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>> 2015eko apirila



Gaztelekuaren programazioa 
Apirila
Apirilak 9, osteguna, eta 24, ostirala: TXAPELKETAK.
Apirilak 10, ostirala, eta 11, larunbata: MASTER CHEF 
(TXOKOLATEZKO PLATANOA)
Apirilak 12, igandea: TOPAKETA
Apirilak 17, ostirala: SEXOLOGIA TAILERRA
Apirilak 18, larunbata: OSASUNAREN EGUNA. 
Apirilak 19, igandea, eta 23, osteguna: ESKULANAK (PATUAREN 
GALLETA)
Apirilak 25, larunbata: IRTEERA: PAINTBALL
Apirilak 26, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

Auzolandegiak 2015
Apirilaren 14ra arte egongo da zabalik udako Auzolandegietan 
inskribatzeko epea (Internet bidezko formularioa betez). Eusko 
Jaurlaritzak antolatutakoak dira auzolandegiak. Zozketan 
parte hartzeko zenbaki bat jasoko du erabiltzaileak, sistematik 
emango dutena. Zozketa notario aurrean egingo da apirilaren 
20an. Auzolandegia aukeratzeko txanda duten gazteen zerrenda 
apirilaren 21ean argitaratuko da. Zozketaren ondoren, txanda lortu 
dutenek sms bat eta mezu elektroniko bat jasoko dute. Bertan, 
egokitu zaien hurrenkeraren zenbakia jakinaraziko zaie, bai eta, 
eskuragarri dauden plazetako bat hautatzeko, zein telefonora deitu 
behar duten ere, zein egunetan eta zein ordutan. Arreta telefonora 
deitzeko txandak apirilaren 22an hasiko dira. Informazio gehiago 
lortzeko: www.bit.ly/Auzolandegiak15, 945.019.536 telefonoa edo 
gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus. 

Maiatzaren 2an kaleratuko da 
#GazteCitizen

Getxoko 11 gaztek, 14 eta 24 urte bitartekoak, teknologiaren zale 
amorratuak eta beren ingurunearekin konprometituak, gazteen-
tzako informazio-panelak irakurtzeko gelditzen diren pertsonen 
presentzia detektatzeko sentsore bat egiteko erronka onartu zuten 
martxoan. Udal Gazteria Sailak 11 tokitan ipinitako panelak dira.
#GazteCitizen-ak teknologia desberdinak erabiltzeko ikasten saia-
tzen dira, hala nola, arduino, programazioa, datu-baseak hodeian,  
sentsore,  modelatze eta 3D inprimaketa, erronkari eran tzuteko.
Ingeniaritza informatikoaren inguruko proiektuaren fase guztie-
kin (baldintzen azterketa, garapena eta proba bateratuak) osatu-
tako ibilbidea egiten ari dira. Horrekin batera, sentsorearen in-
guruko behar, ondorio eta balizko aplikazioei buruzko debatea 
sortzen da. Gutxi balitz, sentsorea egiteko prozesua kontatzen 
dute, era irekian, gizarte sareen bitartez.
Datorren maiatzaren 2an, 11:00etatik 14:00etara, #GazteCitizen 
kalera aterako da eta Algortako San Nikolas plazan kokatuko 
dute. Proiektuan parte hartzen duten 11 lagunek, sentsoreak 
ibiltzeko behar duen elementu guztiekin proba bat egingo dute, 
denbora errealean. Aukera ezin hobea izango da #GazteCitizen 
erronka lortzen duten ikusteko.

“Hemikupula” proiektuak “Wanted” ideia lehiaketa irabazi zuen

Gazte getxotarrek eskia praktikatzeko 
babesgailu berria asmatu dute

Borja Muñoz, Sonia Pastor eta 
Virginia Prieto gazte getxotarrek 
eski kirolerako babesgailu berri-
tzailea asmatu dute. Bastoi-kir-
ten perfekzionatua da, eskiatzai-
learen hatz-lodia bezala ezaguna 
den lotailu-haustura saihestuko 
duena. Proiektu horrekin, Hemi-
kupula izenarekin aurkeztu zu-
tena, Wanted ideia lehiaketaren 
lehenengo saria irabazi dute. 
Getxoko Udalaren Gazteria Zer-
bitzuak bultzatutako lehiaketa 
da, eta emandako saria: 7.200€ 
eta 10 orduko aholkularitza. Eki-
menak 18 eta 30 urte bitarteko 
udalerriko gazteek sustatutako 
proiektuak saritzen ditu, duela 
lau urtetik hona.

Borja Muñoz, Galdakaoko Ospi-
taleko Traumatologia saileko me-
diku egoiliarra, 2014ko otsailean 
egindako eski bidaia batean hasi 
zen asmatzen bastoi-kirtenarena. 
Kirol hori praktikatzean gerta tzen 
diren lesio guztiei errepasoa ema-
nez, Borjak ezaguna den eskiatzai-
learen hatz-lodia gogoratu zuen, 
berak dioenez, “saihesteko modurik 
eta soluziorik ez duena. Belauneko bi 
lesioko bat hatz-lodian dago”. Kal-
tea, bastoiari heltzen dion bitar-
tean pertsona bat eskua zabalik 
duela jausten denean gertatzen 
da; bastoiak palanka egiten du eta 
lotailu-haustura eragiten du. 
Horrela sortu zen STA-Skier’s 
Thumb Avoider (eskiatzailearen 

hatz-lodia saihesteko gailua), joan 
den martxoaren 2an Espainiako 
Patente-Erregistroan inskriba-
tu zuten asmakizuna eta sor tze-
prozesuan dagoena. “Une hauetan 
prototipoak egiten ari gara eta epe 
laburrean 3Dn egindako bideoa esku-
ragarri izango dugu, gure produktua 
ezagutzera emateko eta merkaturatze-
ko aurkezpen-gutuna izango dena”. 
Borja Muñozek hogeita hamar 
traumatologo baino gehiagore-
kin partekatu du bere ideia, eta 
babesgailu berriaren inguruko 
azalpenak eman dizkie. "WAN-
TED irabazi eta gero, orain, benetan 
ilusionatzen gaituen ideia hau garatu 
eta zabaldu ahal izango dugu”, esan 
du, azkenik, Muñozek.

Apirilaren 25ean ospatuko da Bilbao Arenan

BreakOnStage Nazioarteko Kultura 
Urbanoen Jaialdia dator Bilbora 

Bilbao Arena Kirolgunean, Mi-
ribillan, ospatuko da apirilaren 
25ean, larunbata, 19:00etatik au-
rrera, BreakOnStage Nazioarteko 
Kultura Urbanoen Jaialdia. Iazko 
arrakastaren ondoren, 5.000 ikus-
le bertaratu baitziren, BreakOn-
Stage jaialdian aurten ere  kultura 
urbanoaren espezialitate anitzak 
taularatuko dira, unean uneko 
berrikuntzekin, alderdi artistikoa 
alternatiboarekin eta ikusgarria-
rekin nahasten dituen unibertso-
tik sortuz doazenak.
Aurtengo edizioan, besteak beste, 
gaur egun sasoi betean dauden 
breakdance taldeen arteko bi one-
nak jardungo dira: The Predatorz 
errusiarrak, egungo munduko 
txapeldunak, eta Infamous fran-
tziarrak, Europako breakdance 
talderik onena. Horiekin batera 
ere izango dira Sebastian & Honji 
dantza bikote berlindarra, Vogue 
madrildarra, Bost Urban Dance le-
hiaketa… Scooter Freestyle (4 rider 

arituko dira norgehiagokan), BMX 
Freestyle (Daniel Peñafiel, Mar-
txel Arribillaga) eta Parkour-eko 
(Adan Perez) espezialistekin go-
zatu ahal izango da. Kontzertua 
Shotta rap talde andaluziar eza-
gunaren eta La Bandha del Patio 
bilbotarren esku egongo da.

Sarrerak salgai daude jadanik 
10€tan Kutxabank kutxazaine-
tan eta Interneten, 8€tan K26 
txartelarekin eta 8 urte arteko 
umeek, nagusi batek lagundurik, 
sarrera dohainik izango dute. Egi-
tarau osoa www.breakonstage.
com atarian dago.

* 48 beka, La Caixa-renak, graduato ondoko ikasketak 
egiteko EEBB eta Kanadan, graduatu, lizentziatu edo titulu-
dunentzat. Ingelesa edota frantsesa eskatzen da. Bekaren barne dira 
joan-etorriko txartela, matrikula, 2.150$/hileko, bisa eta istripu-ase-
gurua. Eskaerak aurkezteko epea: apirilaren 27ra arte. Informazioa: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html 
(Información).

* RECacciona, a ze parea, hezkuntza eta gazteak! bideo 
lehiaketa abian jarri du Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak. 
16 eta 30 urte bitarteko gazteak aurkeztu daitezke, gutxienez bi 
pertsonako taldeetan. Gehienez lau minutuko iraupena duen bideoa 
aurkeztu beharko dute, gazteak eta hezkuntza gaiaren inguruan. Ize-
na emateko epea: maiatzaren 26ra arte. Sariak: 1.000 edo 400€, 
hezkuntzarekin zerikusia duten proiektuetarako. Inskripzioa keta le-
hiaketaren oinarriak: http://goo.gl/kLd6I0. 


