egitea ahalbidetzen duena. Bi txartelak, Bizkaian sistemara atxikitako garraiobide guztietan erabili
ahalko dira: Metro Bilbao, EuskoTren, Bilboko Tranbia, Larreinetako Funikularra eta Bizkaibus. Tarifak, erosten den unean
hautatutako gune kopuruaren eta familia ugaria bada, horren
proilaren araberakoak izango dira.
Egungo Gazte Bizkaibusekin gertatzen den bezala, titulu berriek
–BARIK URREA GAZTE ETA GAZTE 70- neurrira egokitutako
Barik bat izango dute euskarri. Bada, txartel pertsonal eta besterenezina da. Hori erosteko beharrezkoa da Barik txartel pertsonal bat izatea, gazte proila aktibatua duena.
Bizkaibusen gainontzeko txartelak –Gizatrans, Creditrans eta
Aldian behingo Txartela- ez dira aldatuko.

Gazte Bulegoa Instagram sarean sartu da
Gazteria Zerbitzuak eta bere Gazte Bulegoak sare sozial berri bat dute, gazteen
artean oso erabilia dena: Instagram. Jarrai ezazu eta informa zaitez gazteentzat
egunerokoak eta interesdunak diren gaiez: bekak, lana, trebakuntza, aisialdia...
eta askoz gehiago.
https://www.instagram.com/getxokogazte/

* 65 Beka master edo doktoretza ikasketak egiteko, La Caixa
Fundazioak deituta 2017-2018 ikasturterako, Europako Goi-mailako
Hezkuntzaren Espazioko (EGHE) unibertsitateetan. Ikasketak, master
edo doktoretza mailakoak dira (barne dira ikerkekuntza zientifiko eta
teknikoko aurre-doktoretzako proiektuak ere). Bekaren diru-kopurua,
herrialde bakoitzaren araberakoa da. Eskaera aurkezteko epea: otsailaren 2ra arte. Informazio gehiago: https://obrasociallacaixa.org/educacion-becas.
* Eginberri. Guggenheim Museoak Foru Aldundiarekin lankidetzan,
35 urtetik beherako euskal artistei zuzendutako deialdia da. Edozein
arte-diziplina onartzen dira deialdian —arte plastikoak, ikus-entzunezkoak eta performancea—. Aukeratutako sormen-lanak apirilaren
10etik maiatzaren 7ra izango dira ikusgai Museoan (performance lanak
beste gune batzuetan ere aurkezteko aukera izango da). Hautatutako
artista bakoitzak 1.500 euroko diru-laguntza izango du obrak ekoizteko
eta Museoan erakusteak dakartzan gastuak finantzatzeko. Proposamenak aurkezteko epea urtarrilaren 30ean amaituko da.
Oinarriak eta izena emateko fitxa: https://www.guggenheim-bilbao.
eus/eu/erakusketak/arte-proiektuen-deialdia/

Gaztelekuaren programazioa

GauEgun
gaztelekua

Urtarrila
Hilak 7, larunbata: IRTEERA: UMEEN GABONETAKO PARKEA
Hilak 8, igandea: TOPAKETA
Hilak 12, osteguna: JAIA: URTE BERRIA.
Hilak 13, ostirala: TAILERRA: SEXOLOGIA
Hilak 14, larunbata: MASTERCHEF LUDOTEKAREKIN: PIZZA
Hilak 17, asteartea: ESKULANA: KUADERNAKETA
Hilak 19, osteguna, eta 27, ostirala: BAKEAREN EGUNA 4
Hilak 21, larunbata: ESKULANA: MALABAREAK
Hilak 25, asteazkena: EKINTZA: LIBURU AZOKA
Hilak 29, igandea: ZINEKLUBA

Lau proiektu hautatu dira Wanted 2016 Ideia
Lehiaketan
Gazteria Zerbitzuak eta Ekonomia Sustapenerako sailak batera
bultzatutako Wanted ideia lehiaketaren 8. ekitaldiak badu irabazlerik. Smart wetsuits, Hotzean
Garbitu, Getxo Madness eta Katz Estudio Audiovisual dira, hurrenkera
horretan, saria lortu duten proiektuen izenak.
Smart wetsuits uretako kiroletako
jantzi adimentsu bat diseinatzeko
proiektua da; Iñigo Bordek, Javier
Estebanek eta Irati Leicia Izaguirrek bultzatutakoa da. Hotzean
Garbitu bi ezezagunen artean,
leku bitxi batean, sorturiko maitasun istorioaren inguruko ilm
laburra da; eta bere bultzatzaileak
dira Claudia Alejandra Martínez,
Ane Asla, Maddi Barrenechea eta
Eneko Díaz. Getxo Madness egitasmoak gure udalerrian hain errotuta dauden surf eta skatearen
inguruko dokumental bat egingo
du; Pelayo Berreteagak, Borja Ca-

Gazte intereseko
elkarteentzat dirulaguntzak
Urtarrilaren 9tik otsailaren 28ra
arte zabalduko da epea herriko
gazte intereseko elkarteen jarduerei zuzendutako diru-laguntzak
eskatzeko. Diru-laguntza deialdi
honetako zenbatekoa handiagotu
egin da, 2016ko 22.400€tatik aurtengo 25.760€tara. Diru-laguntza
horien helburua da gazte intereseko elkarteen ohiko gastu arruntekin laguntzea. Diru-laguntza eska
dezakete irabazi asmorik gabeko
erakundeek, nortasun juridikoa
baldin badute, Getxon helbideratuta badaude eta 30 urtez azpiko
kideak badituzte edo/eta jarduera
guztiak edo horietako batzuk Getxoko gazteei zuzentzen badizkiete.
Aurkeztutako proiektuak 0tik
100era arteko eskala batean baloratuko dira, eta kontuan hartuko
diren 15 irizpideren arabera banatuko dira puntuak.
Deialdiaren oinarriak www.getxo.eus orrian eskuragarri daude.

nibek eta Jon Rosak proposatutakoa da. Eta Katz Estudio Audiovisual proiektuan Getxoko hainbat
dendarentzako sustapen bideoak
egin nahi dira; Ana Angulo, Itxaso Frau eta Nestor Aguirre dira
horren sustatzaileak.
Proiektuek jasoko dituzten diru
kopuruak honako hauek dira:
7.300€ (Smart wetsuits); 4.300€
(Hotzean Garbitu); 6.300€ (Getxo
Madness); eta 4.100€ (Katz Estudio
Audiovisual). Dirutan hartutako
sariaz aparte, proiektu bakoitzak

10 orduko aholkularitza profesionala jasoko du, bakoitzak aukeratutako eremuan.
Azkenik, Zurrumurruen kontrako Estrategiatik 300na €ko
saria emango die Hotzean Garbitu eta Katz Estudio Audiovisual
proiektuei, bai batak bai besteak
aurreiritzi eta zurrumurruen esparruan eragiteagatik. Hori dela
eta, Zurrumurruen kontrako Estrategiak proiektu horiek Getxon
estrategia horrekin bat egiten dutela aintzat hartu du.

%14 gehitu dira jaiak antolatzeko dirulaguntzak
Udalak onetsi egin du udalerrian
jaiak antolatzeko diru-laguntzak
eskatzeko deialdia. Diruz lagunduko diren jaiak honako hauek
dira: Inauteriak (Romo eta Algortan), Andra Mari, Sanjuan, Karmen, Santa Ana, Saninazio, Romo,
Portu Zaharra, Mesedeetako eta
San Martingo jaiak, eta Nazioarteko Paella Txapelketa. Aurtengo
aurrekontua 210.952€koa izango
da, hau da, 2016an baino %14 gehiago.

Diru-laguntzak eskatzeko epea
urtarrilaren 9an irekiko da eta
auzo bakoitzeko patroiaren jaieguna baino 30 egun lehenago
itxiko da. Baloratuko diren irizpideak: aurreko urteetan jai berdina antolatzen eskatzaileak
duen eskarmentua, antzeko jaiak
antolatzen duen eskarmentua eta
aurkeztutako egitaraua.
Oinarriak eta eranskinak www.
getxo.eus web orritik behera kargatu daitezke.

Sarrera zozketa, Gazte-txartelarekin
Gazte-txartelaren jabe diren lagunek parte hartzeko aukera dute zozketa batean: 10 sarrera bikoitz zozketatuko dira Guggenheim Museorako eta beste 10 Bilboko Itsasadarra
Itsas Museorako. Halaber, gazte-txartela daukatenek 5 gonbidapen bikoitz eskuratzeko
aukera izango dute, Donostiako Txuri-Urdin Izotz Jauregirako, eta web orrialdean, www.
gazteaukera.euskadi.eus, iragartzen diren beste jarduera batzuetarako, parte hartzeko
bertan dagoen inprimakia betez. Zozketen irabazleek beren etxeetan jasoko dituzte gonbittxartelak, mezulari batek eramango baititu.

