
Garapenean
  bidelagun 

2018ko azaroa

Krisi migratorio gisa izendatu duten hondamendiaren aurrean, 
hainbat boluntario-talde ekimen, egitasmo eta ekintza desberdinen 
baitan euren denbora ematen dabiltza, han-hemenka

Azaroak 9  |  19:00etan, Elkargunean

Zineforum-a:  "ZUK" Dokumentala

Gure kaleetara mediku talde ganoragabe bat iritsi da Larrialdi bat dela eta deitu dituzte. Etsipen 
epidemia bat hedatuko den beldur dira eta kalean aurkitzen duten jendeari azterketa egingo 
diote Clown kodigoa erabiliz: presio arteriala neurtu eta  sukarra hartu, azterketa sakon bat egin, 
zauriak sendatu… berpizketa eta transplanteak ere egingo dituzte zuzenean. Ez dakigu gaixoek 
nola erantzungo dioten tratamenduari, eboluzioa desberdina izango baita gaixoaren erantzu-
naren eta tratamenduaren arabera. Baina mediku talde ganoragabe hau goxotasuna eta 
umorea errezetatzeko prest dator pronostiko eta iragarpen guztien kontra.

Azaroak 15  |  19:00etan

Kale antzerkia:  LARRIALDITAN

Helburua SMHkoei laguntza ekonomikoa eskaintzea da, horretarako 
kontzertu hau antolatu dugu. Laguntza honi esker, Aita Mari itsasontzia 
Mediterraneora joateko beharrezkoa lortzen lagunduko diegu. 

Azaroak 10  |  20:00etan, Baztartxon

IZAROren kontzertua



Bilalek, 17 urteko kurdu iraniarrak, Ekialde Hurbila eta Europa zeharkatu ditu, 
Ingalaterrara berriki emigratu duen neska-lagunarekin elkartzeko. Baina 
bidaia eten beharrean aurkitzen da Frantzian Mantxako Kanala gurutzatzea 
galarazten diotenean. Orduan, gazteak igerian zeharkatzea erabakitzen du. 
32 kilometro dira. Horretarako udal-igerileku batean entrenatzeari ekiten 
dio. Han Simon ezagutzen du, banantze prozesuan dagoen igeriketako 
irakaslea. Simon edozer egiteko prest dago bere emaztea berreskuratzearren 
eta dena arriskuan jartzen du Bilali babesa eskainita…

Azaroak 18  |  19:30ean, Baztartxon

Azaroak 19  |  20:00etan, Baztartxon

Welcome pelikula

1. GAZTEAK ETA GARAPENA (Ekuador): Familiako buru diren emakumeen ahalduntze soziala 
eta ekonomikoa. 

2. BEHAR BIDASOA (Rwanda): 2 etxeen eraikuntza baliabiderik gabeko familientzat.
3. SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO (Mediterraneo itsasoa):  Aita Mari itsasontzia 

Mediterraneoan itsasoratzea. 
4. LUMALTIK (Guatemala eta Honduras): Irrati komunitario baterako erremintak bermatzea.
5. THE DIRECT HELP (Nepal): Baliabiderik gabeko neskatoen harrera etxeko gastuak estaltzea. 
6. MUNDU SOLIDARIOA HELBURU (Nikaragua): Desgaitasuna duten gazte eta helduen 

formazio soziolaborala ahalbidetzea.
7. MALI ELKARTASUN TALDEA/BIDEZKO MERKATARITZA (Mali): Ekipamendu informatikoa 

ezartzea eguzki plaken bitartez.
8. ACOES (Honduras): Pobrezia arriskuan dauden zaharrentzako egoitza eraikitzea.

Azkoitiko Udalak xede du garapen bidean dauden herrialdeei laguntzea. Horregatik:
• Urtero Udalak 60.000€ bideratzen ditu garapen bidean dauden herrialdeetako bizilagunen 

baldintza sozialak, ekonomikoak eta kulturalak hobetzeko. 
• “Garapenean Bidelagun” egitasmoa antolatzen da herrialde horietako errealitatearekiko 

eta egoera hori sortzen duten arrazoiekiko Azkoitiko herritarrak sentsibilizatzeko.  
• Ezagutu itzazu proiektuak aurrera eramaten dituzten GKEak, eta horiek egiten duten lan 

bikaina. Etor zaitez azaroaren 25ean, igande goizean, herriko plazan egingo den azokara.  

Azaroak 25  |  11:00etatik 13:30etara, Herriko Plazan

AZOKA

"Welcome!" poesia bisuala oinarri duen lan ibiltaria da, barneko edozein migrazio prozesuri 
ongietorria egiteko modu bat, enpatiaren hegaldi transhumantea, beharraren bidez sortzen 
den lotura eta hausnarketa. Bizitzn zehar igarotzen ari den motxila nomada batek aukeren 
bidaia batean parte hartzeko gonbita egiten du.

Azaroak 22  |  19:00etan

Kale antzerkia:  WELCOME


