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>> 2021eko Urria

Nabarmentzekoak

> Tirolina eta graffitia 11 eta 30 urte bitarteko gazteentzat 

> Gazteria Zerbitzuak antolatutako zirkoaren eta padel surfaren harrera ona 
> Bideoen aurkezpena Beldur Barik lehiaketarako 



Hilak 16, 23 eta 30, larunbatak: TAILERRA: ITZAL ANTZERKIA
Hilak 7, osteguna: TAILERRA: POLTSAK KUSTOMIZATUAK
Hilak 9, larunbata: IRTEERA: MENDEXA
Hilak 13, asteazkena: EKINTZA: OSASUN MENTALA
Hilak 21, osteguna, eta 22 eta 29, ostiralak: TAILERRA: GRAFITY
Hilak 26, asteartea: SUKALDARITZA: BROTXETAK

* Ingeleseko online ikastarorako bekak, ‘Santander Languages-En-
glish to Boost your Career- University of Peensylvania’ izenekoak, 18 ur-
tetik gorakoentzat. Ezinbestekoa da ingelesko B1 maila edukitzea. 1.000 
beka emango dira ikastaroa bost astez egiteko gastuak ordaintzeko, 
2022ko urtarrilaren 18tik 22ra. Izena emateko epea: 2021/11/23. Argi-
bide gehiago: https://labur.eus/IZrrA 

* Leioako XXXV. Argazki Lehiaketa. Nahi duten persona guztientzat dago 
zabalik lehiaketa, honako modalitateetan: zuri-beltza, kolorea eta iphoneo-
grafiak edo mugikorrarekin egindako argazkiak. Gaia edozein izan daiteke 
baina lanek originalak eta argitaratu gabeak izan behar dute. Lanak aurkez-
teko epea urriaren 29an itxiko da. Argibide gehiago: www.kulturleioa.com

Hilak 9, larunbata: IRTEERA: TIROLINAK LEKEITION
Hilak 15 eta 16, ostirala eta larunbata: TAILERRA: IKUS-ENTZUNEZKO 
SORKUNTZA
Hilak 19, asteartea:  TAILERRA: GRAFITIA
Hilak 21, osteguna, eta 22 eta 29, ostirala: TAILERRA: BELDUR 
BARIK GRAFITIA
Hilak 23, larunbata: ESKULANA: MOTXILAK KUSTOMIZATUZ
Hilak 30, larunbata: MASTER CHEF: HALLOWEENEKO BROWNIEA 

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Urria

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Urria

Azaroaren 5era arte zabalik egongo da 2021eko Beldur Barik lehiake-
tarako bideoak aurkezteko epea, 12 eta 26 urte bitarteko gazteentzat. 
Emakundek bultzatuta, euskal erakunde guztien laguntzarekin, 
helburua da adierazpen artistikoak saritzea, neska-mutilek ezber-
dintasun egoerei Beldur Barik jarrerarekin nola egiten dieten aurre 
erakusteko, alegia, errespetua, parekidetasuna, askatasuna eta auto-
nomia, elkarkidetza eta indarkeria sexista eta matxistaren bazterketa 
irmoa adierazten dituzten jarrerekin. 
Aurkeztu beharrekoak, bakarka edo taldeka, gehienez hiru minutu-
ko ikus-entzunezko lanak izango dira, gaztelerazko eta euskarazko 
azpitituluekin. Adinaren arabera, hiru kategoria daude, 12 eta 13 ur-
teko gazteentzat, 14 eta 18 urte bitartekoentzat eta 19 eta 26 urte ar-
tekoentzat. Guztira, zortzi sari banatuko dira, 200 eta 400€ artekoak. 
Kai Nakai artistak gazteen artean Beldur Barik jarrera zabaltzeko 
abestia sortu du eta Uxue Bereziartua ilustratzaile feminista da aur-
tengo irudiaren egilea.

Bideoen aurkezpena Beldur 
Barik lehiaketarako

ko Mendexa Abentura parkean. 
Eguneko txangoa izango da 
eta ordutegi hau izango du: ir-
teera 10:00etan (Romon eta Al-
gortan geralekua izateko auke-
rarekin) eta etorrera 19:00etan. 
11 eta 30 urte bitarteko gaz-
teentzako 50 plaza daude eta 
izena hilaren 8ra arte (ostirala) 
eman daiteke, 12:00ak arte.
Graffitiari buruzko jardunal-
dia hilaren 19an (asteartea) 
izango da, 17:00etatik aurrera, 
Romoko Santa Eugenia pla-
zan, 14 eta 25 urte bitarteko 
gazteentzat. 20 plaza daude 
libre eta izena emateko epea 
hilaren 18ra arte (astelehena) 

luzatuko da, 12:00ak arte.
Inskripzioak hemen formali-
zatu behar dira:

• Gazte Bulegoa. Tangora 
Etxea, Algortako etorbidea 
98. Tel.: 94 466 03 53 / 688 88 
09 85. gaztebulegoa@getxo.
eus
• Gaegun Gaztelekua. Ur-
gull 4 (Algorta). Tel.: 94 466 
03 56. gauegungaztelekua@
getxo.eus  
• Gure Gune Gaztelekua. 
Romo Kultur Etxea-RKE, 
Santa Eugenia plaza 1 
(Romo). Tel.: 94 466 00 22.  
guregunegaztelekua@getxo.
eus

Udaleko Gazteria Zerbitzuak 
zabalik du oraindik Getxo 
Ekinez programaren barruan 
urrian antolatu dituen aire 
zabaleko azken bi jardueretan 
parte hartzeko izena emate-
ko epea. Getxo Ekinez COVID-
19aren ondorio sozioekonomi-
koei aurre egiteko programa 
da. Jarduerak (osasun baldin-
tza guztiak beteko dituzte) 11 
eta 30 urte bitarteko gazteen-
tzat dira eta doakoak dira. Jar-
duera horietarako eta irailean 
garatutako jardueretarako au-
rrekontua 8.000 €-koa da.
Tirolina jarduera hilaren 9an 
(larunbata) izango da Lekeitio-

Gazteen Gurutze Gorriak bo-
luntarioak behar ditu haurre-
kin martxan jarri nahi duen 
proiektu baterako. Era berean, 
6 eta 10 urte bitarteko haurrei 
dei egiten die elkartearen ai-
sialdiko taldea handitzeko. Tal-
de horretan jarduerak egiten 
dituzte, bai aire zabalean, bai 
Arriluzeko lokalean: eskula-
nak, txangoak, tailerrak, aben-
tura-irteerak, prestakuntza...
Deialdi honetan interesa dute-
nak elkartearekin harremane-
tan jar daitezke telefono zen-
baki hauetan: 94 460 92 95/ 617 
318 041.

Tirolina eta graffitia 11 eta 30 urte bitarteko 
gazteentzat

Gazteen Gurutze Gorriaren deia

Jarduera horiek “Getxo Ekinez” programaren barruan daude

Gazteria Zerbitzuak antolatutako padel surfaren eta zirkoaren 
harrera ona

Udaleko Gazteria Zerbitzuak, Getxo Ekinez 
programaren barruan, joan den irailean aire 
zabalean antolatu zituen jardueretako bik 
erantzun ona izan zuten haur eta gazteen 
artean. Getxo Ekinez, COVID-19aren ondorio 
sozioekonomikoei aurre egiteko programa 
da. Padel surfeko jardueraren kasuan, txan-

daren batean uretan sartzeko eguraldiak 
erabat ez bazuen lagundu ere, 30 gaztek 
hartu zuten parte; eta zirkuko jarduerak, 
bestalde, Romoko Eskola baten ardurapean 
eta 20 lagunentzat egin zen ekintza, beste 
horrenbeste haur erakarri zituen egun eguz-
kitsu batean. Itxaron zerrenda ere egon zen. 
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