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“Programa hau 
beharrezkoa da 
egiten ditugun kultur 
ekimenak ezagutzera 
emateko”
Belén Lucas
LA CASA DEL ÁRBOL

“Ekimena oso dibertigarria izan da 
amarekin partekatzeko” 

Mª Teresa Mendia eta  
Beatriz Martínez
AUTOMAKILLAJE 
TAILERREKO PARTE- 
HARTZAILEAK

“GETXOAKTIBATU!-k 
gutxieneneko sektorekooi 
lagun tzen digu herrian 
hedatze gehiago  
izatera”

José Rodrigo
WU WEI TAO ELKARTEA

Informazio gehiago behar izanez gero edo zure proposamenak bidali nahi badizkiguzu, gure web orrialdea (www.getxoaktibatu.com) edo posta elektronikoa (ge-
txoaktibatu@getxo.net) erabil ditzakezu.

HELBURUAK 

GETXOAKTIBATU! ekimenak hiru helburu ditu, 
eta zuk parte hartzea oso garrantzitsua da hel-
buru horiek bete daitezen: 

1)  Hiri-ingurunea eta zona komertzialak dina-
mizatzea, jarduera ekonomikoa bultzatzeko 
asmoaz. 

2)  Herritarrei eskaintzea aisia osasungarrirako jar-
dueraz betetako programa, udalerriak eskain-
tzen dituen aukera guztiez gozatu ahal izateko. 

3)  Tokiko talentua jasotzea eta laguntza ematea 
Getxoko herritarrekin haien ezagutzak eta za-
letasunak partekatu nahi dituzten pertsona 
guztiei.  

HAR EZAZU PARTE!

GETXOAKTIBATU! ekimenean elkarte-ehuna, merkataritza eta herritarrak biltzen dira. Horren 
ondorioz, parte hartzea ezinbestekoa da, eta parte hartzeko modu asko eskaintzen dira: 

1)  Saltokia edo ostalaritza-establezimendurik baduzu edo udalerrian zerbitzu profesionalen 
bat eskaintzen baduzu eta zure lokalean jardueraren bat egin edo hitzaldi edo tailerren bat 
eskaini nahi baduzu, parte har dezakezu. 

2)  Getxoko bizilagunekin partekatu nahi duzun zaletasun edo ezagutzaren bat baduzu, jar-
duera antolatzeko eta zabaltzeko leku aproposa aurkitzen lagunduko dizugu.  

3)  Getxon bizi bazara eta aste honetatik aurrera eskaintzen diren jardueretan parte hartu 
nahi baduzu, joan zaitez zuzenean sarrera doakoa dutenetara edo erreserbatu zure plaza, 
agendan aurretik izena ematea eskatzen duten argibideak jarraituz.  

Hasi da GETXOAKTIBATU! 2016 
Aste honetan GETXOAKTIBATU! ekimena laugarren urtez martxan 
jarriko da; doako sarea da eta esperientzia, ezagutza, kirola, kultura 
eta aisia osasungarria trukatzeko da. Bertan parte hartzen dute Ge-
txoko Udalak nahiz udalerriko merkataritzak eta ostalaritzak, pro-
fesionalek, kirol elkarteek eta kultur elkarteek.  Aurreko edizioan 
2.500 pertsonak eta 80 negoziok hartu zuten parte, eta denboraldi 

berri honetan herritarrek adin guztiei zuzenduriko aisia-eskaintzaz 
gozatu ahal izango dute.
Hori dela eta, asteburu honetan hasi eta urrira bitartean, Getxoko 
kaleak eta saltokiak aisiarako espazio publiko handiak bilakatuko 
dira, doan gozatzeko, ikasteko eta forman jartzeko era askotako 
proposamenekin (hitzaldiak, tailerrak, erakusketak, eskolak, etab.). 

#Ge txoBiziEzazu
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Ostegun 
guztietan

Liburuak askatzea Pianamul-en. 
(Liburuak doan)
Antolatzailea:
Pianamul

LEKUA: Eskoletako plaza, 3 (Areeta) IZEN -
EMATEA: Sarrera doan

ORDUA Egunean zehar INFO https://www.facebook.com/Pianamul/

Maiatzaren 

15era 
arte

Argazki-erakusketa: “Urrutiko 
lekuak”
Antolatzailea:
Generali Seguros eta María Arana Sarabia  
(artista)

LEKUA: Bolue, 5 (Algorta) IZEN -
EMATEA: Sarrera doan

ORDUA 9:30-14:00 eta 17:00-19:30 
(astelehenetik ostiralera) INFO 944 304 812

APIRILAk
16

Esku-pilota klasea 
Antolatzailea:
Getxo Euskal Pilota

LEKUA: San Nikolas plazako pilota-
lekua 

IZEN- 
EMATEA: Sarrera doan

ORDUA: 11:30-13:30 INFO: getxokoeuskalpilota@gmail.com 

APIRILAk
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Moztutako lore-zentroen 
tailerra 
Antolatzailea:
Flores Arantza

LEKUA: Bidezabal, 13 (Algorta) IZEN- 
EMATEA: Sarrera doan

ORDUA: 18:30 INFO: 944 602 030 
floresarantza1987@gmail.com
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Amatasunari eta edoskitzaroari 
buruzko gosaria (Kafezaleko  
produktuekin)
Antolatzailea:
Muxuz Muxu eta Kafezale 

LEKUA: Algorta etorbidea,  53 
(Algorta)

IZEN- 
EMATEA: Aurretik izena eman behar da

ORDUA: 11:00 INFO: 944 003 574  
muxuzmuxu@muxuzmuxu.com
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Probatu Plazzer kafe onena, 
bateragarria Nesspreso 
makinekin 
Antolatzailea:
Kafezale

LEKUA: Basagoiti etorbidea, 57 
(Tellagorri Plaza) (Algorta)

IZEN- 
EMATEA: Sarrera doan

ORDUA: 10:00-14:00 INFO 946 038 219 
info@kafezale.es
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Xakea adin guztientzat
Antolatzailea:
Getxo Xake Kluba 

LEKUA:
Gobelondoko oinezkoen zona 
(Romo). Euria izanez gero: 
Romoko eliz ataria

IZEN- 
EMATEA: Sarrera doan

ORDUA: 11:30-13:30 INFO salus.gonzalez@gmail.com
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Bizikletaren mekanikarako 
hastapena 
Antolatzailea:
Taller Bici Bilbao

LEKUA: Mariandresena, 1. Atzeko 
lonja (Algorta)

IZEN- 
EMATEA: Aurretik izena eman behar da

ORDUA: 18:00 INFO tallerbicibilbao@gmail.com

APIRILAk
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Antolatu zure armairu barrua 
moda-joera berrien arabera 
Antolatzailea:
Her

LEKUA: Algorta etorbidea, 53 (Algorta) IZEN- 
EMATEA: Aurretik izena eman behar da

ORDUA: 20:30 INFO 944 040 680 
heralgorta@gmail.com 
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Pilates-saioa
Antolatzailea:
Arri Pilates & Wellness

LEKUA: Telletxe,17 (Algorta) IZEN- 
EMATEA: Aurretik izena eman behar da

ORDUA: 12:00 eta 17:30 INFO 618 698 156 (whatsapp-ak hartzen 
ditugu) / info@arripilates.com
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Slackline klasea
Antolatzailea:
Orekan Slickline Bizi Elkartea

LEKUA: Geltokia plaza (Algorta) IZEN- 
EMATEA: Sarrera doan

ORDUA: 11:30-13:30 INFO centrogravedad@gmail.com 

JARDUERA AGENDA. Ikusi www.getxoaktibatu.com webgunean 


