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Parti gaua bueltan da: Nafarroako Gobernuaren antzerki proposamena
erabaki publikoetan gazteen parte-hartzea bultzatzeko
Ikasturtearen hasieran, muntaketa euskaraz edo gaztelaniaz antzeztuko da kultura- eta hezkuntza-guneetan eta
eskatzen duten beste erakunde batzuetan, ondorengoari buruz gogoeta egiteko: "Hobe da pasatzea edo saiatuko
gara? Zerbaitetarako balioko ote du ahaleginak? "
Astelehena, 2021ko Irailaren 13a

"Gazte talde batek bere udalaren proposamen bat jaso du: udalerriko
erabilera anitzeko zentroaren instalazioak eta jarduera-programa
nolakoak izango diren zehaztea. Gauza bakarra egin behar dute: ados
jarri ". Horrelako egoeretan sortzen diren zalantzak eta
desadostasunak
Parti
Gauak
proposatzen
duen
prozesu
demokratikoaren eta joko dramatikoaren parte dira. Antzezlan hori
Nafarroako Gobernuak bultzatu du gazteek gai publikoetan parte har
dezaten,
eta,
ikasturte-hasierarekin
batera,
kultura-etxeetan,
ikastetxeetan eta eskatzen duten erakundeetan antzeztuko dute.
Luis Tarrafetak idatzitako testuarekin eta Oscar Orzaizek zuzendutako
muntaia eta zuzendaritzarekin, gazte talde baten errutinak aldatzen
dituen proposamen bat planteatzen du Parti gauak bere 30 minutuko
iraupenean. "Saiatzen gara ala hobe da pasatzea? Zerbaitetarako
balioko al du ahaleginak? Adarra jotzen ari zaizkigu? Ados jarriko al
gara hainbeste jende desberdinekin, bakoitza bere mugidekin? ", dio
antzezlanaren egitarauak, eta parte hartzen duten gazteen artean gai
publikoetan parte hartzeari eta eragiten dieten gaiei buruzko erabakiak
hartzeari buruzko ondorengo eztabaida bat sortzeko gonbita egiten du.
Kartela.

Ekainaren 23an estreinatu ondoren, Nafarroako Gobernuko
Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiko Herritarren Partaidetzarako Atalak, Nafarroako
Gazteriaren Institutuarekin lankidetzan, Parti gauaren antzezlana euskaraz edo gaztelaniaz, sustatzen ari
da, hala eskatzen duten udaletako kultura-etxe guztietan, bai eta Bigarren Hezkuntzako, LHko edo
Batxilergoko ikastetxeetan, unibertsitateetan, gazte-elkarteetan eta mota guztietako erakunde eta
erakundeetan ere.
Helburu horrekin, Gobernuak antzerki taldearen ordainsarien % 50 bere gain hartu du , eta zabalkunderako
zein publizitaterako materialak ematen ditu. Funtzioa hartu eta ondorengo eztabaida sortu nahi duen
erakundeak edo administrazioak espazio egoki bat aurreikusi beharko du antzezlanerako, eta mezu
elektroniko bat bidali beharko du participacionciudadana@navarra.es helbidera, sor daitezkeen zalantzei
erantzuteko.
Esteka honetan , antzezlanari buruzko informazio guztia eskura daiteke, bai izena emateko inprimakia, bai
iragarki-kartela, bai bestelako informazio zehatza.
Herritarren parte-hartzeari buruzko bigarren antzerki-muntaketa
Nafarroako Gobernuak herritarren parte-hartzearen inguruan sustatutako bigarren antzezlana da Parti gaua,
2018an 'Cuatro sillas para tres' filmaren estreinaldiaren ostean. Esteka honetan ere informazioa lor daiteke.

Trailer de Noche de parti.

Nafarroako Gobernua Karlos III.na etorbidea 2, beheko solairua 31002 Iruña Tel. +34 948 012 012 | info@navarra.es

