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Gaztelekuaren programazioa 
Urria
Hilak 11, asteartea, eta 12, asteazkena: ESKULANA: ORDENA-
GAILUARENTZAKO ARRATOI FUNDA
Hilak 14, ostirala, eta 15, larunbata: MASTERCHEF: NATILLAK
Hilak 18, asteartea: TAILERRA: HEGAZTIENTZAKO EGURREZKO 
HABIEN ERAIKUNTZA
Hilak 20, osteguna, eta 28, ostirala: IRRIBARREAREN ALDEKO 
HILABETEA
Hilak 25, asteartea: JAIA: HALLOWEEN
Hilak 26, asteazkena: TAILERRA: XABOIAK ETA KOSMETIKO 
NATURALAK
Hilak 29, larunbata: IRTEERA: GETXO ZINEMAK ETA MC DONALD`S
Hilak 30, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

* Uniber tsitateaz kanpoko bekak. Eusko Jaurlari tzak urriaren 31ra 
arte edukiko du zabalik uniber tsitateaz kanpoko ikasketa bekak eska-
tzeko epea.

* VII. Beldur Barik ikus-en tzunezko Lehiaketa, Emakundek antola-
tuta, hainbat erakunderen lagun tzarekin, 12 eta 26 urte arteko gazteen-
tzat. Bereizkeria-egoerei aurre egiten dioten neska-mutilen adierazpen 
artistikoak sari tzen ditu, ikus-en tzunezko formatuan daudenak; lanak 
errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian ... oinarritu-
tako jokabide eta jarrerak izan behar dira. Lanak entrega tzeko azken 
eguna: azaroak 9. Informazioa: www.beldurbarik.org. 

* I. Gazteak eta Gidari tza Lehiaketa birtuala 13 eta 17 urte bi-
tarteko gazteen tzat. Parte har tzeko onlineko galdetegi bat eran tzun 
behar da, gazteen bide-segurtasunari lotutako gaiei buruzkoa. Bi-
deo-selfie bat sortu behar da, norberak egindakoa eta orijinala, eta 
zure adiskideen tzako bizikide tza mezu bat jaso tzen duena: gidari tza 
seguru, iraunkor eta ardura tsua bul tza tzeko. Sariak, honako hauek: 
erloju adimendunak, Goproak, ipodak... Parte har tzeko: http://
gazteaktagida tzea.eus. Lanak emateko epea: urriaren 28 arte. Infor-
mazioa: 681 055 985.

Gazteen tzako zerbi tzu-katalogoa. 
Ikasturtearen hasierarekin batera, udal Gazteria Zerbi tzuak zabalkunde kan paina 
egin du irailean Ge txoko DBH eta Ba txilergoko ikaste txeetan, 2015ean egin zuen 
bezalaxe. Kanpaina honen helburua izan da Gazteria Arloak 12 eta 30 urte bi-
tarteko gazteen tzat dituen zerbi tzu, programa eta jardueren berri ematea, ka-
talogoaren aleak banatuz. Ikasgelaz ikasgela, Gazteen tzako zerbi tzu-katalogoa 
banatu zen. Bertan, Gaztelekuari, Gazte Informazio Bulegoari, beka deialdiari, 
hautazko informazio bidalketa zerbi tzuari edo Gazteria Zerbi tzuak eskain tzen di-
tuen aisialdiko jarduerei buruzko informazioa jaso tzen da, besteak beste.

Abian da VIII. “Wanted” Ideia Lehiaketa, 
gazteen proiek tuei zuzendua

Ge txoko gazteen proiek tuei 
lagun tzea helburu duen Wanted 
Ideia Lehiaketaren oinarriak one
tsi dira, azken urteetan bezala. 
Aurten ere, Ekonomia Sustapen 
Arloa eta Gazteria Zerbi tzua 
elkarrekin lan egiten ari dira pro
grama hau atera tzeko. Zeha tz
meha tz, lehiaketa hau ideia edo 
proiek turen bat duten 18 urtetik 
30 urtera bitarteko gazteen tzat 
eginda dago eta bere xedea hori 
gauza tzeko baliabideak eskain
tzea da, baliabiderik ez duten 
gazteei.
Sarietarako aurrekontua, guz
tira, 22.000 €koa da, nahiz eta 
proiek tu batek jaso dezakeen ge
hienezko lagun tza 10.000 €koa 
izango den. Diruaz gainera, ira
bazleei beste era bateko lagun
tza ere eskainiko zaie, hala nola 
aholkulari tza profesionala, orien
tazioa, formakun tza, etab.

Proiek tu-motak eta epeak
Lehiaketaren zor tzigarren aldi 
honetan, denak, edo ia denak, ba
lio du. Hau da, orotariko proiek
tuak, berriak izan ala ez, baldin 
eta gure herriaren gizarte, eko
nomia edo kultura aberasten ba
dute: an tzezlan txikiak, perfor

manceak, film laburrak egitea, 
erakusketak, enpresa proiek tuak, 
edozelako lehiaketak antola tzea, 
udalerrirako interesgarriak izan 
daitezkeen web orriak, blogak, 
eta abar egitea, aisialdi jarduerak, 
hala nola ikastaroak eta tailerrak, 
gizarte arazoetan sentibera tzeko 
proiek tuak, euskararen erabile
ra susta tzeko proiek tuak eta hi
tzaldiak bezalako dibulgaziozko 
proiek tuak, besteak beste. 
Prozedura oso erraza da. Urriaren 
10etik 28ra bitartean proiek tuaren 
zirriborro bat aurkeztu behar da, 
deialdiarekin batera one tsi den gi
doiari jarraituz. Horren ondoren, 
talde susta tzaile guztiak lan saio 
batera gonbidatuko dira proiek

tuei buruz hausnartu eta, behar 
izanez gero, proiek tuok berriro 
egin eta hobe tzeko.
Iaz bezala, aurten ere susta tzaileei 
proiek tuak lan tzen lagun tzeko 
bi lantegi eskainiko zaizkie. Au
rretik izena eman beharko da. Bi 
tailerren datak oraindik zehaztu 
gabe daude.
Deialdiaren oinarriak, baita gi
doia zein gainon tzeko eranskinak 
ere, edozein Herritarren Arreta
rako Bulegotan, Ge txolanen Bu
legoetan, Gazte Informazio Bule
goan (bertan informazio osagarria 
emango da) edo www.ge txo.eus/
gazteria web orrian daude. In
formazio gehiago: Gazte Bulegoa 
(Tangora e txea, 944.660.353).

Urriaren 21etik 23ra ospatuko da Sabadellen 

Lau gazte ge txotarrek parte hartuko dute 
Zurrumurruen kontrako Gazte Topaketan 

Lau gazte ge txotarrek parte har
tuko dute urriaren 21etik 23ra 
Sabadellen izango den Zurrumu
rruen kontrako Gazte Topaketan, 
aipatutako hirian egun horietan 
ospa tzen ari den Mescla´t, espacios 
para la convivencia, solidaridad, coo-
peración e inclusión izeneko pro
grama aprobe txatuz. Topaketan 
15 eta 18 urte bitarteko 35 bat gaz
tek hartuko dute parte, estatuko 
Zurrumurruen kontrako Sareko 
udalerrietakoek, horien artean, 
Ge txo eta Sabadell, ekimenaren 
bul tza tzailetakoek. Xixa Teatre 
taldeak dinamizatuko du ekital
dia.   
Topaketaren helburuak hurren
goak izango dira: parte har tzen 
duten udalerri bakoi tzeko Zu
rrumurruen kontrako Estrategian 
gazteen partaide tza indar tzea; 
gazteei parte har tzeko eta beste 
errealitate ba tzuekin harremane
tan jar tzeko gunea eskain tzea, zu
rrumurrurik gabeko hiriak eraiki
tzeko prozesuan eduki beharreko 
papera barnera dezaten; tresna 
erabilgarriak, estrategiak eta 
proposamenak ematea ondoren 
beraien herrietan abiarazteko eta 
hori estatuko beste sare eta estra
tegiekin batera, eta gazteei zuzen
dutako Estrategiari buruzko lan 
eta jarraipen taldea sor tzea. 
Ideia da gazteek hausnarketa 
egin, baloratu eta Zurrumurruen 
kontrako Estrategiarekiko iden
tifikazioa lortu ahal izatea, be
raiek dituzten interesetatik eta 
aukeretatik. Horregatik, e txera 

i tzul tzen direnean, partaideak 
topaketan planteatutako ideiak 
eta ekin tza posibleak mar txan 
jar tzen saiatu beharko dira, gaz
teen ikuspuntutik zurrumurruak 

desagerrarazteko lana aurrera 
eramanez. Topaketa datozen ur
teotan antola tzen segitu ahal iza
teko oinarriak ere ezarri beharko 
dituzte gazteek. 

Getxoexpress sarien banaketa
No hay tiempo izenburuko film laburrak, Iker Maguregi eta Andrea Martínez  (ar-
gazkian, goian eta erdian) zuzendarienak, irabazi du Getxoko I. Film Laburren Ex-
press Lehiaketa. Jaialdian 23 taldek hartu dute parte; iragan urriaren 2an amaitu 
zen Areetako Andrés  Isasi Musika Eskolan izandako sari banaketa ekitaldiarekin. 
Bigarren saria Sin margen de tiempo laburrarentzat izan da, Igor Cruchaga eta 
Iñigo Lópezena; horrek Jendearen eta Getxoko Autozinearen sariak ere jaso ditu. 
Getxotar batek zuzendutako labur onenaren Saria Nekane Viotak irabazi du, No 
hay tiempo para estar triste-rekin. Azkenik, Ainara Mentxaka zuzendariak bi sari 
jaso ditu: Emakume batek zuzendutako labur onena eta euskarazko labur onena.
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