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Nabarmentzekoak

> GetxoExpress-en emanaldiak Muxikebarrira 
eramango dira, bere laugarren ekitaldian   

> Komunikazio digitalerako plan berria 
> Gazteria Zerbitzuaren ikastaro eta tailerren eskaintza berria



Romoko gaztelekuaren programazioa

Hilak 6, ostirala: ASANBLADA: URRIKO PROGRAMAZIOA
Hilak 7, larunbata: TAILERRA: KUTSADURA 
Hilak 13, ostirala: MASTER CHEF: SUSHI
Hilak 15, igandea: IRTEERA: GETXOKO MUNDUKO ARROZAK
Hilak 21, larunbata: TAILERRA: BIRZIKLAPENA
Hilak 27, ostirala: EKINTZA: FUTBOLA
Hilak 28, larunbata: ESKULANA: GILTZATAKOAK

Hilak 3, asteartea: SUKALDARITZA: ETXEKO IZOZKIAK
Hilak 5 , osteguna: ASANBLADA 
Hilak 7, larunbata: IRTEERA: IGERILEKURA 
Hilak 11, asteazkena: SUKALDARITZA: OGI BETEAK
Hilak 13, ostirala: IRTEERA: FUTBOLERA JOLASTERA
Hilak 15, larunbata: IRTEERA: MUNDUKO ARROZAK 
Hilak 17, astelehena: SUKALDARITZA: MARMELADA
Hilak 19, asteazkena: TAILERRA: ESPERIMENTUA
Hilak 20, osteguna: SUKALDARITZA: MUNDUKO JANARIA
Hilak 24, asteartea: TAILERRA: TABAKOA ETA ALKOHOLA, ARRISKUAK
Hilak 26, osteguna: TAILERRA: HORMA MARGOTU
Hilak 28, larunbata: IRTEERA: BARBAKOA GORLIZEN

Algortako gaztelekuaren programazioa
Uztaila

Uztaila

GetxoExpress Film Laburren 
Lehiaketak laugarren ekital-
dia du eta aurtengo berritasu-
nik nagusiena da aurkeztuko 
diren lan guztien proiekzioa 
Algortako Muxikebarri Arte, 
Kultura eta Kongresuen Zen-
troan egingo dela. Jaialdiak 
Udalaren babesa dauka eta 
urriaren 25-27ko asteburuan 
ospatuko da.
Lehiaketan film labur bat egin 
beharko dute parte-hartzai-
leek, grabatu eta editatu, 42 
orduko denbora mugarekin. 
Lehiaketan parte hartzeko ize-
na emateko epea hil honen 9an 
zabalduko da eta 27an edo es-
kuragarri dauden plazak (25)
bukatu orduko itxiko da. Parte 
hartu ahal izateko adinari da-
gokionez, ez dago murrizketa-
rik.
Lehiaketa urriaren 25ean ha-

Urtero bezalaxe, ikasturtearen 
hasierarekin batera, Udal Gaz-
teria Zerbitzuak zabalkunde 
kanpaina egingo du iraileko 
hirugarren astean Getxoko 
DBH eta Batxilergo ikastetxee-
tan, Arlo horrek 12 eta 30 urte 
bitarteko gazteentzat dituen 
zerbitzu, programa eta jardue-
ren berri emateko.
Kanpaina honen helburua 
gazteentzat interesgarria izan 
daitekeen informazioa zabal-
tzea da. Honetarako Gazteen-
tzako zerbitzu bilduma izene-
ko materiala argitaratu da. 
Bertan Gaztelekuari, Gazte 
Informazio Bulegoari, hau-
tazko informazio bidalketa 
zerbitzuari edo Gazteria Zer-
bitzuak eskaintzen dituen jar-

Datozen hilabeteetan, urrian, 
azaroan, abenduan eta urtarri-
lean, hain zuzen, Gazteria Zer-
bitzuak ikastaro eta tailer es-
kaintza berria plazaratuko du 
udalerriko gazteentzat. Hona-
ko hauek dira eskainiko dire-
nak: Sukaldaritza: munduko za-
poreak, Txirrindularen mekanika 
eta konponketa lanak, Buztin po-
limerikozko formak, Jendaurrean 

hitz egiteko gakoak eta Skate.
Jarduera guztiak dibertsitate 
funtzionala duten pertsona 
guztientzat daude zabalik. Ize-
nematea egiterakoan, lagun-
tzaren bat edo beste jasotzeko 
aukera aztertzea nahi duten 
aipatu beharko dute. Ikastaro 
eta tailerrak dohainik dira eta 
inskripzioak irailaren 6tik au-
rrera egin ahalko dira: Gazte 

Bulegoan (Tangora Etxea, Al-
gorta etorb. 98; tel.: 944 66 03 
53) aurrez aurre edo bertara 
deituz; gaztebulegoa@getxo.
eus posta elektronikoaren bi-
dez (izena eta egin nahi den 
ikastaro edo tailerra aipatu 
behar dira, telefonoa ematea-
rekin batera, sakelakoa ahal 
bada); edo www.getxo.eus/
gazteria webgunean.

GetxoExpress-en emanaldiak 
Muxikebarrira eramango dira, bere 

laugarren ekitaldian

Gazteria Zerbitzuaren ikastaro eta 
tailerren eskaintza berria

Komunikazio digitalerako 
plan berria

Ingurune digitalaren aldaketaren abiadura arinak komunikatze-
ko modu berrietara egokitzea eskatzen du. Hori dela eta, Udale-
ko Gazteria Zerbitzuak sare sozialetako lana indartzea helburu 
duen komunikazio digitalerako plana egiteari ekin dio. Planaren 
ezarpenaren lehenengo hilabeteak pasa ondoren, beka progra-
ma berri bat martxan jartzearen bideragarritasuna aztertuko da. 
Programa honen xedea gazteek informazioa zabaltzeko lanetan 
berriro parte hartzea sustatzea da. Honengatik guztiagatik, Gaz-
teria Zerbitzuaren programa-eskaintzan 14 urteko ibilbidea egin 
ondoren, Gazte Informaziorako Guneen kudeaketarako beka 
programa desagertu egingo da errealitate berriari erantzuteko, 
sare sozialen erabileraren hazkundeari zuzen erantzuteko, ale-
gia. Beka programak iraun duen bitartean 14 urtetik 30 urtera 
bitarteko 154 gazteri eman zaie beka.

siko da, 18:00etan, film labu-
rrek jorratu beharko duten 
gaia emanez parte-hartzaileei. 
Hortik aurrera, taldeek aipatu-
tako denbora, 42 ordu, izango 
dute lanak asmatu, grabatu 
eta ekoizteko. Film laburren 
proiekzioa bi egun berandua-
go egingo da, 27an, igandea; 
sarrera dohainik izango da.
GetxoExpress-ek 1.000 euro-

duerei buruzko informazioa 
jasotzen da, besteak beste. 
Kanpainan zehar, aipatutako 

rekin sarituko du film labur 
onena, eta 800ekin bigarrena. 
Horrez gain, ikus-entzuleek 
300 euroko hirugarren sari bat 
emango dute.
Argibide gehiago: www.ge-
txoexpress.com; www.face-
book.com/getxoexpress eta  
@Getxo_Express (twitter). Ha-
rremanetarako e-posta: info@
getxoexpress.com

ikastetxeetara bisitak egingo 
dira, gelaz-gela, bildumaren 
aleak banatzeko.

Gazteriari zuzendutako zerbitzuei 
buruzko kanpaina, ikastetxetan

TailerraK eTa iKasTaroaK: urriTiK urTarrilera
iKasTaroa egunaK adina orduTegia hizKunTza ToKia

sKaTe Urriak 2, 7, 9, 14 eta 16 8-15 16:30-18:30 Elebietan Arrigunagako 
skate pista 

TXirrindularen 
meKaniKa eTa 
KonPonKeTa lanaK

Abenduak 14 11-17 10:30-13:30 Elebietan Romoko 
Gaztelekua

suKaldariTza:  
munduKo zaPoreaK Azaroak 4, 11, 18 eta 25 18-30 17:00-19:00 Gaztelaniaz Algortako 

Gaztelekua

Jendaurrean hiTz 
egiTeKo gaKoaK Egunak zehazteke oraindik 18-30 Ordutegia zehaz-

teke oraindik Gaztelaniaz Getxo  
Elkartegia

buzTin Polime-
roKozKo FormaK

Urtarrilak 14, 16, 21  
eta 23 11-17 17:30-19:30 Elebietan Algortako 

Gaztelekua


