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Nabarmentzekoak

> “Gure”, “Line Guard”, “Corion” eta “Haszten TV”, 
Wanted 2019 programako proiektu irabazleak   

> Europako gazte-trukea Getxo-Napoles 2019
> “Gazte-trukerako Programa” REAJ sarearekin



Hilak 5, ostirala: ASANBLADA 
Hilak 10, asteazkena: TAILERRA: URETAKO JOLASAK 
Hilak 12, ostirala: TXAPELKETA: FUTBOLINA
Hilak 13, larunbata: IRTEERA: MENDIRA
Hilak 16, asteartea: TAILERRA: IRUDIAK 
Hilak 18, osteguna: IRTEERA: GURPILAK
Hilak 21, igandea: IRTEERA: PIKNIK
Hilak 23, asteartea: IRTEERA: HONDARTZARA
Hilak 27, larunbata: SUKALDARITZA: OILASKO FRIJITUA

Romoko gaztelekuaren programazioa

Algortako gaztelekuaren programazioa
Utzaila

Utzaila

Hilak 5, ostirala: ASANBLADA: IRAILEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 6, larunbata; 17, asteazkena, eta 30, asteartea:  
SARE SOZIALAK 
Hilak 9, asteartea: TXISTE KONTALARIA
Hilak 12, ostirala: MASTER CHEF: MILKSHAKE
Hilak 13, larunbata: HIZKETALDIA: LGTBI
Hilak 19, ostirala: HIZKETALDIA: GAIXOTASUN ARRAROAK
Hilak 20, larunbata: IRTEERA: BARBAKOA
Hilak 24, asteazkena: TXAPELKETA: PING-PONG
Hilak 26, ostirala: MASTER CHEF: ERREZETA NIKARAGUARRA
Hilak 27, larunbata: IRTEERA: KAYAK

* Global Training 2019 Bekak.  Hile honen erdian emango da ezagutzera 
beka hauen deialdia, 30 urtetik beherako gazteentzat. LHko goi mailako gra-
du bat, lizentziatura edo diplomatura bat eta ingelesko B2 edo B1 eduki behar 
da. Kasuen arabera, nazioartean dagoeneko itundutako enpresatan 6 eta 9 
hilabete artean jarduteko aukera izango dute.www.globaltraining.eus/eu 
/  /  http://www.noviasalcedo.es/eu

* 11. Bizkaidatz literatur Saria, Foru Aldundiak deituta. Bi istorioei jarraipe-
na ematean datza bi hasieratatik abiatuta (euskaraz eta gaztelaniaz). Literatura 
sari honetan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea: irailaren 19tik aurrera.  
https://bit.ly/2xogPMp

Hamaikagarren Wanted pro-
gramak, Gazteria Zerbitzuak 
eta Ekonomia Sustapenerako 
Arloak bultzatzen dutena, 
jada hautatu ditu proiektuak. 
Honako hauek dira: Gure, Ane 

27 urte baldin badituzu, edo fa-
miliarekin bidaiatu nahi badu-
zu, Interrail txartelak behera-
pen batzuk eskaintzen dizkizu, 
aurtengo oporretan mundua 
ezagutzeko. Gero eta gehiago 
dira udan txartel hori erabiltzen 
duten gazteak, hainbat auke-
ra eta magultasuna eskaintzen 
dituelako herrialde bat edo bat 
baino gehiago ezagutzeko, nor-
bere interesen arabera. https://
www.interrail.eu/es webgu-
nean begiratu daiteke dagoen 
eskaintza, salneurriak eta abar.

“Gure”, “Line Guard”, “Corion” 
eta “Haszten TV”, Wanted 2019 
programako proiektu irabazleak

Zenbait aukera eta 
malgutasuna Interrailekin 

bidaiatzeko

Bernaola eta Borja Sarriarena; 
Line Guard, Iker Melendez eta 
Iñigo Lorenzorena; Corion, Iñi-
go García, Ignacio Infante eta 
Alexander Michajlowskirena; 
eta Haszten TV, Nerea García, 

Inazio Nieva eta Peru Ortuza-
rrena.
Gure egitasmoa, funtzio ani-
tzetarako botila bat da. Hiru 
ezaugarri nagusi ditu: tolesga-
rria da, erabiltzeko erraza da 
eta jasangarria da. Line Guard 
medikuntzara bideratutako 
gailu bat da, zain edo arteria 
batean sartutako bidea uste-
kabean ez ateratzeko gailua. 
Corion munduan zehar dau-
den streetwear arropa estilo 
desberdinak transmititzea hel-
buru duen streetwear arropa 
marka bat da. Eta Haszten TV 
aniztasun funtzionala kirola-
ren bidez ikustaraztea helbu-
ru duen telebistako programa 
bat da; bere helburu nagusia 
gizarte bidezkoago eta inklu-
siboagoa lortzea da.
Lau proiektuek hurrengo 
diru-sariak jasoko dituz-
te: 5.208€, 6.292€, 3.500€ eta 
6.000€, hurrenez hurren. Hasz-
ten TV-ri dagokionez, pilotaje-
kontratazio batera zuzenduko 
da saria.

OPORRETARAKO TXARTEL ERABILGARRIAK
TXARTEL 

MOTA
ADINAK BALDINTZAK BALIOTA-

SUNA
PREZIOAK ABANTAILAK

NAZIOARTEKO 
ATERPEKIDE 
TXARTELA

Gaztea: 14-29 urte
Heldua: 30 baino 
nagusiago
Familiarra: Unitatea 
+ <14 seme-alabak
Taldea: <18 
begiralea  
(gutx. 10 perts.)

* NAN edo Pasaportea
* Famili Liburua
* Diruaren ordainagiria

Urte 
natural 1 
luzapenaren 
egunetik

Over 30: 10€

Under 30: 5€

Gaztea-Gazte 
Txartela: 2,5€

Familiarra: 18€

Taldea: 16€ 
http://reaj.com

Nazioarteko Aterpetxe Federazioko 
edozein nazioarte mailako 
Aterpetxeetan ostatu hartzeko

EUROPAR  
GAZTE  
TXARTELA

14 eta 29 urte 
bitartean

* NAN edo Pasaportea
* Diruaren ordainagiria

30 urte bete 
arte

6€

http://www.
gazteaukera.
euskadi.eus 
-en eska daiteke 
eta etxera bidaltzen 
dute 8-10 egunetan 

Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Bidai asegurua eta garraioa
- Dendak
- Ekintzak
- Zozketak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz

NAZIOARTEKO 
TXARTELA
31 URTE BAINO 
GUTXIAGO
(IYTC)

14 eta 31 urte 
bitartean

* NAN edo Pasaportea
* Txartel tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria

Urte 
natural 1 
luzapenaren 
egunetik

11€

Erabat digitala
www.isic.es 

Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, antzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz (ISIConnect)

NAZIOARTEKO 
IKASLE 
TXARTELA
(ISIC)

Edozein 
ikasle,edozein 
adina, formazio edo 
jatorrikoa 

* NAN edo Pasaportea
* Ikasle izatearen agiriren bat 

(normalean, nahikoa izaten 
da kasuan kasuko ikasturtean 
ofizialki onartutako zentro 
batean egindako matrikula 
aurkeztea)

* Txartel tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria

Urte 
natural 1 
luzapenaren 
egunetik

11€

Erabat digitala
www.isic.es

Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, antzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz  
(ISIConnect)

NAZIOARTEKO 
IRAKASLE 
TXARTELA
(ITIC)

Ikastetxe ofizial 
batean irakasle 
gisa kontratatuta 
dagoen edonor

* NAN edo Pasaportea
* Ofizialki onartutako ikastetxe 

batean irakasle izatea 
egiaztatzen duen agiria

* Txartel tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria

Urte 
natural 1 
luzapenaren 
egunetik

11€

Erabat digitala
www.isic.es

Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, antzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz  
(ITIConnect)

Azken hiru kasuetan, karneta fisikoki izateko 6€ ordaindu behar da. Baldintzak: ISIC, ITIC edo IYTC baliozko karnetak eta argazki bat.

Txartel hauek egiteko informazio guztia www.gazteaukera.euskadi.net web orrian eta Gazte Bulegoan (gaztebulegoa@getxo.net edota 944.660.353) dago.

“Gazte-trukerako Programa” 
REAJ sarearekin

Espainiako Gazte-Aterpetxe Sarea (REAJ) eta Galiziako Xunta 
Gazte-trukerako Programa gauzatzen ari dira. Egitasmoaren hel-
burua da 18 eta 30 urte bitarteko gazteei trebakuntza ematea 
nazioarteko aterpetxeetan egiten diren hainbat jarduera pro-
fesionaletan. Horretarako, aterpekide txartela indarrean eduki 
behar da, baita ingelesko B1 maila edo Selektibitate/Batxilergo-
ko egiaztagiria eta ingelesaren eskutitz eragingarria ere.
Ostatua dohainik eskainiko da aterpetxetan eta, gutxienez, 
mantenu-erdian (gosaria eta bazkaria edo afaria). Bidaiaren, 
in situ garraioaren eta bidaia-aseguruaren gastuak norberaren 
kontura izango dira. Eskaera urteko edozein momentuan aur-
keztu daiteke. Izenemate-orria: https://bit.ly/2IMolqM.
Argibide gehiago: contacto@reaj.com eta tel.: 91 308 46 75 eta 
91 319 70 67. 

Ekimen honek helburua du gazteen artean sentsibilizazio-, formazio- eta 
ekintza-prozesu bat  sustatzea, kulturartekotasunaren baloreak, herrita-
rren integrazioa eta diskriminazioaren kontrako borroka landuz. Aisibi-
zia (Getxo) eta APICE (Napoli) entitateek Europako gazte-trukea antolatu 
dute. Hala, uztailaren 10era arte Getxon izango dira Napoliko 12 gazte eta 
udalerriko beste horrenbeste Italiako hiri horretara joango dira uztailaren 
18tik 26ra bitartean. Topagunean eztabaidatzeko tailer egituratuak anto-
latuko dira, baita ekintza parte-hartzaile eta kulturalak. 

Europako gazte-trukea 
Getxo-Napoles 2019


