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Nabarmentzekoak

> “Gure Gune” abian da, Romoko Gazteleku 
berria

> Azkorri Ikastetxeko talde batek irabazi du STARTInnova lehiaketa
> Udako Auzolandegietarako izenematea apirilean zabalik



Hilak 5, osteguna: MASTERCHEF: URDAIAZPIKO  
ETA GAZTA  SANDWICHA
Hilak 7, larunbata: TXAPELKETA: PING-PÒNG
Hilak 12, osteguna: ESKULANA: PLASTIKOZKO MUNSTROA
Hilak 13, ostirala: MASTERCHEF: SMOOTHIE
Hilak 21, larunbata: TAILERRA: SARE-ON
Hilak 22, igandea, eta 27, ostirala: AMALURRAREN HILABETEA.
Hilak 26, osteguna: TOPAKETA: ASANBLADA
Hilak 28, larunbata: IRTEERA: FORESTAL PARK

Romo Kultur Etxearen eraikineko 
beheko solairuan dagoen Romoko 
gazteleku berriak apirilaren 9an 
irekiko ditu ateak. 
Horri esker, Getxoko 11 eta 17 urte 
bitarteko gazteek bi gazteleku izan-
go dituzte eskura. Lehenengoa Al-
gortako Gau Egun gaztelekua izan 
zen, 2009. urteaz geroztik zabalik. 
Aipatutako adinetako pertsonei 
zuzendutako zerbitzua da, hezi- 
tzaile profesionalek zuzendutakoa 
eta, aisi hezigarriari dagokionez, 
erreferente ireki, integratzaile eta 
alternatiboa izan nahi duena. 
Bere garaian Algortan egin zen 
bezala, etorkizunean Gure Guneko 
etorkizuneko erabiltzaileak inpli-
katu nahi izan dira zerbitzuaren 

Eusko Jaurlaritzak antolatzen dituen 2018ko udako Auzolan-
degietarako aurre-izena emateko epea apirilaren 19tik 25era 
egongo da irekita. Ohi bezala, 18 eta 30 urte bitarteko gaz-
teek hartu ahal izango dute parte. Auzoladengi mota bakoit-
za adin tarte batentzat da, eta Euskadikoak 18 eta 26 urte 
bitartekoentzat izaten dira. Munduko edozein tokitako per- 
tsonek hartzen dute parte nazioarteko Auzolandegietan eta ho-

rietarako ingelesa jakin be-
har da, eta batzuetan beste 
hizkuntza bat ere eskatzen 
da. Nazioarteko auzolan-
degiak atzerrian egoten 
dira, eta baita Euskadin eta 
gainontzeko Erkidegotan 
ere. Informazio gehiago:  
www.gazteaukera.euskadi.
eus/r58-2279/eu/

Euskal Herriko Unibertsitateak nazioarteko 20 gradu titulazio bi-
koitz eskainiko ditu 2018-19ko ikasturtean. Nazioarteko titulazio 
bikoitza bi unibertsitateren artean (bata bertakoa eta bestea atzerri-
koa) adostutako prestakuntza programa batean datza. Programa 
hori gainditu eta kredituak aitortu ondoren, ikasleek graduko bi ti-
tulu lortuko dituzte (bat unibertsitate bakoitzean). Oro har, titulazio 
bakoitzeko kredituen % 25 – gutxienez– atzerriko unibertsitatean 
egin beharko dira. Informazio gehiago: 
https://www.ehu.eus/eu/-/upv-ehuk-nazioarteko-20-gradu-titu-
lazio-bikoitz-eskaintzen-ditu

“Gure Gune” abian da, Romoko  
Gazteleku berria

Udako Auzolandegietarako 
izenematea apirilean zabalik

UPV/EHUk nazioarteko 
20 gradu titulazio bikoitz 

eskaintzen ditu 
zenbait alderdi zehazteko. Horre-
tarako, kaleez, ikastetxeez eta sare 
sozialez baliatuz,  zabalkunde-lan 
handia egin eta talde bat osatu da 
auzoko gazteekin. Otsailaren 24tik 
(larunbata) zerbitzua abian jarri 
arte batu izan dira gazteak espa-
zioan hainbat gai zehazteko, hala 
nola, lehenengo hilabetetako pro-
gramazioa, eskuragarri egongo di-
ren mahai-jokoak, bideokontsolak, 
espazioaren estetika eta, noski, zer-
bitzuaren izena bera.
Diseinu-prozesua amaitzen ari 
da eta orain hartutako erabakiak 
praktikan jartzeko unea heldu da; 
horrek hauexek hartzen ditu bar-
ne: zerbitzuaren irudi korporatiboa 
egitea (aukeratutako izena oinarri 

hartuta), hautatutako materialak 
erostea eta espazioa margotu nahiz 
dekoratzeko lanak; azken horietan, 
hain zuzen ere, erabiltzaile gazteek 
hartuko dute parte. Elementu ho-
riez guztiez gain, honako hauek 
daude gaztelekuan: sukaldea, or-
denagailuak, ping-pong mahaia 
eta filmak, bideoak eta abar proie-
ktatzeko pantaila.
Romoko gaztelekua egunero ire-
kiko da, astelehenetan izan ezik. 
Astearte, asteazken, ostegun eta 
igandeetako ordutegia 17:00etatik 
20:00etara izango da; ostiral eta 
larunbatetan, berriz, 17:00etatik 
22:00etara. Zerbitzua abuztuan 
itxiko da. Urteko gainerako zatian, 
sarrera libre eta doakoa izango da.

* “Non ikusten duzu Europa Euskadin?” gazteentzako 7.Ar-
gazki Lehiaketa, Eusko Jaurlaritzako Ogasuna eta Ekonomia sailak 
deituta, 14 eta 25 urte bitarteko gazteentzat. Helburua da gazteen 
artean erakustea eta zabaltzea Europar Batasunaren (EGEF funtsa- 
ren) laguntza Euskadiko garapen sozioekonomikoari. Sariak argazki 
kamerak eta E:book bat izango dira, lortutako postuen arabera. Parte 
hartzeko epea apirilaren 22an amaituko da. http://www.euskadi.eus/
eusko-jaurlaritza/-/saria_lehiaketa/2018/non-ikusten-duzu-euro-
pa-euskadin-gazteentzako-7-argazki-lehiaketa/

* BiscayApp Lehiaketa.  Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako le-
hiaketa da, teknologia berrien erabilera sustatzeko. Horretarako, 
enpresek zein partikularrek aplikazioak, garatuta zein proiektu fa- 
sean, aurkeztu ditzakete lehiaketara. BiscayApp-en parte hartzeko 
18 urte izatea ezinbestekoa da eta aurkeztutako aplikazioak hurren-
go kategoriaren baten barne egon behar du: Silver Economy, Data 
Intelligence, Energia eta Manufaktura aurreratua. Ideia originala izan 
behar da. Eskaerak aurkezteko epea ekainaren 30ean amaituko da. 
Kategoria bakoitzeko saria 2.000€ da eta 10.000€ lehiaketaren 
irabazlearentzat.  http://bilbaogazte.bilbao.eus/2018/03/20/biscay-
app-zure-ideiak-saritzen-dituen-lehiaketa/

Gaztelekuaren programazioa
Apirila Azkorri Ikastetxeko Azkorri-Innova 2 izeneko taldeak STAR-

TInnova eskolako ekintzaileentzako lehiaketaren bosga-
rren edizioa irabazi berri du, 18 urtetik beherakoentzat den 
atalean. Talde irabazlearen partaideak  María Pisos, Unai 
Gantxegi, Tomas Zarraonandia eta Borja Reig izan dira, Ru-
ben Elortegui, zentroko Ekonomia irakasleak koordinatuta. 
Proiektuaren izena AddictiOFF izan da, eskuko telefonoaren 
erabilera txarraz gazteak kontzientziatuko lukeen eta asti-
rako jarduerak eskainiko lituzkeen enpresa sortzeko pro-
posamena. El Correo egunkariak sustatutako lehiaketak 

entitate ugariren laguntza du, horien artean Gexoko Uda-
larena eta helburua da Batxilergoko eta Lanbide Hezike-
tako ikasle ekintzaileen ekimenak eta jarrerak sustatzea.  
Azkorri Ikastetxearen proiektua aurtengo edizioaren bost fina-
listetako bat izan da. Bizkaia eta Arabako 34 heziketa zentro-
tako 793 ikaslek hartu dute parte, guztira 160 proiekturekin. 
Epai-mahaiak aurkeztutako proiektuen maila altua nabarmen-
du du, eta konkretuki partaide getxotarren ikuspuntua, jardue-
raren aldeko jarrera, aurreikusteko eta sinergiarako ahalmena, 
eta motibazioa.   

Azkorri Ikastetxeko talde batek irabazi du STARTInnova lehiaketa

Bizkaiko Foru Aldundiak, BBK eta Aldrebesak Gazte Txanpon 
Soziala jarri dute abian, gazteen kolektiboaren giza parte hartzea 
bultzatzeko, lurraldeko proiektu sozialetan duten konpromisoa 
eta parte-hartzea aitortze eta saritze aldera. Proiektuan ez da sart-
zen eskudirua erabiltzea, baizik eta kreditu edo puntuen sistema 
ezartzen da, ondasun eta zerbitzuekin trukatu ahal izango direnak. 
Oinarrian dauden printzipioak aniztasunaren arreta, ordezkagarri-
tasuna eta egingarritasun edo erabilgarritasuna dira. Informazio 
gehiago:  www.bizkaia.eus 

Gazte Txanpon Soziala 


