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>> 2022ko Abendua

Nabarmentzekoak

> 2023ko EuskArabenturan parte hatzeko 
izenematea zabalik

> Gordofobia eta indarkeria estetikoaren inguruan hausnartu dute 
berrogeita hamar bat lagunek 

> Eusko Jaurlaritzak 532 hizkuntza ikastaro eskainiko ditu atzerrian



Hilak 1, osteguna: EKINTZA: ASANBLEA URTARRILA
Hilak 2, ostirala: EKINTZA: GYNKANA EUSKARALDIA
Hilak 3, larunbata: IRTEERA: CITY JUMP
Hilak 9, ostirala: TAILERRA: MUSIKA
Hilak 11, igandea: SUKALDARITZA: GAILETAK
Hilak 13, asteartea: ESKULANA: GABONEKTAKO APAINGARRIAK
Hilak 15, osteguna: ESKULANA: APAINGARRIAK
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: BOLERA
Hilak 21, asteazkena: EKINTZA: GAZTELEKU APAINDU
Hilak 23, ostirala: ESKULANA: MALABAREKO PILOTAK
Hilak 27, asteartea: IRTEERA: UGP
Hilak 29, osteguna: EKINTZA: ASMAKIZUNAK

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Abendua

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Abendua

Hilak 1, osteguna: ASANBLADA: URTARRILEKO PROGRAMAKETA
Hilak 2, ostirala: EUSKARALDIA
Hilak 9, ostirala: MASTER CHEF: PIZZA
Hilak 10, larunbata: ZINEMA: BELDURREZKO FILMA
Hilak 14, asteazkena: GABONETAKO ESKULANA
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: U.K. SKATEPARK
Hilak 21, asteazkena: GABONETAKO ESKULANA
Hilak 23, ostirala: MASTER CHE: BROWNIE
Hilak 28, asteazkena: IRTEERA: UGP
Hilak 29, osteguna: TXOKOLATADA BIZKOTXOEKIN

* Ikus-entzunezko Piezen Nazioarteko Lehiaketa Eman minutu 
1 UNESCO Etxeak deituta. Aurtengo lehiaketaren izenburua "Emaida-
zu HITZEN minutu bat" da. Giza Eskubideak defendatzen, sustatzen, 
aldarrikatzen, zabaltzen edo kontzientziatzen dituzten minutu bateko 
ikus-entzunezko pieza onenak sarituko dira. Lanak 2023ko urtarri-
laren 31ra arte aurkeztu ahal izango dira. Inskripzioa eta oinarriak: 
https://dame1minutode.org/  

* Desgaitasuna duten pertsonentzako prestakuntza teknologi-
ko eta digitalerako bekak, ONCE erakundeak deituak, %33ko edo 
hortik gorako desgaitasun-maila duten 16 urtetik gorakoentzat, eta 
DBHko tituluaren edo horren baliokidearen bat dutenak. 2022-12-
31ra arte eskatu ahal izango dira, eta zenbatekoa 10.000 eurokoa 
izango da gehienez. Informazio gehiago ONCE Fundazioan, telefono 
honetan: 91 506 88 68/915 06 51 43, portalentodigital@fundacio-
nonce.es eta https://labur.eus/kinst

Gordofobia eta indarkeria estetikoaren inguruan 
hausnartu dute berrogeita hamar bat lagunek

2023ko EuskArabenturan parte hatzeko 
izenematea zabalik 

(larunbata), Getxo Elkarte-
gian, adin guztietako 20 per-
tsonak gaiari buruz hausnartu 
zuten eta pertsonek, ezarrita-
koa baino gehiago gorabehera, 

ardura, autonomia, bizi-ohitu-
ra osasuntsuak eta ingurunea-
rekiko begirunea…) lantzea.

Horretarako, Euskal Herria 
zeharkatuko dute gazteek, 
Done Jakue bide ezberdinak 
jarraitzen, UNESCOk Gizate-
riaren Ondare izendatutako 
guneak bisitatzen bai eta na-
tur balio handiko guneak ere, 
basoak, hondartzak, museoak, 
gari-soroak, leizeak, portuak, 
gazteluak, belazeak, monu-
mentu nahiz eraikin enble-
matikoak, herriak, gatzagak, 
baserriak…Horrekin batera, 
mintegi, tailer eta ekimen as-
kotan parte hartzeko aukera 
izango dute gazteek, hainbat 
esparrutako profesionalak 
(musikariak, soziolinguistak, 
aktoreak, bertsolariak, kaze-
tariak, dantzariak, idazleak, 
kirolariak…) aldiro-aldiro ba-
tuko baitira espediziora.

Parte hartzeko baldintzak
2023ko espedizioan parte har-

jasaten duten diskriminazio 
horren aurkako proposame-
nak egin zituzten, gure gi-
zartean hain naturalizatuta 
baitago. Sortu ziren iruzkinen 
artean, honako hauek nabar-
mentzen dira: “2020ko konfi-
namenduan zehar, jendea gehiago 
arduratzen zen gizentzeaz COVI-
Daz kutsatzeaz baino”, “arazo la-
rriak daude pertsona lodiek arro-
pa erostera doazenean, tailurik ez 
dagoelako eta gustu fisiko guztie-
tarako ez dagoelako”, ”osasunaz 
hitz egiten da, jendea gizentzeko 
beldur den benetako arrazoi hori 
ez denean”, “pertsona lodia ez da 
desiragarria eta ez ditu ezarrita-
ko edertasun-kanonak betetzen”, 
“gizenak ez dira egun osoan egon 
behar donutak eta pizzak jaten 
besaulki batean etzanda, telesail 
eta filmetan agertzen den bezala”, 
edo “pertsona bat lodi egon dai-
teke eta ez jan modu txarrean edo 
gehiagoan”.

tzeko 2006an edo 2007an jaiota-
ko gazteek lan bat eta aurkez-
pen bideoa (gehienez minutu 
batekoa) bidali beharko dituzte  
https://euskarabentura.eus/
hautagaitzak-2023/ webgunera 
eta formularioa bete ere. 

Hautagai bakoitzak bere lana 
edo proiektua egiteko hurren-
go hiru gaietako bat aukeratu 
beharko du: Turistak vs Bidaia-
riak, Natura gizartean/Gizartea 
naturan eta Happykrazia. Proiek-
tua egiteko hurrengo sei forma-
tu daude aukeran: testu histo-
rikoa, testu literarioa (olerkia 
edo prosa), ikus-entzunezkoa 
(2-5 minutu), musikala (2-8 mi-
nutu), plastikoa (teknika askea) 
edo sormen digitala. Hoberen 
baloratutako 120 proiektuek es-
pedizioan parte hartzeko plaza 
eta beka jasoko dituzte. Horien 
behineko zerrenda datorren 
apirilaren 14an argitaratuko da 
ekimenaren webgunean. Infor-
mazio gehiago: https://euska-
rabentura.eus/

Hogeita hamar bat nerabek 
parte hartu dute Udaleko 
Gazteria Zerbitzuak duela 
gutxi antolatutako gordofobia 
eta indarkeria estetikoari bu-
ruzko tailerrean, Magdalena 
Piñeyro generoan, migrazioe-
tan eta gorputz-aniztasunean 
adituak emana.

Algortako Gaztelekuan aza-
roaren 18an (ostirala) egindako 
tailerrean, pertsona gizenek 
eskolan jasaten duten bullyin-
garen eta diskriminazio mota 
horren ondorioz elikaduran 
sortzen diren nahasmenduen 
edertasun kanonak aztertu zi-
tuzten. Nerabeen sare soziale-
tako (serieak) erreferenteez eta 
errealitatea erakusten ez duten 
argazkiak zintzilikatzeko era-
biltzen diren iragazkiez ere 
hitz egin zuten. 

Biharamunean, hilaren 19an 

EuskArabentura ekimenak 
2023ko espedizioan parte har-
tu ahal izateko lanak aurkez-
teko epea datorren martxoa-
ren 3ra arte izango da zabalik. 
Euskal Herriko zazpi lurral-
deetako nahiz diasporako 15-
17 urte bitarteko (2006an edo 
2007an jaiota) 120 neska-mutil 
euskal geografia, kultura eta 
historia euskaraz ezagutzera 
eramango dituen oinezko es-
pedizioa, aurrekoetan bezala, 
uztailaren 1ean abiatu eta hila-
ren 31ra amaituko da. Ekime-
na EuskArabentura elkarteak 
antolatzen du, entitate askoren 
laguntzarekin, tartean Getxo-
ko Udalarena. 
Esperientziaren helburuak dira 
gazteen artean euskararen era-
bilera sustatu eta normaliza-
tzea, gazte euskaldunen sare 
berri bat sortu eta elikatzea, 
Euskal Herriko natura-on-
dasun eta ondasun historiko 
nahiz kulturalen transmisioa 
bermatzea eta hainbat balore 
(parekidetasuna, bizikidetza, 

Eusko Jaurlaritzak 532 hizkuntza 
ikastaro eskainiko ditu atzerrian

Abenduaren 14ra arte egongo da zabalik Eusko Jaurlaritzak atze-
rrian antolatzen dituen 532 hizkuntza ikastaroetako batean parte 
hartzeko eskaera egiteko epea. Ingeleseko, frantseseko eta alema-
neko ikastaroak dira, hiru astekoak, eta 2023ko udan egingo dira 
Irlandan, Erresuma Batuan, Frantzian eta Alemanian, Batxilergo-
ko eta DBHko 3. eta 4. mailako ikasleei zuzenduta.
Baldintza hauek ezarri dira: aurreko ikasturtean gutxienez 7ko 
nota lortu izana hautatutako hizkuntzan edo hizkuntzetan (in-
gelesa, frantsesa edo alemana); gainera, guztira 16 puntu edo 
gehiago lortu izana aurreko ikasturteko batez besteko notaren 
eta eskatutako hizkuntzaren notaren baturan, eta gehienez 19 
urte betetzea 2023an. Gainera, ikasleak eskaera egin aurreko 
bi ikasturteetan ikasi behar du zein hizkuntzatarako eskatzen 
duen plaza.
Deitutako plaza bakoitzean kontzeptu hauek sartzen dira: joan-
etorriko bidaia EAEko hiru hiriburuetatik egonaldia egingo den 
herrialdeko lekuraino, bidaia-asegurua, matrikula-asegurua eta 
ikastaroko ikasmateriala, ostatua, mantenua eta ikastaroa eman-
go den zentrorako hiri-garraioa. Plaza horien onuradun diren 
ikasleek dagokien partaidetza ekonomikoa ordaindu beharko 
dute. Informazio gehiago: https://labur.eus/nnIQV
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