
 

 

 

 

 

 

Doako alea

369 zb. 
www.getxo.eus

>> 2022ko Uztaila

 
 

 

 
 

 

Nabarmentzekoak

> EuskarAbentura 2022 espedizioa hasteko atzerako kontaketa 
hasi da

> 175 gazte emantzipazioaren alde  
> Interrail, udan oso eskaintza erakargarria gazteentzat



* Global Training 2022 bekak Euskadiko gazteen prestakuntza eta na-
zioarteko mugikortasuna errazteko, beren profil akademikoarekin lotuta-
ko jarduerak eta proiektuak eginez atzerriko enpresa eta erakundeetan. 
6 eta 12 hilabete bitarteko prestakuntza eta praktiketako egonaldia. Da-
tuak: https://www.spri.eus/laguntzak/global-training-bekak/

* I. Gaztekomik eskolako komiki lehiaketa, cKultur Etxeak deitua 
DBHko 3. eta 4. mailako ikasleentzat, euskaraz eta gaztelaniaz, Getxoko 
ikastetxeen bitartez edo librez. Komiki bat sortzea proposatzen da Paco 
Roca artistaren bineta oinarritzat hartuta, 2008ko Komiki Sari Nazionala, 
hemen eskuragarri dagoena: www.getxo.eus/salondelcomic Proposa-
menak entregatzea: irailaren 16ra arte. Sariak: 10 hazbeteko tableta, bi 
modalitateetarako. Oinarriak: www.getxo.eus/kulturadeialdiak

175 gazte emantzipazioaren alde
Euskal Autonomia Erkidegoko 175 gaztek, 
65 taldetan elkartuta, horietako bat ge-
txotarra, Googaz-Deabru jokoak laugarren 
edizioan parte hartu zuten. Laudioko eta 
Santurtziko taldeek eskuratu zuten saria: 
10 eguneko bidaia Senegalera (iraila eta 
abendua bitartean). Googaz-ek deituta, 
Euskal Herriko Millennials inkonformistek 
sortutako mugimenduak, aurten, emantzi-
pazioa izan du gizarte-erronka. Lehiaketa 
11 herritatik igaro zen (argazkian, Faduran 
egindako proban parte hartu zuten tal-

deak), eta hainbat jolas egin zituzten lehia-
keta gisa. Talde irabazleek emantzipazioa 
lortzen zuten sari gisa. Getxon parte har-
tu zuten pertsonen %27,8 emantzipatuta 
zeuden (batek ere ez zuen etxebizitzarik 
partekatzen), eta %72,2 ez, hainbat arra-
zoirengatik eta ordena horretan: baliabide 
ekonomiko nahikorik ez izatea, gurasoen 
etxean gustura egotea, lan finkorik ez iza-
tea eta beste arrazoi batzuk. BBK Kuna-
GJHen Etxeak, Foru Aldundiak eta hainbat 
udalek babesten dute lehiaketa.

EuskarAbentura 2022 espedizioa hasteko 
atzerako kontaketa hasi da

Interrail, udan oso eskaintza 
erakargarria gazteentzat

Jatorrira itzuli eta bere hasierako nomada izaera berreskuratu du, 700 
kilometrotik gorako ibilbidea 31 etapatan egiteko, Mauletik Getxoraino

raren azken ekitaldian parte 
hartzeko. 
EuskarAbenturazaleek, jzio-
quitarrek, kamiseta laranjare-
kin, aldean eramango dute hi-
labeteko espediziorako behar 
duten guztia, eta frontoietan, 
kiroldegietan, eskoletako are-
toetan hartuko dute aterpe. 
Familia Urdina ondoan izan-
go dute, elastiko urdinekin, 
30 pertsona nagusik osatuta 
(koordinatzaileak, begiraleak, 
sendagileak, gidariak..). 
Txoko guztietatik etorritako 
espediziokideak batuko dira 
eta, zentzu horretan, Euskal 
Herriko errealitate soziolin-
guistiko anitzen lagin adieraz-
garria izango dira.

Interes guneak
Zazpi hiriburuetatik eta 35etik 
gora herritik pasatuko da 
espedizioa. Berritasun gisa, 
2022ko ibilbideak, aurrekoek 

bidaiaren hasiera eta amaiera 
errazteko (joaneko bidaia bat 
zure bizilekutik mugara, portu-
ra edo irteerako aireportura, eta 
itzulerako bidaia bat helmuga-
ko mugatik, portutik edo aire-
portutik zure bizilekura).

One Country Pass
Aukeratzen duzun Europako 
herrialdean baino ez du balio, 
eta ezin da bizilekuko herrial-
dean erabili. Bidaiari eskaini 
beharreko egun kopurua hauta 
daiteke: 3 egunetik 8 egunera. 
Hilabeteko balioa du. Bi he-
rrialdetan zehar bidaiatzeko, 
One Country Passes bi konbinatu 
daitezke. Birentzat baino gehia-
gorentzat, Global Pass eskatzea 
merkeagoa da. Erakunde la-
guntzaileen ordutegiak, gelto-
kiak, erreserbak eta eskaintza 
bereziak ezagutzeko, Rail Plan-
ner izeneko doako aplikazio bat 
dago, bidaia eroso planifikatze-
ko aukera ematen duena.
Tarifak eta deskontuak hemen 
kontsulta daitezke: https://
www.interrail.eu/es

ez bezala, Duzunaritzen (Zu-
beroa); Amaiur, Lesaka eta 
Zugarramurdin (Nafarroa Ga-
raia); eta Kortezubi eta Suka-
rrietan (Bizkaia) aurreikusi du 
geldialdi bana.
Gainera, UNESCOk Gizate-
riaren Ondare izendatutako 
leku eta eraikinak bisitatuko 
dituzte, baita Euskal Herriko 
natura-ondasun eta ondasun 
historiko nahiz kulturalaren 
adierazle diren beste asko ere: 
Orreagako Kolegiata, Donemi-
liaga Kukulako Yuso eta Suso 
monastegiak Errioxan (euska-
raz idatziriko lehendabiziko 
glosak), Añanako Gesaltzak, 
Amaiurko gazteluaren hon-
darrak, Pasaiako Albaola Itsas 
Kultur Faktoria; Ekain, Zuga-
rramurdi nahiz Santimamiñe-
ko leizeak; Euskal Kostaldeko 
Geoparkea; eta Gernikako 
Juntetxea eta Bizkaia zubia, 
besteak beste.

Datorren uztailaren 1etik 31ra 
bitartean, Euskal Herriko 16 
eta 17 urte bitarteko 128 gaz-
tek euskararen lurraldea luze-
zabal zeharkatuko dute oinez; 
euskal geografia, kultura eta 
historia lagunartean ezagu-
tzera eramango ditu oinezko 
abentura horrek.
Pandemiak eragindako gora-
beherak gaindituta, 2022ko 
EuskarAbentura espedizioak, 
orain arteko jendetsuenak eta 
Udalaren 4.000 euroko diru la-
guntzarekin, jatorrizko izaera 
nomada berreskuratuko du: 31 
etapatan 700 kilometrotik gora 
egingo dituzte, Mauletik Ge-
txora, zazpi euskal lurraldeak 
zeharkatzen dituzten hiru 
Donejakue bideetan barrena. 
Uztailaren 31n, 11:00etan, hel-
duko dira Bizkaia Zubira eta 
han harrera ofiziala eskainiko 
diete. Ondoren oinez Muxi-
kebarrira joango dira abentu-

Interrail erabiliz Europan zehar 
bidaiatzea gazte askok urtero 
erabiltzen duten eskaintza da. 
Ekimen honek aukera ematen 
du herrialde bat baino gehia-
go ezagutzeko edo oporrak 
herrialde bakar batean zentra-
tzeko, hori guztia gehienez 30 
egunetan. 2 txartel mota daude: 
Global Pass (33 herrialdetaraino 
bisitatzen dira) eta One Country 
Pass (30 herrialdetako bat bisita-
tzen da).Pasea aukeratzea, beste 
ezeren gainetik, joan nahi den 
lekuaren araberakoa da.

Global Pass 
Nahi adina helmuga aurkitzeko 
pentsatuta dago, eta bi modali-
tate daude:
- Jarraitua: 15 egun, 22 egun, 
hilabete 1, 2 hilabete edo 3 hi-
labete.
- Malgua: 4, 5 edo 7 eguneko 
baliozkotasuna hilabete ba-
tean, edo 10 edo 15 egunekoa 2 
hilabetean.
Txartel horri esker, bi bidaia 
egin daitezke bizileku den he-
rrialdean, Europan zeharreko 

Hilak 1, ostirala: ASANBLADA: IRAILEKO PROGRAMAKETA
Hilak 7, osteguna: TXAPELKETA: PING-PONG
Hilak 8, larunbata: TAILERRA: FRUTAZKO IZOTZ-EDARIAK
Hilak 9, igandea: IRTEERA: LEIOAKO IGERILEKUAK
Hilak 13, asteazkena: TAILERRA: ORIGAMI
Hilak 16, larunbata: IRTEERA: SURF / BIGSUP  PLENTZIAKO ITSASA-
DARREAN
Hilak 19, asteartea: TXAPELKETA: JUST DANCE
Hilak 22, ostirala: MASTERCHEF: FRUTAZKO BROTXETAK
Hilak 23, larunbata: IRTEERA: KAYAK PLENTZIAN
Hilak 27, asteazkena: ESKULANA: BITXIAK
Hilak 30, larunbata: IRTEERA: GORLIZKO HONDARTZA

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Uztaila

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Uztaila

Hilak 1, ostirala: EKINTZA: ASAMBLEA IRAILA
Hilak 2, larunabata: IRTEERA: KAYAK
Hilak 6, asteazkena: IRTEERA: ETXEBARRIA
Hilak 8, ostirala: EKINTZA: AUKERAK
Hilak 14, osteguna: SUKALDARITZA: IZOZKIAK
Hilak 16, larunbata: IRTEERA: INGURUMEN GARBIKETA
Hilak 19, asteartea: IRTEERA: HONDARTZA
Hilak 22, ostirala: ESKULANA: LORONTZIAK
Hilak 27, asteazkena: EKINTZ: BUZTINA
Hilak 29, ostirala: EKINTZA: UR JOLASAK

https://www.spri.eus/laguntzak/global-training-bekak/
www.getxo.eus/salondelcomic
www.getxo.eus/kulturadeialdiak
https://www.interrail.eu/es
https://www.interrail.eu/es

