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Romoko gaztelekuaren programazioa

Hilak 6, osteguna: ASANBLADA: IRAILEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 7, ostirala, 18, asteartea, eta 27, osteguna:  
TAILERRA: SEXOLOGIA 
Hilak 8, larunbata: ZINEFORUM
Hilak 14, ostirala: KIROLA: FUTBOLA 
Hilak 15, larunbata: ARGAZKILARITZA
Hilak 16, igandea: KIROLA: BADMINTON
Hilak 21, ostirala: HIZKETALDIA: POLITIKA
Hilak 22, larunbata: IRTEERA: FORESTAL PARK
Hilak 28, ostirala: MASTER CHEF: PATATA TORTILA
Hilak 29, larunbata: IRTEERA: PAINTBALL

Hilak 6, osteguna: TAILERRA: MALABARRAK
Hilak 11, asteartea: TAILERRA: AUTOESTIMA
Hilak 13, osteguna: SUKALDARITZA: ETXEKO HANBURGESAK
Hilak 15, larunbata: IRTEERA: NATURARA
Hilak 19, asteazkena eta 20, osteguna: TAILERRA: SMART CITY
Hilak 26, asteazkena: TAILERRA: IRUDI PERTSONALA
Hilak 28, ostirala: TAILERRA: LEGO
Hilak 29, latunbata: IRTEERA: IGERILEKURA
Hilak 30, igandea: JAIA: CRISTINARI AGURRA

* Kutxabanken bekak 2019/2020ko Erasmus programarako 
estatuko edozein unibertsitatean matrikula egin duten ikasleentzat, 
Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatutakoak eta haien unibertsita-
teak graduko ikasleentzako programan parte hartzeko ofizialki hau-
tatuak. Eskatzaileek K26 edo K26+ txartelaren titular izan beharko 
dute eta gutxienez kontu aktibo bat izan behar dute Kutxabanken, 
besteak beste. Argibideak: https://kutxa.eus/eu/berriak/25-funda-
zioa/1872-erasmus-bekak-2019-2020.html

*Gazteentzako 8. Argazki Lehiaketa. Non ikusten duzu Europa 
Euskadin?, Eusko Jaurlaritzak deituta, 14 eta 25 urte bitarteko gaz-
teentzat. Aurkezteko epea: ekainaren 23ra. Lehiaketaren oinarriak: 
www.facebook.com/federeuropaeuskadi

Algortako gaztelekuaren programazioa
Ekaina

Ekaina

Iphone 6 baten zozketa 
“Gurot!”ean jokatzeagatik

Ekainaren 21era arte GUROT! Euskal Galderen Unibertsoa jo-
ka-tzen duten gazteek Iphone 6 baten zozketan parte hartu ahal 
izango dute, puntuaziorik handiena eskuratzen duten 100 fina-
listen artean zozketatuko baita. Jolasaren aplikazioa Getxoko, 
Erandioko eta Leioako Udalek eta Uribe Kostako, Mungiako eta 
Txorierriko Mankomunitateek egin dute, 12 eta 17 urte bitarte-
ko gazteen artean euskararen erabilera sustatzeko. Orain arte, 
4.013 gaztek (horietatik 838 getxotarrak dira) jaitsi dute jolasa. 
Gurot! tribial moduko jolasa da, euskaraz herri bakoitzeko 
hainbat galderarekin, mundukoei buruzkoekin batera, gizarte, 
natura, hizkuntza, arte, kultura, zientzia, kirola eta aisiari bu-
ruz. Informazio gehiago: www.getxo.eus/eu/euskara, www.
gurot.eus,gurotapp@gmail.com eta Instagram (@gurotapp), 
Twitter (@gurotapp), Snapchat (gurotapp) eta Facebook (gurot) 
gizarte sareetan. 

BiscayTIK Fundazioak uztai-
laren 1etik 12ra UdaTIK infor-
matikako udalekua antolatu 
du Areetako egoitzan. 32 gaz-
tek, era indibidualean edo tal-
deka (gehienez hiru pertsona), 
parte hartuko dute programa-
zioan, diseinu grafikoan eta 
Internet inguruan. Teknologia-
rekiko eta aplikazio informati-
koak erabiltzearekiko interesa 
eduki behar dute partaideek. 
Hau idazterakoan plazak ge-
ratzen ziren 2008an, 2009an eta 
2010ean jaiotako umeentzat. 
Izenematea: ekainaren 16an, 
12:00ak arte. Informazioa: 
www.biscaytik.eus

Azken plazak 
UdaTIKen

LOTURAK Getxo partaidetza bidez-
ko proiektua da pertsona migratuen 
eta errefuxiatuen harrerari buruzko 
narrazioak sortzeko Getxon, bes-
teak beste, gazteentzat (18-30 
urte). Hiru tailer izango dira Romo 
Kultur Etxean (ekainaren 21ean, 
16:00etatik 20:00etara; hilaren 
22an, 10:00etatik 16:00etara, eta 
hilaren 29an 10:00etatik 14:00eta-
ra) eta bertan herritarrei elkarrizke-
tak egiten erakutsiko diete, migra-
zioei eta Getxoko erronkei buruzko 
iritziak ezagutzeko. www.loturak-
getxo.eus/ 633376469

Ana Gutiez, Ilargi García eta Itxaso Gorbeña gazteentzat izan dira Udalak 
2018an gidabaimena teorikoa euskaraz egin zuten 41 getxotarren artean 
zozketatutako gasolina erosteko 100€ko txartel bana. Horrez gain, 41 
gazteek 100€-ko diru-laguntza jaso zuten, Gidabaimena euskaraz ekime-
naren barruan. Udalak, aurten ere, laguntza berbera emango die hori egi-
ten duten 17 eta 23 urte bitartekoei. Horrekin kolaboratzen duten autoes-
kolak dira Amezti, Arias, Drive, Manolo eta Gidatu, Uribe Kosta izandakoa. 

Gidabaimena euskaraz

“Jessicaren Itzala” eta “Ipuin 
beldurgarriak”, Book Trailer 

Lehiaketaren irabazleak 

Este año se han presentado al certamen 62 trabajos

Getxoko Book Trailer Lehia-
ketaren bosgarren edizioak 
irabazleak ditu jadanik: Hai-
zea, Irati, Maitane eta Lucia 
Aixerrota institutuko ikasleak 
dira 12-15 urte bitartekoen A 
kategoriako irabazleak, Jessi-
caren Itzala liburuari buruzko 
lanarekin; eta 16-18 urte bi-
tarteko B kategorian, Bruno 
Yera izan da irabazlea Ipuin 
beldurgarriak izenburua duen 
lanarekin. A kategoriako biga-
rren saria Nahia Ruiz de Ver-
gara, John Cremer eta Nicolás 
Alvarézentzat izan da Harresi 
handirantz lanagatik. Eta B ka-
tegorian, bestalde, Leire Garri-
do, Maialen Mendibil eta Izaro 
Luengorentzat izan da biga-
rren saria. Jendeak ere sari bat 
eman zuen, ikusitako lanetako 
bat hautatu baitzuen, haute- 
tsontzi baten bidez bozkatuz. 
Oraingo honetan, Lucía Muñoz 
eta Lucía Iturruño izan dira sa-
ria jaso dutenak, Azken Balada 
liburuagatik. 
Euskara eta Gazteria Zerbi- 
tzuen, Udal Liburutegiaren 
eta Kalabazan Kultur Ekime-
nak elkartearen lankidetzari 
esker bosgarren urtez anto-
latu den lehiaketa honen sari 
banaketaren ekitaldia ekaina-
ren 2an izan zen Romo Kul-
tur Etxean. Ekitaldia Garazi 
Elgezabalek aurkeztu zuen 
eta 62 lanek parte hartu zuten. 
Behin lan guztiak ikusita, ikus- 

entzunezkoetan adituak diren 
Samuel Goirigolzargi eta Paula 
Brezok sariak ebatzi zituzten.
Lehenengo sariek 300 €ko ba-
lioa zuten; bigarren saria Ge-
txoko liburutegi batean gas-
tatzeko 50€ko bonu bana izan 
zen. Ikusleen saria abentura 
kamera bi izan ziren.
Lehiaketaren bosgarren edi-
zio hau 2018ko urrian hasi eta 
maiatzaren 15ean itxi zen. Den-

bora tarte horretan, gazteek 
haien lanak aurkezteko aukera 
izan zuten: proposatutako li-
buru zerrenda batetik liburu 
bat aukeratu eta haren gaineko 
book trailer bat egin zuten.
Irabazi duten book trailerrak 
ikusi nahi dituzten guztiek, ho-
neko esteka honen bidez ikus 
ditzakete: http://kalabazan.
com/getxoko-ii-book-trailer-
lehiaketa/


