


Gida hau Getxoko gazteentzat eta haien 
familientzat interesgarriak izan daitezkeen 
hainbat baliabideri buruzko informazioa 
biltzeko ahalegina da.

Orri hauetan gure herriko elkarteei buruzko 
informazioa aurkituko duzu, hala nola aisialdi 
taldeei zein kirol taldeei buruzkoa. Halaber, haien 
jarduera gazteei zeharka edo zuzenean bideratzen 
dieten beste zerbitzu publiko batzuei buruzko 
informazioa ere aurkituko duzu: gaztelekua, 
ludoteka, Gazte Informazio Bulegoa, sexu 
aholkularitza zerbitzua, etab.

Gida hau interesgarria eta, batez ere, 
erabilgarria izatea espero dugu.

Errakuntzarik aurkitzen baduzu edo gabeziaren 
bat somatzen baduzu jar zaitez kontaktuan 
Gazteria Zerbitzuarekin edo mezu bat bidali
gazteria@getxo.net helbidera.

ARRE

*****
Gida hau Grafilur-en inprimatu da 2013ko urtarrilan. 
Getxoko Udaleko Gazteria Zerbitzuak argitaratu du. 
Diseinu eta irudiak Freskue Studiok eginak dira.

*****
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 Aisi-
bizia
Aisibizia Elkartea
San José Parrokia
Ezequiel Aguirre, 19 
48930  (Getxo )

T. 688 881 374    
aisibizia@gmail.com

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdi proiektuen sustapen eta kudeaketa, borondatezko 
lana eta elkartegintza.

hElburuak_

(1) Getxoko eskatu taldeak indartzea, (2) Getxon gazte elkartegintza sustatzea, 
(3) garapen komunitarioa sustatzea proiektu sozioedukatiboen bidez, 
(4) Getxon haur, nerabe eta gazteen esparruan lan egiten duten eragileen 
arteko sare lanerako egitura sortzea.

JarduErak_

(1) Begiraleentzako deialdia eta formakuntza, (2) Getxoko Aisialdi 
Elkarteentzako laguntza eta aholkularitza teknikoa eta (3) proiektu 
sozioedukatiboen kudeaketa.
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 Andra 
Mari
Andra Mari Mendi Taldea
Santa Marina Haitza, 12 
48993  (Getxo)

T. 94 491 14 30   
andramari.menditaldea@gmail.com

Esku-hartzE ErEmua_

Andra Mari ikastetxeko 1go mailatik 6. mailarako 
umeak haien gurasoekin. Andra Mari Mendi Taldean 
55 bazkide eta hainbat aldizkako familiak osatzen dugu.

hElburuak_

 Hurbildu umeak naturara eta ingurumena errespetatzen ikasi.
Gure mendiak ezagutu. Kirola egin.
Elkarbizitza eta talde harremanak sustatu. 

JarduErak_

Egun erdiko, egun osoko 
eta asteburuetako irteerak .

e
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 B-
side
B-SIDE
Gaztelumendi 9A, 2.esk.
48991  (Algorta)

T. 657 778 155  / 620 305 581
bside.elkartea@gmail.com
www.educablog.es

Esku-hartzE ErEmua_

Informaziorako eta komukaziorako teknologien erabilera 
egokien hezkuntza. Gizarte Hezkuntza.

hElburuak_

(1) Nerabe, gazte eta helduak teknologi berrien bitartez hezitearen alde lan egin. 

(2) Mikro, meso eta makro-faktoreen inguruan gazteen parte hartze eta 

hausnarketa sustatzea. (3) Teknologia berrien bitartez Gizarte Heziketako 

profesionalen artean parte hartzea eta hausnartzea sustatzea. (4) Gizarte Heziketak 

gizartean duen garrantziaz ohartaraztea.

JarduErak_

Blogstival.com. Ikastetxe eta Udaleko Gazteria Zerbitzuarekin batera 2007an aurrera 

emandako ekimena. Educablog.es, gizarte heziketaren bloga, 2006az geroztik. 

Teknologia berriei buruzko gurasoentzako ikastaroa, Fadura Ikastetxean 

(2008 eta 2009).

e
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 Bizarra
Lepoan
Bizarra Lepoan Euskara Elkartea
Martikoena 16, 2. Solairua, 4. Bulegoa 
48991  (Getxo)

Esku-hartzE ErEmua_

Euskalgintza. 

hElburuak_

  Getxon euskara eta euskal kultura sustatzea 
da elkartearen helburua.

JarduErak_

 Gazteentzako ikastaroak, Bapiruke umeentzako koloniak, 

egunpasak, antzerkia eta ikastaroak, Begirale ikastaroa, 

entrenatzaileek asko egin dezakete ikastaroa, 

bizkaierazko berbalaguna, toponimia ibilbideak, 

eskola barruko jostaldiak. GEHItu kultura eta 

GEHItu kirola egitasmoak kudeatzen ditugu.
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T. 944910387
info@bizarralepoan.org
www.bizarralepoan.org



 Esku-
beltz
Eskubeltz Eskaut Taldea
Trinitarios Parrokia
San Martín 
48993 (Getxo)

T. 678 515 333 / 615 712 199
eskubeltz1991@gmail.com
www.eskubeltzeskauttaldea.blogspot.com

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdian hezitzea, eskaut metodologiaren bidez.
18 urtetik aurrera begiralea izateko aukera.

hElburuak_

(1) Giza-komunitatearen aldeko lana egiteko erabakia hartzen 
laguntzen duten proiektu eta esperientziak partekatzea, (2) sormena, 
lan egiteko jarrera eta herriarekiko nahiz euskal kulturarekiko maitasuna sustatu, 
(3) naturak gure bizian duen garrantziaz ohartzea, (4) inguratzen gaituenarekiko 
gaitasun kritikoa garatzea, (5) norberaren prozesu transzendentalari ekitea, 
fede kristaua gizarte-aldaketarako eragile dugularik, (6) zerbitzura emaniko 
bizitza-proiektua egitea, guregan erabateko eragina duen, (7) gorputzaren, 
sexualitatearen, eta maitasunen zein besteekiko harremanen orekarantz urreratzea.

JarduErak_

Jolasak, tailerrak, hausnarketak, mendi irteerak, 
asteburuko konbibentziak aterpetxeetan, kanpaldiak... 
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 Etor-
kizuna
Etorkizuna Mendi Taldea
Basagoiti Etorbidea, 69 behea
48991 ( Getxo)

Esku-hartzE ErEmua_

Mendia.

hElburuak_

Mendi irteerak. Mendiko kirolak ezagutzera ematea. 
Udalerria kanpoan ezagutzera eman. Honetarako:
- Programatutako irteerak egitea, ahalik eta partehartzaile gehienekin
- Getxoko gazteengan mendiarekiko zaletasuna piztu
- 100 kide lortzea

JarduErak_

Gure jarduera gehienak mendi irteerak izaten dira. 

Hauek gure egutegian jasota daude. Era berean, gure kideek 

antolatutako irteerek egutegia osatzen dute.
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T. 606637128
etorkizunamt@gmail.com



 Ga-
lea
Galea Elkartea
Jolastokieta, 4 behea
48930   (Getxo)

T. 94 463 09 93   / 94 464 72 04
galea@edunet.es
www.asociaciongalea.com

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdia.

hElburuak_

  Elkartearen helburu nagusia aisialdiari etekina ateratzea da. 
Proposamen irudimentsuez bete. Getxoko haur eta gazteek, 
elkartekideak izan ala ez, gozatzeko leku bat edukitzea. 
Jolas, kirol, kultur, elkartasun eta heziketa jarduerak antolatzea, 
parte hartu nahi duten pertsona guztiei irekiak. 
Horrela, kultur artekotasuna eta kolektibo behartsuekiko 
harremana errazten dira. 

JarduErak_

Elkartasun, kultur, kirol, jolas eta hezkuntza jarduerak. 
Ohiko jarduerak: ostiral arratsaldez egiten direnak (8 eta 18 urte arteko 
bazkideentzat egiten direnak), sukaldaritza, eskulanak, dantza, pintura... 
Jarduera bereziak: hizkuntzak, eskia, ikastaroak, irteerak, kanpaldiak... 
Astelehenetik ostegunera euskara, ingelesa eta frantsesa ikasteko 
programa bat daukagu.
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 Gazte-
tasuna
Gaztetasuna Taldea
Aldai Patronatoa
Karitatea, 1
48991  (Getxo)

T. 94 471 13 90 /  618 036 091
gazte_tasuna@hotmail.com

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdia. 

hElburuak_

Aisialdian gazteak baloreetan hezitzea.

JarduErak_

Jarduerak larunbatetan (16:30-18:00).
Jokoak: estali gabeko eta estalitako esparruetan, 
iganderen batean mendiko irteerak.
Kanpaldiak: 
Gabonak: aterpetxea abenduaren 26tik 30era 
Aste Santuan: pazko astean aterpetxea
Udan: kanpin-dendak uztaileko 1. Hamabostaldian
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 Gazte-
txoak

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdia.

hElburuak_

Haur eta gazte talde edo mugimendu bateko 
ekintzak dinamizatzeko diren ezagupenak 
zein baliabideak eskuratzea.

JarduErak_

Konbibentziak, irteerak...
 

e
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T. 634438135
algortakogaztetxoak@hotmail.com
www.gaztetxoak.com

Algortako Gaztetxoak
Algortako Etorbidea, 104
48991  (Getxo)
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 Gurutze
Gorria
Gazteen Gurutze Gorria
Arriluzeko kaia, z/g 
48992  (Getxo)

T. 610 936 486  / 94 460 92 95  
F. 94 460 69 69
juventuduribe@cruzroja.es

Esku-hartzE ErEmua_

Gizarte esku-hartze eta inklusioa, osasunaren sustapena 
eta osasunerako heziketa, ingurumen-heziketa eta jasangarritasuna. 
Nazioarteko lankidetza eta lankidetzarako heziketa, genero ikuspegia, 
hezkidetza eta parte-hartzea.

hElburuak_

(1) Banakako eta taldekako formakuntza eta heziketa, 
(2) giza-elkartasunaren eta bakearen sustapena, (3) osasunaren babesaren 
sustapena, (4) ingurumenarekiko begirunea eta haren babesa, 
(5) genero berdintasuna, (6) haur eta gazteen parte-hartzea sustatzea, 
(7) Gurutze Gorriari lotutako gazte esparrua egongo dela ziurtzea, 
(8) gazteak erakundearen zuzendaritza eta gobernu organuetan 
parte hartzera bultzatzea, (9) gazte boluntarioak Gurutze Gorriaren 
proiektu eta kudeaketa lanetan parte hartzera bultzatzea.

JarduErak_

Gazteen Gurutze Gorriak (GGG), hainbat arlotan banatuta, dituen jarduera, 
programa eta proiektuak plangintza desberdinetan txertatxen dira. 
GGGk Gurutze Gorriaren ekintza lerro orokorretara egokitzen ditu bere ekintza 
estrategiak. Horretarako, proiektu, programa, tailer, irteerak etab. antolatzen ditu 
eta honako gai hauek azpimarratu: sentiberatze lana, heziketa, parte-hartzea, 
gatazka egoeran dauden haur eta gazteekiko gizarte esku-hartzea.
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 Ibai-
ondo
Club Ibaiondo
Luis López Osés, 12 behea
48930  (Getxo)

T. 94 463 09 80  / 618 88 35 05
inaki.ilardia@gmail.com
www.ibaiondo.org

Esku-hartzE ErEmua_

Aisi hezigarria, batez ere asteburuetan eta oporraldietan.

hElburuak_

  (1) Heziketa-jarduerak antolatzea eskolaz kanpoko aisialdirako, 
(2) familiak hezietan protagonista gisa sartzea, 
(3) taldearen barruan bizikidetza eta desberdintasunarenganako 
errespetua sustatzea, (4) bazterketa arriskua duten etorkin 
familiak elkartean txertatzea, aniztasunean oinarritutako 
heziketa emanez, (5) naturan jarduerak sustatzea, 
ingurumenarenganako errespetuan oinarritutako 
heziketa emanez, (6) irakurketa ohiturak eta ikasketen 
aurrean ahalmen pertsonalaren ohitura sustatzea.

JarduErak_

 Zuzendutako ikasketa, hizkuntzak, jarduera ezberdinak 
(ekologia, gitarra, bideoa, prentsa, Warhammer...), 
unean uneko kirol jarduerak, txangoak, kanpaldiak, 
konbibentziak, lan-eremuak, abentura-kirola, 
mountain bike, eskia...
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 Igake
Itzubaltzeta
Igake Itzubaltzetako Aisialdi 
eta Kultur Elkartea
Ezequiel Aguirre, 14
48930 ( Itzubaltzeta-Romo)

T. 94 430 18 22
itzubaltzeta.gaztetxea@hotmail.es

Esku-hartzE ErEmua_

Herriko gazteria zein herria.

hElburuak_

Gazteriarentzako zein herriarentzako alternatiba bat. 
Eremu askea eta parte-hartzailea, herriko gazteriaren 
harremanak sendotu eta elkarrekin proiektua aurrera eramatea. 
K ultura, aisialdia, etab.

JarduErak_

Kontzertuak, tailerrak, hitzaldiak,
mendi irteerak, bertso afariak….    
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 Iru-
tasun
Irutasun Kultur Elkartea
San Martin, 6
48993 (Getxo)

T. 686 576 797  / 94 491 23 91
trinitarios@gmail.com

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdia.

hElburuak_

Helburua da Getxo udalerriko gazte eta ume guztiak 
federako prestatzea eta fede horretan sakontzea, 
lehen jaunartzeari eta sendotzeari begira. 

JarduErak_

 Urteko proiektuko fede-doktrinaren eta jarduera 
osagarrien urteko jarraibideak ezartzen dituen Bilboko 
Elizbarrutiaren programarekin lankidetzan.
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 Itxar-
tu
Itxartu Mendigoizale Taldea 
Algortako Etorbidea, 104
48991 (Getxo)

T. 658 700 638
mendigoizalea@itxartu.com
www.itxartu.com

Esku-hartzE ErEmua_

Itxartu taldearen helburu nagusia euskal kultura zabaltzea da 
kultur jarduerak zabaldu, berreskuratu eta gauzatuz.

hElburuak_

Itxartu Mendigoizale Taldea atalak ondoko helburu hauek ditu: 
(1) mendizaletasuna sustatzea, (2) mendi txikietarako irteerak sustatzea 
eta bultzatzea, geure historia, kultura eta geografia ezagutzea 
errazten diguten ibilaldiekin bateratuz, (3) gazteei astebururako aisialdiko 
alternatiba bat eskaintzea eta (4) gure elkartearen antzeko eskualdeko 
bestelako elkarteekin harremanak izatea.

JarduErak_

Mendi irteerak, urteroko ibilaldi neurtua, 
ibilaldiak...
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 Itxas
Argia
  Itxas Argia Mendi Taldea 
 Iturribide, 24 behea
48993  (Getxo)

  

Esku-hartzE ErEmua_

Natura eta mendiari lotutako kirolak eta, 
oro har, jarduera fisiko oro bultzatzea.

hElburuak_

(1) Zenbait balore sustatzea: nork bere burua gainditzeko joera, 
elkartasuna, taldeko lana, gorputz eta adimen ongizatea bilatzea, 
ondo pasatzea, natura kontserbatzea, (2) emakumeen parte hartzea 
sustatzea mendizaletasunean, (3) mendizaletasunaren 
oinarriak ikastea, (4) ingurunea ezagutzea.

JarduErak_

Mendi irteerak, tailerrak eta ikastaroak, herri jaien antolaketa...
 

e
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T. 94 430 06 62 
itxasargiamenditaldea@gmail.com



 Negu-
bide
Negubide Elkartea
Paseo del puerto kalea, 10 
48992  (Getxo )

T. 94 491 41 30  / 660 833 768 
F. 94 491 41 31
negubide@gmail.com
www.negubide.com

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdi ekintzak eta elkartasuna.

hElburuak_

 (1) Gazteek, kultur, kirol eta elkartasun jardueren bidez 
euren aisialdiari etekina ateratzen ikastea, (2) gazteek eurek kudeatutako 
eta heldu batek gainbegiratutako jarduerak burutzea, ekimena, sormena, 
ardurak hartzeko gaitasuna, beren buruekiko konfidantza, etab. sustatzeko. 
Izan ere, hauek denak oinarrizko baloreak dira garapen pertsonal 
eta profesionalerako eta gure gizartearen hazkunderako, 
(3) jarduera guzti-guztiak asmokristautasunetik abiatzen dira .

JarduErak_

Ohikoak: astegunetan ingelera eskolak eskaintzen dizkiegu gure 
bazkideei (First, Advanced eta Proficiency) eta zuzendutako ikasketa. 
Ostiraletan orotariko jarduerak daude: futbola, xakea, gitarra, 
defentsa pertsonala, Warhammer... 

Ez-ohikoak: asteburuetan eta oporraldietan batez ere 
(kanpaldiak, txangoak, museoetara bisitak, geriatrikoetara 
eta zaharren egoitzetara bisitak IREKI elkartearekin batera). 
Bazkideen familientzako ekintzak ere badaude, 
hala nola familientzako orientabide ikastaroak 
edo gaurkotasuna duten gaiei buruzko hitzaldiak.
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 Uribe
Costa

T. 94 463 24 55  / 94 463 24 52 
F. 94 463 25 88
administracion@uribecosta.org
www.uribecosta.org

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdia.

hElburuak_

Adimen urritasuna duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea 
aisialdiaren eremuan, kultur, kirol eta jolas jarduerak egiteko 
bidea emanez, bakoitzaren ezaugarri eta premien arabera.

JarduErak_

Ohikoak: neguko kluba (larunbat eta igande arratsaldeetan), 
kirol entrenamenduak (igeriketa, aretoko futbola 
eta atletismoa astegunetan eta asteburuetan).

Unean unekoak: udako kluba (egunero uztailan 
eta abuztuaren 2. Hamabostaldian, oporretako udalekuak), 
Aste Santua eta abuztuan, kirol lehiaketak.
 

e
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Asociación Uribe Costa en favor de Personas 
con Discapacidad Intelectual
Inbisa Enpresa-parkea
Amaya, 2 - 2.G
48940   (Leioa )



 Ziztu
Bizian
Ziztu Bizian Eskaut Taldea 
San José Parrokia
Ezequiel Agirre, 19 
48930  (Getxo)

T. 645 714 259    
ziztu_bizian@yahoo.es

Esku-hartzE ErEmua_

Aisialdian hezitzea, eskatu metodologiaren bidez.
18 urtetik aurrera begiralea izateko aukera.

hElburuak_

(1) Giza-komunitatearen aldeko lana egiteko erabakia hartzen 
laguntzen duten proiektu eta esperientziak partekatzea, 
(2) sormena, lan egiteko jarrera eta herriarekiko nahiz euskal kulturarekiko 
maitasuna sustatu, (3) naturak gure bizian duen garrantziaz ohartzea, 
(4) inguratzen gaituenarekiko gaitasun kritikoa garatzea, 
(5) norberaren prozesu transzendentalari ekitea, fede kristaua 
gizarte-aldaketarako eragile dugularik, (6) zerbitzura emaniko 
bizitza-proiektua egitea, guregan erabateko eragina duen, 
(7) gorputzaren, sexualitatearen, eta maitasunen zein besteekiko 
harremanen orekarantz urreratzea.

JarduErak_

Jolasak, tailerrak, hausnarketak, mendi irteerak, 
asteburuko konbibentziak aterpetxeetan, kanpaldiak...
 

e
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 Kirol
taldeak

ADREBOL
t. 667 766 355
Alberto Galindo
adre_bol@hotmail.com

cLUB BIskEnEskAk f.t 
fEmEnInO
t. 649 067 667
Roberto Tamayo
romeru@euskalnet.net

GEtxO kAntxA fUtBOL 
kIROL tALDEA
t. 646 305 224
Zuriñe Unzueta
fupa07@hotmail.com

ARRAUtZALDEOn 
fUtBOL tALDEA
t. 609 369 702
Jon Andoni Santiago
andonisan@telefonica.net

GEtxO fUtBOL 
EskOLA
t. 615 982 663
Adrián García
adrian.tximi@gmail.com

AREnAs fútBOL 
cLUB
t. 605 717 547
Mikel Expósito
mikelexposito@yahoo.es
arenasclubdegetxo@hotmail.com

cLUB DEpORtIvO 
GALEA
t. 679 101 899
Julio García
julio@eitgetxo.com

ItURGItxI fútBOL 
cLUB
t. 616 391 120
Mikel Pardo
alvaro_itur@hotmail.com

BIZkERRE fUtBOL 
tALDEA
t. 649 067 667
Roberto Tamayo
romeru@euskalnet.net

cLUB DEpORtIvO 
GEtxO
t. 656 708 299
Kepa Blanco
coordinador@cdgetxo.com

k

(Klubekin kontaktatzeko era erraza)
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ROmO fútBOL 
cLUB
t. 605 717 542
Ager Sebastia
efmromoarenas@gmail.com
llabeaga@faes.es

AnDRA mARI 
EscOLAR
t. 600 926 741
Andoni Manchobas
manchobas@biocompost.es

AcADEmIA 
LAnDEtA
t. 675 71 44 67 / 615 720 525
Iñigo Pascual / Xabier Tueros
ac.landeta-futbolsala@hotmail.com
xabier.tueros@sener.es

fútBOL EscOLAR 
ROmO
t. 605 717 542
Ager Sebastia
a.sebastia@hotmail.com

BOLUE fútBOL 
sALA
t. 607 805 768
Urko
udiharce@yahoo.es

sOcIEDAD DEpORtIvA 
nEGURI
t. 695 716 113
Jon Bilbao
juanjo.zabala@yahoo.es

fUnDAcIón AthLEtIc 
cLUB
t. 687 967 352
Glader Requena
g.reguera@athletic-club.net

ARcO 
GEtxO
t. 688 603 085
Jon Telletxea
arcogetxo@euskalnet.net

IkAstOLA sAn nIkOLAs 
EscOLAR
t. 688 881 373
Álvaro Suso
asuso@suspergintza.net

ARtARROmO fútBOL 
sALA
t. 635 736 608 / 685 753 829
Antonio Urrutia / Iñaki García
artaromo@hotmail.com
escuelaartaromogetxofs@gmail.com

k
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BALOncEstO GEtxO 
sAskIBALOIA
t. 656 785 206
Prisco Fernández
prisco@euskalnet.net

OLLARREtA 
fútBOL sALA
t. 607 940 019
Jon Salaberri
ereagasa@euskalnet.net

cLUB GImnástIcO 
fEmEnInO DE GEtxO
t. 605 754 053
Lara Bermúdez
laratxu66@hotmail.com

cLUB BALOnmAnO 
ROmO
t. 691 432 353 / 649 998 845
Luis Graña / Paco Bartolomé
clubbalonmanoromo@euskalnet.net

GEtxO 
IRRIstAkEtA
t. 664 570 994 / 615 501 624 / 
696 231 497
Ander Ituarte / Eva Sainz / Borja Casas
a.kiroletansport@gmail.com
eva@elrincondeeva.com
lakantera@skateskola.com

cLUB AjEDREZ 
GEtxO

GEtxOkO AIxERROtA 
BOLEIBOL kIROL tALDEA
t. 656 783 907
Alberto Olalde
aolalde@irakasle.net

GEtxOkO EUskAL 
pILOtA tALDEA
t. 637 406 603
Jokin Alonso
jokin.alonso@hotmail.com

ErroMoTArrAK
t. 605 763 903
Peio Itxaurtieta
mrpillow_8@hotmail.com

k
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t. 639130806
Salustiano González
salus.gonzalez@gmail.com



cLUB AtLEtIsmO 
GEtxO
t. 630 457 533
Dimas Ramos
ramosdimas@gmail.com

páDEL AIxERROtA cLUB 
DEpORtIvO GEtxO
t. 677 112 512 / 609 418 445
Inmaculada Areizaga / Gorka Endaya
iareizaga@getxo.net
club@padelaixerrota.com

GEtxO RUGBy 
tALDEA
t. 607 460 669
Andrés Escondrillas
getxorugby@getxorugby.org

GEtxO hERRI 
kIROL tALDEA
t. 625 701 552
Unai Ardeo
unardeo@hotmail.com

c.D DE tEnIs pLAyAs 
DE GEtxO
t. 659 059 243
Josu Ortiz de Zarate
ortizarate@euskalnet.net

cLUB cIcLIstA 
LAs AREnAs
t. 94 463 34 39 / 635 724 930
Ignacio Arbaiza / Txus
cclasarenas@yahoo.es
cclasarenas1998@gmail.com

cLUB DE páDEL 
GOBELA GEtxO
t. 607 076 238
Alejo Rodríguez
gobelapadel@gmail.com

cLUB DE tEnIs 
fADURA
t. 636 974 230
Jose Antonio Iranzo
iranzo@telefonica.net

GEtxO hOckEy
tALDEA
t. 665 703 283
Javier Libano
getxohockey@yahoo.es
libi74@mixmail.com

pUntA GALEA 
txIRRIDULARI ELkARtEA
t. 676 983 043
Iñigo Mentxaka
puntagalea@puntagalea.com

k

GRADO ZERO
t. 667 570 586
Maria Peña Plang
mariaplang@yahoo.es

GEtxOskI
t. 607 942 653
Alfredo Valladares
getxoski@gmail.com
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ItxARtU 
kIROLAk
t. 692 716 256
Ricardo Ansotegui
ricardoansotegui@euskalnet.net

cIcLOs 
GEtxO
t. 94 404 72 72
Israel Perea
iperea@profesionaljuridico.com

cLUB hípIcO 
LA GALEA
t. 94 460 32 66
Marian Fernández
lagalea2@terra.es

cLUB tIRO cOn ARcO 
GEtxO
t. 688 603 085
Jon Telletxea
getxoarkua@euskaltel.net

BERAnGO AtLEtIsmO 
tALDEA
t. 656 723 066
Josu Hernández
jhernandez@getxo.net

cLUB tRIAtLón 
GEtxO
t. 655 765 819
Jose Gallego
jangallego@gmail.com

cLUB BéIsBOL cLUB 
EtsAIAk
t. 647 761 983
Patxi García
garciafernandezpatxi@hotmail.com

REAL cLUB jOLAsEtA 
DE GEtxO
t. 94 491 16 00
Manuel Abajo
dir.deportiva@jolaseta.com

k

GEtxOkO hARtZAk 
cLUB BéIsBOL
t. 695 958 986
Borja
getxokoartzak@hotmail.es

IkAstOLA sAn nIkOLAs 
kIROL tALDEA
t. 688 881 373
Álvaro Suso
asuso@suspergintza.net

sAn nIkOLAs 
IkAstOLA
t. 688 881 373
Álvaro Suso
asuso@suspergintza.net

LA cAntERA skAtE
EskOLA
t. 696 231 497
Borja Casas
lakantera@skateskola.com
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ItxAs ARGIA kIROL 
ELkARtEA
t. 94 430 34 11 / 647 707 832
Central oficina / Mikel
elkartea@itxas-argia.com

AsOc. ARmADOREs 
ORZA y EscUELA vELA
t. 606 503 531
Fco Javier Ortiz
info@orza.biz

EscUELA DE vELA 
jOsE LUIs DE UGARtE
t. 94 463 76 00
Eduardo G-Santamarina
vela@rcmarsc.es

cLUB GEtxO ActIvIDADEs 
sUBAcUátIcAs
t. 635 737 994
Josu San Sebastián
clubgetxo@yahoo.es

GEtxOkO ARRILUZE 
ARRAUn kIROL tALDEA
t. 606 945 685
Marcos Bretos
marcosbretos@gmail.com 
getxoarraun@gmail.com

GEtxO sURf 
tALDEA
t. 686 617 827
Jorge Gómez
getxosurftaldea@yahoo.es

cLUB LItORAL 
sUB
t. 619 481 234
Jesús Estrella
clubpescalitoral@yahoo.es

cLUB pIRAGüIsmO GEtxO-
GEtxO kAyAkA
t. 635 739 910
Maria Elorriaga
getxokayaka@yahoo.es

GEtxO IGERIkEtA
wAtERpOLO
t. 651 703 887
Urko Arregi
urkoarregi@gmail.com

k
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pAkEA 
BIZkAIA
t. 629 417 757
Iñaki San Pedro
info@pakeabizkaia.com

AGRUpAcIón DEpORtIvA 
URIBE kOstA
t. 94 463 24 52
Iranzu
gerencia@uribecosta.org

sOcIEDAD 
EtORkIZUnA
t. 94 430 37 18
Josu Ulibarri
etorkizuna-mt@euskalnet.net

RAspAs ARRAUn 
tALDEA
t. 669 445 730
Jon I. Garamendi
raspasarraun@gmail.com

ItxAs GAnE mEnDI 
tALDEA
t. 94 602 35 23
Jose R. Osteikoetxea

sOcIEDAD ItxAs ARGIA 
mEnDI tALDEA
t. 647 707 832
Miguel Ángel Sopuerta
mendi@itxas-argia.com

k

ItxARtU mEnDIGOIZALE 
tALDEA
t. 688 676 186
Jose Antonio Romero
jaromero@euskalnet.net
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c.D. GEtxO
t. 615 982 663
Adrián García
adrian.tximi@gmail.com

GEtxOkO EUskAL pILOtA 
tALDEA
t. 637 403 603
Jokin Alonso
jokin.alonso@hotmail.com

ROmO fútBOL 
cLUB
t. 605 717 542
Ager Sebastia
efmromoarenas@gmail.com

c.D. DE tEnIs pLAyAs 
DE GEtxO
t. 606 945 685
Marcos Bretos
getxoarraun@gmail.com

c.D. GEtxO
t. 656 708 299
Kepa Blanco
coordinador@cdgetxo.com

GEtxO RUGBy 
tALDEA
t. 607 460 669
Andrés Escondrillas
getxorugby@getxorugby.org

cLUB BALOnmAnO 
ROmO
t. 649 998 845
Paco Bartolomé
clubbalonmanoromo@euskalnet.net
libi74@mixmail.com

k
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Udalako
Zerbitzuak

cLUB AEROmODELIsmO 
GOGOR
t. 619 423 721
Jose Manuel Toledo
jmt@jmtoledo.net

cLUB DEpORtIvO AIREAn 
GEtxO
t. 607 213 431
Jose Luis Díaz
aireangetxo@hotmail.com

cLUB DEpORtIvO DE 
mOtOcIcLIsmO cOtA
t. 94 460 88 92
Jose Talamillo
motoclubcota@yahoo.es

k

fED. BIZk. jUEGOs y 
DEpORtEs vAscOs
t. 605 712 309
Jose Ignacio Isla
herrikirolakbizkaia@euskalnet.net
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Udalako
Zerbitzuak

z



Gazteria Zerbitzuaren helburu taldea 5 urtetik 
30 urtera bitarteko pertsonak dira.

Bere lan ildo nagusiak informazioa (Gazte Informazio Bulegoa, 
gazte informazio guneak ikastetxeetan edo kiroldegietan, 

hautazko informazio bidalketak...), aisialdi hezigarria (tailer eta ikastaroak, 
udalekuak...) edo gazteen ekimenen sustapena (dirulaguntzak elkarteei, 

Wanted ideia lehiaketa, Gazteria Foroa partehartze esparrua...).

Bestalde, gaztelekua (11-17 urte) eta ludoteka (5-11 urte) 
bezalako ekipamenduen zerbitzuak ere eskatzen ditu.

Gazteria
Zerbitzua

z
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ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 00 18
gazteria@getxo.net

www.getxo.net

nOn DAGO?

Tangora Etxea
Algortako Etorbidea, 98

48991 (Getxo)
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Euskara
Zerbitzua

Euskara ikasteko, gidabaimena euskaraz ateratzeko, 
Unibertsitateko Udako Ikastaroetan parte hartzeko, 

eta abarretarako dirulaguntzak.

Aisialdi ekintzak euskaraz (Izarren Distira, ludoteka, 
Bapirukeri laguntza...) eta familientzako euskarazko ekintzak.

Oro har, euskararen erabilera sustatzeko orotariko ekintzak.

z

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 00 10 / 94 466 00 11
euskara@getxo.net

www.getxo.net

nOn DAGO?
Etxe Sorgindua

Basagoiti etorb. 20
48991 (Getxo)



Getxo
KirolakGetxolan

z
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ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 01 40
getxolan@getxo.net

www.getxo.net

nOn DAGO?

San Ogoño z/g 
48930 (Getxo)

Getxolan, Getxoko Udalaren Ekonomia Sustapenerako eta Enplegu Zerbitzua, 
helburu hauek ditu: lana areagotzea, enpresak sortzea eta ekonomia 

sustatzea Getxoko udalerrian.

Hainbat esparrutan lan egiten dugu:

> Pertsona ekintzaileak
> Enpresentzako zerbitzuak

> Merkataritza, ostalaritza eta turismo-enpresen sustapena
> Formakuntza

> Gizarte eta ekonomia-behatokia
> Tokiko garapenerako proiektuak



35_

Getxo
Kirolak

z

Getxo Kirolak Udal Kiroldegiak –Fadura, Gobela eta Andra Mari-, 
eta gure instalazioetan zein kalean maila amateurreko, 

eskolako edo federatuko kirolarekin lotutako ekintza eta jarduerak 
kudeatzen dituen Getxoko Udaleko erakundea da.

Gure misioa Getxoko biztanleei kirol, aisialdi eta osasun 
arloko jarduerak praktikatzeko aukera erraztea da; 

halaber, udaleko kirol instalazioak kudeatu eta kirol taldeen, 
kultur taldeen, hezkuntza arloko taldeen eta lan arloko taldeen 

beharrei erantzuten diegu.

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

Fadura: 94 430 80 70 / 94 430 80 69 
Gobela: 94 404 51 51 

Andra Mari: 94 491 15 31
infogetxokirolak@getxo.net

www.getxo.net

nOn DAGO?

Fadura: Txopoeta etorbidea, z/g 
Gobela: Luis López de Osés, z/g

Andra Mari: Zientoetxe, z/g

Getxolan



Musika
Eskola

Ikasturte formatuan (ikastaro laburragoak egiteko proposemenetara 
zabalik gaude), honako hauek dira Musika Eskolan 

ikas daitezkeen musika tresnak, musika taldeak eta estiloak:

Tresnak: 
Zeharkako txirula, oboe, tronpa, tronpeta, tronboia, tuba, 
perkusioa, biolina, biola, biolontxelo, kontrabaxua, gitarra, 

gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa, pianoa, kantua, akordeoia, 
trikitixa, txalaparta, txistua, alboka eta perkusio tradizionala.

Musika taldeak: 
Oskestra, banda, konboak, erro tradizionaleko fanfarreak, 

gitarra taldeak eta abesbatzak.

Estiloak: 
Klasikoa, erro tradizionaleko musika, musika modernoa-jazz. 

Izena emateko epea lehen aldiz izena ematen dutenentzat 
maiatza aldean irekitzen da. Epez kanpo ere onartzen ditugu 
ikasturtean zehar hutsik geldi daitezkeen plazak betetzeko.

_36
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ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 464 60 11
aisasi@getxo.net
www.getxo.net

nOn DAGO?
Mesedeetako kalea, 6

(Areeta)



Kultur
Etxea

Haur-liburutegia:
Haur eta gazteentzako aretoak non 15 urtera artekoentzako liburu, filma 

eta musika aurki daitezkeen. Mailegu zerbitzua. Kontsultak egiteko 
edo interneten nabigatzeko ordenagailuak. 

Eskola-bisitak: ikastetxeentzako bisitak antolatzeko zerbitzua. 
Liburutegiaren funtzionamendu eta erabilerari eta baliabideei buruzko 

azalpenak ematen zaizkie.

Ikasleentzako kanpainak: azterketa garaian ordutegi bereziak ikas-geletan 
(urtarrila, maiatza eta ekaina).

Ipuinaren ordua: Ipuin kontalaria haurrentzat hilabetero, euskarazko eta 
gaztelerazko saioak tartekatuta. Hilabeteroko 3. ostegunean. Honetatik aparte, 

ingelerazko ipuni kontaketa saioak ere programatzen ditugu.

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era; larunbatetan, 
9:15etatik 13:00etara.

Komikiaren Aretoa:
Manga eta Komikiaren Aretoa. Areetako geltokiko plazako karparen azpian. 
80 stand baino gehiago, tailerrak, zinema, mahai-inguruak, erakusketak eta 

komiki salmenta.
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ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 491 40 80 / 94 431 92 80
info@getxokultura.com

www.getxo.net

nOn DAGO?
Villamonte, 8

(Getxo)

Musika
Eskola



Berdintasun
Arloa

Emakumeentzako jabekuntza eskola: 
ikastaroak formato ezberdinetan 

(autodefentsa feminista, bizikleta tailerra, txapa feministak 
egiteko tailerra, jende aurrean hitz egiteko teknikak, 

munduko emakumeen literatura, etab.).

Beldur barik: Indarkeria sexistaren aurkako programa.

Eraldatzen: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
ikasleekin indarkeri matxista lantzeko Urtxintxa Eskolak 

sorturiko hezkuntza proiektua.

Berandu ez heltzeko: Berandu ez heltzeko 
Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleentzat lantzen dugun 

sexu-heziketako programa da.
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ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 01 36
berdintasuna@getxo.net

www.getxo.net

nOn DAGO?
Foruak, 8

48992 (Getxo)



EKI
PAMEN
DUAK



ZER DA?_

Ludoteka haur eta gaztetxoentzako ekipamendua da.
Ludotekaren bidez, batetik, gure umeak aisialdian modu dibertigarrian 
hezi nahi ditugu eta, bestetik, umeen artean aisialdian euskararen 
erabilera sustatu nahi dugu.

ZER EGIn DAItEkE BERtAn?_

Bertan aisialdirako hainbat ekintza egiten ditugu: jokoak,
tailerrak, lankidetza-jolasak, hainbat motatako dinamikak.  
Bazkidea izan eta dagokion kuota ordaindu behar da.

nOIZ IREkItZEn DA?_

Hiru txanda daude:

- 5 eta 6 urte: astelehen, asteazken
   eta ostiraletan. 17:00-20:00.

- 7, 8 eta 9 urte: astearte eta ostegunetan. 17:00-20:00.

- 10 eta 11 urte: larunbatetan, 

PROGRAMAZIO BEREZIA gaztetxoentzat. 17:00-20:00.

nOn DAGO?

Eskoletako plaza, z/g
Areeta (Getxo)

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 03 55
ludoteka@getxo.net
www.getxo.net
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ZER DA?_

Gauegun Gaztelekua 11-17 urte bitarteko gazteentzako lekua da.
Lagunekin gustura egoteko, jendea ezagutzeko, hainbat jardueratan 
parte hartzeko edo zure ekimenak aurrera ateratzeko espazioa da.

ZER EGIn DAItEkE BERtAn?_

Hainbat gune daude:

- Topagunea: Berbetan, aldizkari bat irakurtzen edota Play
   edo Wii-an jolasten egoteko tokia.

- Lantegi-gela: Etxerako-lanak egiteko 17:00etatik 18:00etara
   edo mota guztietako tailerrak egiteko tokia.

- Ordenagailu eta mahai-joku gela.

- Ping-pong mahaia, futbolina eta filmak ikusteko proiektorea dituen gela.

nOIZ IREkItZEn DA?_

- Astearte, asteazken, ostegun eta igandetan: 17:00etatik 20:00etara.

- Ostiral eta larunbatetan: 17:00etatik 22:00etara.

Udako ordutegia (uztaila) Abuztuan itxita.

- Astearte, asteazken eta ostegunetan: 17:00etatik 20:30etara.

- Ostiral eta larunbatetan: 17:00etatik 21:00etara.

- Igandetan: 17:00etatik 20:00etara.

- Astelehenetan itxita dago.

nOn DAGO?

Urgull kalea, z/g
3. Solairua (Algorta)

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 03 56
gauegungaztelekua@getxo.net
www.getxo.net
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ZER DA?_

Ludoteka haur eta gaztetxoentzako ekipamendua da.
Ludotekaren bidez, batetik, gure umeak aisialdian modu dibertigarrian 
hezi nahi ditugu eta, bestetik, umeen artean aisialdian euskararen 
erabilera sustatu nahi dugu.

ZER EGIn DAItEkE BERtAn?_

Bertan aisialdirako hainbat ekintza egiten ditugu: jokoak,
tailerrak, lankidetza-jolasak, hainbat motatako dinamikak.  
Bazkidea izan eta dagokion kuota ordaindu behar da.

nOIZ IREkItZEn DA?_

Hiru txanda daude:

- 5 eta 6 urte: astelehen, asteazken
   eta ostiraletan. 17:00-20:00.

- 7, 8 eta 9 urte: astearte eta ostegunetan. 17:00-20:00.

- 10 eta 11 urte: larunbatetan, 

PROGRAMAZIO BEREZIA gaztetxoentzat. 17:00-20:00.



INFORMAZIO

ORIENTAZIOA
ETA



ZER DA?_

Gazte Informazio Zerbitzua 5 eta 30 urte bitarteko
pertsonentzako doako zerbitzua da.

ZER EskAIntZEn DIZUGU?_

- Lan eskaintzei, ikasketei, aisialdiari, bekei, diru-laguntzei,
   bidaiei eta abarrekoei buruzko informazio zehatza

- Nazioarteko txartelak (aterpekide txartela, ikasle txartela...)

- Bidaiei buruzko bibliografia zerbitzua

- Gazteen artean iragarkiak trukatzeko doako zerbitzua

- Gazteria Zerbitzuak antolatzen dituen ikastaro eta tailerretan
   izena emateko aukera

nOIZ IREkItZEn DA?_

Astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 19:00etara 

(astearte osoan eta ostiral arratsaldean itxita). 

Abuztuan itxita.

nOn DAGO?

Tangora Etxea
Algortako Etorbidea, 98
48991 (Getxo)

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 03 53 
gaztebulegoa@getxo.net
www.getxo.net
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ZER DIRA?_

Gaika antolatuta dauden informazio panelak dira, 
panel horiek jarri diren tokien inguruetan biltzen diren gazteek 
euren profilaren arabera  behar duten informazioa ematen dute. 
Enplegua, prestakuntza, aisialdiko eskaintza, bekak, iragarkiak... 
dira instalatu diren panel horietan azalduko diren kontuak.

nOn DAUDE?_

IES Julio Caro Baroja BHI, IES Aixerrota BHI, CPEIPS Azkorri, 
Nuestra Señora de Europa, IEFPS Fadura GLHBI, CPEIPS San Nikolas Ikastola, 
PCPI Getxo-Leioa, Fadura Kiroldegia, Andra Mariko Kiroldegia, 
Algortako Kultur Etxea eta Andrés Isasi Musika Eskola.

Gune hauetako batzuen kudeaketa jarrita dauen lokaletako erabiltzaileak 
diren gazteen esku uzten da. Horretarako urtero hainbat beka ematen 
dira. Beka hauen zenbatekoa 445 € eta 665 €-ren artean.

Beka hau eskatzeko epea irailan hasten da.

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 03 53
gaztebulegoa@getxo.net
www.getxo.net
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ZER DA?_

5 eta 30 urte bitarteko getxoztarrentzako informazio gehigarri bat da. 
Udalak berak egina da. Getxoberrirekin batera banatzen da.

ZER EskAIntZEn DIZU?_

Oro har, Udalak, eta, zehazkiago, Udal Gazteria Zerbitzuak sortutako informazio 
guztia, hala nola, tailerrak, “Wanted” ideia lehiaketa, Ludoteka zein Gaztelekuko 
ekintzak, iragarkiak, bekak, udalekuak, sariak...
Euskadiko, estatuko edo atzerriko erakunde publiko nahiz pribatuek gazteentzat 
sortutako ekimenak: auzolandegiak, Quetzal ibilbidea, elkartasun ekimenak, 
Uda Gaztea, aldizkako lanak...
Udalerriko gazte elkarteei buruzko informazioa, haien aisialdiko ekimenak, 
profesionalak...

nOIZ kALERAtZEn DA?_

Hilabeteroko lehenengo ostiralean. Jai egunak direla medio, batzuetan aurretu 
edo atzeratu liteke.

nOn DAGO?

Udalaren Komunikazio Arloa
Urgul, z/g 4. solairua
48991 (Getxo)

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 03 20 
getxoirratia@getxo.net
www.getxo.net



ZER DA?_

Zerbitzu honetarako harpidetza eginez gero 
zure sakelako telefonoan edo postontzi elektronikoan 
zuk aurrez hautatutako gaiei buruzko informazioa 
aldiro-aldiko jasoko duzu.

nOLA ERABILtZEn DA?_

Harpidetza egitea erraza da. Zuzenean www.getxo.net 
orrialdeko gazteriaren atalean sartu eta “Informazioa jaso” 
izenekoan klik eginez ala Gazte Informazio Bulegora etorriz 
(Tangora etxea, Algortako etorbidea, 98). Informazio gehiago 
94 466 353 telefonoan.

nOn DAGO?

Tangora Etxea
Algortako Etorbidea, 98
48991 (Getxo)

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 03 53 
gaztebulegoa@getxo.net
www.getxo.net
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ZER DA?_

Getxoko sexologiari buruzko informazio eta aholkularitza 
bulegoak sexuari buruzko mota guztietako galderei erantzuten die.

Zalantzek, aurreiritziek edo informazio faltak berak zailtasunak dakartzate 
norberaren sexualitatea eraikitzerako garaian (gorputzari buruzko zalantzak, 
nortasuna, desira, orientazio sexuala...) edo pertsonen arteko harremanetan 
(asegabetasuna, ulertezintasuna, plazer falta, komunikazio txarra…).

Bulego honen helburua da adin guztietako pertsonei laguntza ematea, 
sexualitateaz gehiago goza dezaten, beren nahiekin eta interesekin 
lan eginez edo sexu zailtasunak gaindituz. Halaber, antisorgailuei 
buruzko oinarrizko informazioa emango zaio eskatzen duenari.

ZEIn DA ORDUtEGIA?_

Bulegoa irekita egongo da astearte guztietan, 17:00etatik 20:30etara; 
garrantzitsua da hitzordua aurrez eskatzea. Sexologiaren profesionalek 
egiten dituzte kontsultak eta konfidentzialak dira. 

Kontsultak telefonoz egin daitezke, email bidez edo elkarrizketa 
pertsonalekin (indibidualak, bikotean edo lagunekin). Aholkularitzaren 
iraupena gaiaren araberakoa izango da.

nOn DAGO?

Martikoena kalea, 16 
(Alangoko anbulatorioaren alboan)
48991 (Getxo)

ARGIBIDE GEhIAGOtARAkO...

94 466 01 37
sexuinfo@getxo.net
www.getxo.net
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Zerbait falta dela uste baduzu (elkarteren bat, baliabideren bat, 
zerbitzuren bat...) edo datu bat eguneratu nahi baduzu, 
jar zaitez kontaktuan Gazteria Zerbitzuarekin. (32. orr.)

gida hau osatzen!


