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>> 2016ko apirila



Gaztelekuaren programazioa 
Apirila
Hilak 7, osteguna, eta 26, asteartea: OSASUNAREN ALDEKO 
EGUNA
Hilak 8, ostirala: MASTERCHEF: SUKUA 
Hilak 12, asteartea, eta 29, ostirala: ESKULANA: MUGIKORRAK 
APAINDU
Hilak 15 eta 22, ostiralak: AIZU! PROIEKTUA
Hilak 16, larunbata: IRTEERA: GETXO ZINEMAK
Hilak 21, osteguna: TXAPELKETA: MAHAI-FUTBOLA
Hilak 24, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

GAZTE INFORMAZIO ZERBITZUA
Tangora E      txea. Algortako etorbidea, 98. 48991 Ge      txo 
944660353. gaztebulegoa@ge      txo.eus. www.ge      txo.eus 

ORDUTEGIA 
Astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara  eta 
16:30etik 19:00etara (astearte osoan eta  ostiral arra     
tsaldean i      txita). Abuztuan i      txita.

* 30 beka, BBKk eta Cebekek deituta 18 eta 30 urte bitarteko gazte 
bizkaitarren tzat, langabetuak izan eta Lanbiden izena emanda dute-
nak. Enpresatan lan praktikak egingo dituzte bost hilabetez (ekainetik 
azarora), eta trebakun tza ikastaro osagarri bat ere sartuta dago. Zen-
batekoa: 1.842€.

 * “¿Estudias o trabajas?” eskola Lehiaketa, eCivisek antolatuta 
Europako Egunaren harira, besteak beste, Udalaren lagun tzarekin. Bi-
deo bat grabatu behar da sakelako telefonoarekin, honako gai honi 
buruz: Europako herrialde batean egonaldi bat egin beharko bazenu, 
lan egiteko, ikasteko... nora joango zinateke? Ge txoko gazteek har 
dezakete parte, 16 eta 18 urte bitartekoak, 3 laguneko taldetan, 
ikaste txe bateko irakasle baten edo kide diren elkarte bateko par-

taide baten koordinazio pean. Saria: 
200€ko erosketa- txartel bana tal-
de irabazlekoen tzat, honako denda 
hauetan gasta tzeko: Kan txa Kirolak, 
Irati, Sarintel eta JB. Bideoa entrega-
tzeko epea: apirilaren 22ra arte. Oi-
narriak: Gazte Bulegoa (Algortako 
etorbidea, 98. Tel.: 944660353. 
E-posta: gaztebulegoa@ge txo.eus).   

* “Ni gaztea nin tzenean” XVII. Narrazio Lehiaketa, Leioako Uda-
lak deituta adin guztietako jendearen tzat. Sariak, honako hauek dira: 
250€ (1.) eta 125€ (2.). Lanak emateko epea: apirilaren 22ra arte. 
Oinarriak: http://www.kulturleioa.com/.  

Auzolandegiak 2016
Datorren apirilaren 12ra arte 
zabalik egongo da Eusko 
Jaurlari tzak 18 eta 30 urte bi
tarteko gazteen tzat antolatu
tako udako Auzolandegiak 
programan izena emateko 
epea (Internet bidez). Plazen 
zozketa apirilaren 18an 
egingo da notarioaren au
rrean eta hurrengo egunean 
argitaratuko da auzolande
gia aukera tzeko hi tzordua 
duten per tsonen zerrenda. 
Informazio gehiago hurren
go webgunean: http://gaz
teaukera.euskadi.eus

Abian da inklusio zerbi tzu berria
Udaleko Gazteria Arloaren inklu
sio zerbi tzu berria jarri da mar
txan apirilean. Zerbi tzu honen 
helburu nagusia da minusbalio
tasunak (aniztasun fun tzionala) 
dituzten udalerriko haur, nerabe 
eta gazteei Ge txoko Udaleko Gaz
teria Arloak antola tzen dituen jar
dueretan zein inguruko hainbate
tan normaltasunez parte har tzeko 
aukera eskain tzea.
Nabarmendu behar da inklu
sioaren aldeko lana ez dela ezer 
ezetik hasten. Izan ere, horrek 
hainbat urtetako ibilbidea du 
gazteriaren esparruan. Orain be
rritasunak hainbat alderditatik 
datozkio, hala nola, arreta zuze
na emateko espazioa, interesatu 
edo familiekin komunika tzeko 
modu berriak edo norberaren 
neurrira egindako inklusio pla
nak.  Horretaz gain, Ge txoko 

gazteen artean aniztasun fun
tzionala dutenen inguruko diag
nostikoa egingo da.

Arreta, afektatutako per tsonen
tzat eta familien tzat
Inklusio zerbi tzuari esker aniz
tasun fun tzionala duten Ge txoko 
haur, nerabe eta gazte guztiek 
Gazteria Arloaren zerbi tzu, pro
grama eta jarduera guztietan par
te hartu ahal izango dute, hala 
nahi izanez gero, hau da, taile
rretan, ikastaroetan, Gazteleku 
zerbi tzuan…, horretarako behar 
dituzten lagun tzak izango baiti
tuzte. Kasu bakoi tzean aztertuko 
da zein lagun tza behar duten eta 
beraiekin adostuko da.
Halaber, zerbi tzua aniztasun fun
tzionala dutenei zein haien fami
liei zuzenduko da inklusioarekin 
lotutako informazio eta orien

tazioa eskain tzeko edo haien 
beharrei edo eskaerei buruzko 
informazioa bil tzeko. Hartara, 
jardueren eskaera eta eskain tza 
elkarri hobeto egoki tzea lortuko 
da.

Arretarako ordutegia eta gunea
Jendaurreko zerbi tzua hurren
go ordutegian emango da: oste
gunetan eta ostiraletan 9:30etik 
13:00etara Urgul kaleko 3. solai
ruan dagoen Algortako Gaztele
kuan. Laster emango da ezagu
tzera arratsaldez eskainiko den 
zerbitzuaren tokia.
Edozein argibideetarako telefo
noz nahiz Wha tsap bidez kon
taktuan jarri beharko dute in
teresatuek 688691527 telefono 
zenbakira deituz, edo baita inklu
sioa@ge txo.eus posta elektroniko
ra ida tziz ere.

Rioko Jokoetara 
joango diren 
Bloggerrak

Gazteaukerak eta Basque Teamek 
antolatutako Gazte Olimpic Team 
Rio ekimenak aukeratu ditu da
goeneko datorren udan Rioko Joko 
Olinpikoetara eta Paralinpikoetara 
joango diren zortzi euskal gazteak. 
Ekimeneko partehartzaileek kirol 
ekitaldi horri buruzko informa
zioa zabalduko dute hainbat bide
ren bitartez, hau da, Gazteaukera
ren Bloga, Instagram, Flicker eta 
Youtuberen bidez. Beren zeregina 
izango da Jokoetan gertatzen de
naren berri ematea, euskal kirola
riei garrantzi berezia eskainiz. 
Argazkian aukeratutako taldea 
eta Jon Redondo Eusko Jaurlari
tzako Gazte eta Kiroletako zuzen
daria agertzen dira.

Bolunta: Uda solidarioa 2016
Boluntak, boluntario tza eta partehar tzerako agen tziak, udarako 
proposamena egiten dizu: diberti tzea, esperien tzia berriak bizi
tzea, lagunak egin eta bidaia tzea; eta hori guztia, elkartasunaren 
ukituarekin. Kulturaarteko esperien tziak bizi nahi dituztenek, 
boluntario gisa zein borondatezko lankide gisa, brigadetan, 

nazioarteko auzolandegietan, 
turismo solidarioan, astialdi
ko hezkun tzan... Boluntaren 
webguneko BATEGIN gunea 
kon tsultatu dezakete. Gune ho
rretan, uda honetarako hainbat 
ekimen jaso tzen dira. Doako 
telefono bat ere badu deitu eta 
informazio gehiago lor tzeko: 
900 442 222. 

BreakOnstage Jaialdia 
ospatuko da Bilbao Arenan

Miribilla auzoan dagoen Bilbao 
Arena Kirol Gunean ospatuko 
da  BreakOnstage 2016 HiriKul
turen Jaialdia apirilaren 16an, 
larunbatarekin, 19:00etatik au
rrera. Jaialdiak 5.000 ikusle bildu 
zituen iaz eta agertoki bakarrean 
hiriko kulturei lotutako espezia
litate ani tzak sar tzen ditu, unean 
uneko berrikun tzekin eta era di
namikoan.
Breakdance dan tzari dagokionez, 
aurtengo jaialdian gaur egun 
sasoisasoian dauden taldeetako 
bi jardungo dira: Arcopom Crew 
talde espainiarra, 2015eko break
dance show onenaren saria jaso 
duen ikuskizuna aurkezteko, eta 
Team Shmetta belgiarra, moda

litate horretako Europako talde 
onena. Horiekin batera, Crazy 
Hospital bilbotarrak ere izan
go dira, besteak beste. Hiri-dan-
tzan, inguruko 5 talde onenak 
lehiatuko dira, jaialdiko sailka tze 
saioetara guztira aurkeztutako 60 
talderen arteko bost onenak.
Scooter Freestyle (nazioarteko 5 
rider arituko dira lehian), BMX 
Flatland eta Street Workouteko es
pezialistekin ere gozatu ahal izan
go da.
Aurtengo kon tzertua Arce rap 
abeslari galiziar ezagunak eta La 
Basu feat Ane Guria talde bilbota
rrak eskainiko dute.
Egitarau osoa eta prezioak: www.
breakonstage.com. 


