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Nabarmentzekoak

>  “Zinegoak” Getxora helduko da 15 film laburrekin 
>  Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan izena emateko epea zabalik

>  Abian da “Gaztelonjak”, gazteen lonjetan esku-hartzeko zerbitzu integrala



Gaztelekuaren programazioa 
Otsaila
Otsailak 6, ostirala, eta 19, osteguna: SEXOLOGIA TAILERRA
Otsailak 7, larunbata: IRTEERA ELURRETARA (LUNADA)
Otsailak 8, igandea: KARTOIZKO TARJETEN DISEINUA 
(INSTAGRAM)
Otsailak 13, ostirala, eta 14, larunbata: MAKILLAJE ETA 
KARAKTERIZAZIOA (INAUTERIAK)
Otsailak 15, igandea: ZINEKLUBA
Otsailak 20, ostirala, eta 21, larunbata: MAKILLAJE ETA 
KARAKTERIZAZIOA (INAUTERIAK)
Otsailak 22, igandea: ZINEGOAK-EN EMANALDIAK
Otsailak 27, ostirala: TOP CHEF (ALKOHOL GABEKO MOJITOA)

GauEgun
gaztelekua

* Estatu Batuetan edo Kanadan Batxilergoko ikasketak 
egiteko 200 beka, Amancio Ortega Fundazioak deituta DBHko 
4. kurtsoko ikasleentzat, 7,5 gutxieneko batez besteko notarekin, 
DBHko 3. kurtsoan (8 gutxieneko nota ingelesekoa), Espainiako pa-
saportearekin eta atzerrian DBHko kurtsorik ikasi ez duena. Ameri-
kako Estatu Batuetan Batxilergoko 1. kurtsoa ikasteko 100 beka eta    
Kanadan Batxilergoko 1. kurtsoa ikasteko beste 100 beka. Eskabi-
deak aurkezteko epea: otsailaren 9ra arte. Argibideak: info@becas.
faortega.org; solicitudes@becas.faortega.org eta http://becas.faorte-
ga.org/. 

* “Portugaleteko Uri Urena” komiki lehiaketa, herri horre-
tako Udalak deituta, euskera eta gaztelaniazko ataletan. 1.800€, 
1.250€, 800€, 300€ eta 200€ko sariak ezarri dituzte. Informazio 
gehiago Santa Clara Kulturgunean jaso dezakezue (Casilda Iturrizar, 
10. 48920 Portugalete). Lanak emateko epea: otsailaren 27ra arte. 
Lotura: www.portugalete.org.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren 
erantzule izango.

Bilatzen dut

Lana
Unibertsitate ikaslea asteburuetan umeak 
zaintzeko eskaintzen da. Eskarmentu handi-
koa. Regina. 665743964
Neska euskalduna naiz eta umeak zaintzen 
zein etxeko lanak egiten lan egingo nuke goi-
zez. Amets. 657166259. a.laiseka@gmail.
com

Eskeintzen dut

Salerosketak
Sehaska osoz eta haur armairuz osatutako 
multzoa saltzen da, zuri eta pago kolorezko 

zurezkoa. Oso egoera onean. 250€. Edurne. 
650656960

Eskolak
EGA tituludun pertsonak laguntza klaseak 
emateko eskaintza egiten du. Eskarmentu 
handia dut. Nerea. 655728612
Ingeles klaseak emango nituzke. Banaka edo 
taldeka. Cambrige-en graduatua. Esperien-
tziaduna. Ainhoa. 652759632. ainhoaladis-
lao@hotmail.com

Jendea
Algortan ikasleen batzarretarako lokala 
alokatzen da. Guztiz hornituta. Urbanizazio pri-
batuan. Mikel. 688657644. djmisterpinky@
hotmail.com

I. Book Trailer Lehiaketaren 
irabazleak

Unai Sainzek, Endika Aguilarrek eta Aritz Landetak I. Book Trai-
ler Lehiaketaren saria lortu zuten, Kalabazan Kultur Elkarteak 
talde getxotarrak deitutakoa. Labur bilduta, haiek prestatutako 
ikus-entzunezkoak etxegabeen arazoari heltzen dion Robert 
Swindellsen Kale gorrian gazteentzako nobelaren edukia aurkez-
ten du. Taldeko partaideek abentura kamera bana jaso zuten. Bi-
garren saria Laura Fernándezentzat, Jon Diaz de Sarralderentzat 
eta Gorka Camuñasentzat izan zen, Cesar Mallorquíren lanean 
oinarritutako Xivaren Malkoak izeneko bideoagatik. Horri esker 
piraguan ibilaldia eta bazkaria lortu zituzten. Irene Bartolomék 
hirugarren saria lortu zuen, Ezekiel lanarekin, Jasone Osororen 
lan homonimoaz egindakoa. Irenek eskola materiala erosteko 
50€ jaso zituen.

Orientazioa, aholkularitza, laguntza eta, beharrezkoa balitz, bitartekaritza eskaintzen du

Abian da “Gaztelonjak”, gazteen lonjetan  
esku-hartzeko zerbitzu integrala

Udalak, Gazteria Zerbitzuaren bi-
tartez, otsailean bertan, Gaztelon-
jak programa berria martxan ja-
rriko du, udalerrian dagoen gazte 
lonjen fenomenoari erantzuna 
eman ahal izateko. Ekimenak, 
prestakuntza kualifikatua duten 
profesionalek kudeatuta, herri-
tarrei orientazioa, aholkularitza, 
laguntza eta, beharrezkoa balitz, 
bitartekaritza eskainiko die, uda-
lerrian gai horren inguruan sortu-
tako zenbait eskaera eta beharrei 
erantzuna emateko.
Programa diseinatzeko, udaleko 
arlo ezberdinek azken bi urteetan 
lan egin dute esku-hartzearen in-
guruan adostasuna bilatze aldera. 
Esku-hartze horren helburuak 
dira, alde batera,  lonjen erabi-
leragatik sor litezkeen arazo na-
gusiei, hala nola segurtasuna eta 
elkarbizitza, heltzea, eta bestera, 
lonja erabiltzea gazteentzako es-
perientzia positiboa eta aberasga-
rria izan dadin ahalbidetzea.
Guzti horretarako, programa 
hainbat profesionalek kudea-
tuko dute, laneko lau esparru 
handitan jardungo dutenak, lau 
multzotan banatutako zeregi-
nak gauzatuko dituztela: guraso, 
gazte, lonjak alokatu nahi dituz-

ten jabe eta auzokoen galdera 
eta kezkei arreta eskaintzea; ga-
tazkaren bat sor tzekotan, bitar-
tekaritza eskain tzea (auzokoen 
eta lonjen artean, lonjen erabil-
tzaileen artean ...) bizikidetza 
hobeagoa lortze aldera; lonjen 
erabiltzaileen artean ahulezi edo 
arrisku egoerak identifikatzea; 
eta lonjak erabiltzeko gomen-
dioen inguruan gazte erabiltzai-
leekin hainbat gai lantzea, prak-
tikara eraman ditzaten. 
Lan hori guztia udal arlo ezber-
dinekin elkarlanean egingo da, 

Udaltzaingoa, Gizarte Zerbi-
tzuak, Hirigintza eta Gazteria ar-
loekin, besteak beste.
Gaztelonjak programak herritarrei 
arreta emango die, etengabeko 
ordutegian, honako telefono zen-
bakian: 94 412 66 58, astelehenetik 
ostiralera, 09:30etik 17:30era. Uz-
tailean eta abuztuan 09:00etatik 
15:00etara izango da.
Halere, kontsultak gaztelonjak@
getxo.net helbide elektronikora 
bidali daitezke. 
Informazio gehiago: www.getxo.
net/gazteria. 

“Zinegoak” Getxora helduko da 15 film laburrekin
Zinegoak Bilboko Gay-Lesbo-
Trans Zinema eta Arte Eszeni-
koen Jaialdiak, otsailaren 22an eta 
25ean, Getxo Hedapena atalerako 
hautatu dituen 15 film laburrak 
aurkeztuko ditu.
Lehenengo saioa igandean, 
22an, izango da, Algor-
tako Gauegun Gaztelekuan, 
18:00etan. Zortzi pelikula 
proiektatuko dira: Deflated (dra-
ma-komedia), Boygame (kome-
dia), Doce de Goiabada (drama), 
Prinsesa (drama-komedia), Ella 
(drama), Tomorrow (komedia), 
En eftermiddag (drama) eta Ve-
trarmorgun (drama).  
Asteazkenerako, otsailak 25, 
20:00etan, Algortako Kultur 
Etxean, zazpi emanaldi aurrei-
kusi dira: O.V.O. (drama), Whats 
your sign? (komedia), Boygame 
(komedia), Pepper (drama-kome-
dia), Pelucas (komedia), Hacia una 

primavera rosa (dokumentala) eta 
Trunk (komedia).
Emanaldietarako sarrera dohainik 
izango da. Laburmetrai guztiak 
jatorrizko bertsioan azpidatziekin 

proiektatuko dira, euskaraz edo 
gaztelaniaz.
Argumentuak eta fitxa teknikoa: 
jaialdiaren webgunean (www.zi-
negoak.com).

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan 
izena emateko epea zabalik

Datorren otsailaren 23ra arte egon-
go da zabalik Euskadiko Gazteak 
Lankidetzan programan parte 
hartzeko izena emateko epea, Eus-
ko Jaurlaritzak antolatuta. 1985 eta 
1995 artean jaiotako 100 gaztek, 
guztira, parte hartu ahal izango 
dute programan. Hiru hilabetez 
egingo da programa, nagusiki uz-
tailetik urrira bitartean.
Programa honen helburua, euskal 
gazteen artean hegoaldeko herrial-
deetan izaten diren garapenerako 
ekintzen inguruko sentsibiliza-
zioa sortzea da, eta herrien artean 

elkartasunaren kultura sendotzea 
ere. Horretarako, hautatutako per-
tsonek garapenerako ekintzetan 
parte-hartze zuzena izango dute, 
Amerika, Asia eta Afrikako herrial-
detan, eta modu horretan, gazteek 
ekintza horiek bertatik bertara eza-
gutzeko aukera izango dute.
Eskabideak bi modutara egin dai-
tezke: bai on line, bai bide presen-
tziala erabilita. Martxoaren 12an 
aldez aurretik hautatutakoen ze-
rrenda argitaratuko da. Formu-
lario elektronikoa eta argibideak: 
www.gazteaukera.euskadi.net. 


