
Doako alea

303 Zb.
www.ge       txo.eus
ge       txoberri@ge       txo.eus

>> 2016ko ekaina

Nabarmen      tzekoak

>  Txertatu Merkatuan proiektuak lan aukerak eskain
tzen dizkie 500 gazte baino gehiagori
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>  Elena Villa, Sofía Esturo eta Sofía de Toro, 
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Gaztelekuaren programazioa 
Ekaina
Hilak 5, igandea, eta 16, osteguna: INGURUGIROAREN ALDEKO 
NAZIOARTEKO EGUNA. 
Hilak 10, ostirala, eta 11, larunbata: MASTERCHEF: ETXEKO 
PANINIAK
Hilak 12, igandea: TOPAKETA
Hilak 18, larunbata: IRTEERA: HONDARTZA
Hilak 24, ostirala: JAIA: GAZTE GARBI
Hilak 25, larunbata: IRTEERA: PADDLE SURF
Hilak 26, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

*  60 Global training beka, Donostiako Garapen y Fomentok deituta 
30 urtetik beherako unibertsitateko edo goi mailako LHko tituludu-
nentzat. Gutxienez 6 hilabete emateko atzerriko enpresa eta erakun-
detan. Eskaerak: ekainaren 30era arte. Informazioa: http://www.be-
casglobaltraining.eus

* Zure Praktikak hasi. Udan (uztaila eta abuztuan) praktikak egiteko 
45 leku daude, José Manuel Entrecanales Fundazioak (Madril) deitu-
ta, oinarri teknologikoa duten startups-etan praktikak egiteko. Diru-
lagun tza: 800€ gordin/hileko. Erregistroa egiteko: www.fue.es/fjme, 
hilaren 15a baino lehen. Deialdiaren jarraipena eta kon tsultak egiteko 
twitter-eko @fueonline kontuan edo #EmprendeTusPrácticas-en. Tel.: 
914 238 836, info@fjme.org eta http://fjme.org.   

*  Munduko bideo txapelketa: gazteak eta klima-aldaketa, Nazio 
Batuen Klima-Aldaketaren Esparru-Konben tzioak deituta (CMNUCC) 
18 eta 30 urte bitarteko gazteen tzat. Izen-emateak: abuztuaren 1era 
arte. Argibide gehiago: Nick Nuttall: nnuttall@unfccc.int, +49 228 815 
1400, +49 152 0168 4831 eta Sarah Marchildon, smarchildon@un-
fccc.int, +49 228 815 1065. Twitter: @CMNUCC; @tveinspire.

Diber tsitate fun tzionala duten 
gazteen datu-basea sortuko da

Gazteria Saileko Inklusio Zerbi tzua lanean ari da Ge txoko udale-
rrian desgaitasuna duten per tsona gazteen (5 urtetik 30era arte) 
datu-base bat sor tzeko. Helburua, diber tsitate fun tzionala duten 
per tsonen mapa erreala egitea da; erregistro hori herritar horiek 
ikustea-ezagu tzea eta euren inguruabarretara eta eskarietara 
hurbil tzea nahi da,  eran tzun zuzenak eman ahal izateko. Inklu-
sio Zerbi tzuaren xede nagusia, Ge txoko Udaleko Gazteria Zerbi-
tzuak eskain tzen dituen jardueren mul tzoan eta, unean-unean, 
inguruko aisialdiaren eskain tzan, diber tsitate fun tzionala (des-
gaitasuna) duten per tsona gazteen  parte har tzea susta tzea da.
Izan ere, garran tzi tsua da diber tsitate fun tzionala duten per-
tsonek, nahi badute, datu basean inskriba tzea, horrela  zuzenean 
eta lehen eskutik ezagutuko direlako per tsona horien eta euren 
familien interesak eta beharrizanak. Beraz, euren ekarpenak ai-
patutako Zerbitzuari helarazteko bidea egongo da gero euren 
eskain tzekin erkidegoan jarduten duten eragileen bidez talde 
horren ardura, interes eta igurikimenen araberako programak 
eta jarduerak betearazteko aukera egon dadin.

Elkarrizketak
Datu-basea diber tsitate fun tzionala duten per tsona gazteekin eta 
euren familiekin Inklusio Zerbi tzuak burutuko duen elkarrizketa 
per tsonal baten bidez beteko da. Izena emateko  derrigorrezkoa 
da  Inklusio Zerbi tzuarekin harremanetan jar tzea eta aldez au-
rretik hi tzordua eska tzea 688 69 15 27 telefono zenbakira deituta 
(arreta wha tsApp-en bidez ere eskain tzen da),  edo e-posta bida-
lita helbide honetara: amesten.rsancristoba@ge txo.eus. Telefono 
bidez arreta eskain tzeko ordutegia 10:00etatik 13:00etara da, as-
telehenetik ostiralera.  

Elena Villa, Sofía Esturo eta Sofía de Toro, II. 
Book Trailer lehiaketaren irabazleak

Elena Villa, Sofia Esturo eta Sofia 
de Torok irabazi dute Ge txoko 
II.Book Trailer Lehiaketa, Aro
tzaren eskuak izenburuko liburuari 
buruz egindako lanagatik. Le-
hiaketa Kalabazan Kultur Ekime-
nak antolatu du, Udalaren lagun-
tzarekin.
Bigarren saria Prime Time li-
buruari buruzko bideoaren 
egileen tzat izan da, hau da, Unai 
Sainz, Endika Aguilar eta Markel 
Iribar gazteen tzat. Hirugarren 
saria Peru Irastorza, Nagore Lan-
deta eta Ari tz Landeta gazteen 
eskuetara joan zen, Ondarroako 
piratak liburuaren gaineko Book 
Trailerrarekin.  
Lehen saria tablet bana izan da, 
bigarrena abentura kamera bana 
eta hirugarrena Romoko liburu-
denda batean erosteko 50 euroko 
bono bana.
Publikoak erabakitako saria eta 
epaimahaiak aukeratutako lehe-
na berdina izan zen, hau da, Ir-
landesas ikaste txeko aipatutako 

nesken tzat joan zen saria. Hori 
Ge txoko Lauren zinemetara joate-
ko bono bana izan zen.
Sari banaketa pasa den maia-
tzaren 8an izan zen, Ge txo Elkar-
tegian, Beñat Vidal ber tsolariak 
aurkeztutako eta dinamizatutako 
ekitaldian. Bertan lehenengoz 100 
bat gaztek egindako 35 bideo iku-
si zituzten. Ondoren a tseden bat 
izan zen, epaileek erabakia har-
tzeko, eta bertaratutakoek Publi-
koaren Saria bozkatu zuten.

Epaimahaia
Epaimahaiko hiru kideak Unai 
Elorriaga idazlea, I txaso Paya ber-
tsolari eta ikus-en tzunezkoetan 
aditua eta Xabi Hoo Enkore mu-
sika taldeko abeslari eta ikus-en-
tzunezkoetan aditua dena ere 
izan ziren (argazkian). Horiek 
sariak bana tzerakoan azaldu zu-
ten zur eta lur geratu zirela lanen 
kalitatearekin eta, horregatik, ez 
zela lan erreza izan irabazleak 
aukera tzea.

Epaimahaiak hainbat gauza ba-
loratu zituen lanak sari tzerako 
orduan, horien artean, liburuaren 
edukia isla tzean asmatu izana, 
musika eta soinuen aukeraketa 
egokia eta aktoreek edukia era si-
nesgarrian transmititu izana. 

Balorazio positiboa 
Lehiaketa abian jarri duen Kalaba-
zan Kultur Ekimena izeneko elkar-
teko kideek oso positibo tzat jo dute 
lehiaketa; izan ere, “gazteek egin di
tuzten bideoek erakusten dute liburua 
irakurriz eta bideoa eginez disfrutatu 
dutela”, agertu dute taldeko kideek.
Kalabazan Kultur Ekimenak Elkar-
tea 2013. urtean sortu zen, gazteen 
artean euskara eta euskal kultura 
artearen bidez susta tzeko. Horreta-
rako, tailer desberdinak eskain tzen 
dituzte, horien artean, olerki xuxur-
latua, Book Trailer eta Bideopoesia. 
Elkarteak 2014. urtean Udalaren 
Wanted Ideien Lehiaketaren saria 
jaso ondoren, Ge txoko I. Book Trai-
ler lehiaketa antolatu zuten.

Txertatu Merkatuan proiektuak lan aukerak 
eskain tzen dizkie 500 gazte baino gehiagori

Txertatu Merkatuan aurkeztu be-
rri den proiektuak ikasketak u tzi 
dituzten eta langabezian dauden 
500 gazte baino gehiagori eskai-
niko die bideratutako gizarte- eta 
lan-aktibazioko ekin tza eta pro-
grametan parte har tzeko aukera. 
16 eta 30 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako programa da, ikas-
keta maila baxuarekin, ikasketak 
u tzi eta urte bat baino luzeago 
langabezian daudenei. Halaber, 
uniber tsitate-ikasketak u tzita, 
lanik gabe dauden eta hezkun-
tza- edo prestakun tza-sistemetan 
integratuta ez dauden per tsonei 
ere zuzen tzen zaie programa hau.
Onuradunen erdia baino gehiago 
emakumeak izango dira (zehazki, 
% 52).
Euskal Autonomia Erkidegoko 
2014-2020ko Gazte Enplegurako 

Programa Operatiboan koka-
tzen da proiektua, eta Europako 
Gizarte Fun tsak finan tza tzen du 
% 91.89an, Garapen elkartea-
ren eta eskualde-garapeneko 19 
agen tziaren parte-har tzearekin 
eta Eusko Jaurlari tzaren lankide-
tzarekin.

Informazio gehiago: www.garapen.
net eta http://www.irekia.euska-
di.eus/eu/web_tv/8162- txertatu-
merkatuan-proiektuak-euskadin-
lanera tzen-eta-gizartera tzen-lagun-
tzeko-aukerak-eskain tzen-dizkie-
500-gazte-baino-gehiagori?criterio_
id=895582&track=1

Interrail, udan askotan erabilitako 
aukera

Interrail txartela udan gehien erabilitako aukera izaten da, ho-
rrek ahalbidera tzen duelako herrialde ba tzuk ezagu tzea edo 
oporrak batean ematea, 30 egunez, gehienez. Hurrengo bi txar-
tel mota daude: Global Pass (30 herrialde bisita tzeko) eta One 
Country Pass (28 herrialdetatik bat bisita tzen da), egun aukera 
desberdinekin. Aipatutako azkenari lotuta, Interrail Attica Pass 
ere dago, eta horri esker irla greziarrak bisita daitezke ferryz. 
Txartel motaren arabera, prezioa 200 eta 479€ren artekoa (bigarren 
maila, 25 urtetik gorako per tsonen tzat) da.
Berritasun bezala, One Country Pass aukeraren barruan INTE-
RAIL PREMIUM PASS txartela aurkeztu da eta horrekin, apur 
bat gehiago ordainduta, hurrengo abantailak ditu: aurretik tre-
netako eserlekuen doako erreserba egin ahal izatea, taxi zerbi-
tzuak, txangoak deskontuekin, eta belaunaldi desberdinetakoen 
bidaiak (haurrak doan per tsona nagusi batekin). 

Saridunak epaimahaiko hiru kideekin eta Iran tzu Uriarte zinego tziarekin
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