2022

UZTAILEKO
ALE BEREZIA

GETXOAKTIBATU! ITZULI DA
Bi urtez aurrez-aurreko jarduerarik egin ezin ondoren,
GetxoAktibaTU! programak aurrez-aurreko formatua
berreskuratu du jarduera interesgarriz betetako
agendarekin.

online formatu bat jarri genuen martxan, eta 13.000
interakzio baino gehiago sortu ziren #GetxoAktibaTU
etiketaren bidez.
Edizio berri honetan, GetxoAktibaTU! bere olatu
digitala lantzen jarraituko du eta, gainera, uztailetik
azarora arte aurrez-aurreko jarduerak ere egingo
ditu. Getxoko kaleak eta negozioak aisialdirako gune
publiko handi bihurtuko dira, eta bertan gozatu, ikasi
eta dohainik jarri ahal izango dira, formatu askotako
proposamen ugariri esker: hitzaldiak, tailerrak,
erakusketak, eskolak... Uztaileko agenda kontsultatu
eta parte hartu!

GetxoAktibaTU! programaren bidez, gure udalerriko
merkataritza-ardatzak ikusarazi, sustatu eta bizitasuna
eman nahi diegu. Formatu parte-hartzailean
diseinatua, non profesionalek, establezimenduek,
Getxoko elkarteek edo herritarrek hainbat ekintza
doan eskaini eta proposa ditzakezuen.
Aurrez aurreko jarduerak geldirik egon ziren bitartean,

JARDUERA AGENDA
UZTAILAK 9 eta 22

22:00 H

Online ikusteko GetxoAktibaTU!

Big Rock Band kontzertua

Antolatzaile:

Vinilo FM

Lekua: 		

Big Rock Café / Las Mercedes Kalea, 31

Izen ematea:

Sarrera doan lekua bete arte
INFO + @BigRockCafe / ViniloFM

UZTAILAK 11

19:00 H

Hitzaldia: Artisautzarekin ekin daiteke

Hitzaldia Yaiza Castillero Kuttun markaren sortzailearekin

Antolatzaile:

Irati moda gaztea eta opariak

Lekua: 		

Irati /

Izen ematea:

Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak

Torrene 2, Algorta

INFO + Whatsapp 688 820 795

UZTAILAK 12
Antolatzaile:

17:00 H

Tailerra: Jendaurrean ehuntzea

Blonda II / Artekale 4

Lekua: 		
Santa Ana 8 aurrean dagoen parkea
			Euria egiten badu, Gustoko jatetxea
Izen ematea: Aurretiko izen ematea
INFO + Whatsapp 688 862 139

UZTAILAK 13

18:30 H

Yug-Yoga klasea

Antolatzaile:

Anahata Elkarte Kulturala

Lekua: 		

Aixerrota zelaiak · Galearantz, errota

			

atzean utzita. Euria egiten badu, Iturgitxi 8

Izen ematea:

Aurretiko izen ematea

UZTAILAK 14

18:00 H

INFO + Whatsapp y tfno. 639 423 552

Nivarius eta Proelius ardo-dastatzea

Antolatzaile:

Aremuna, Bar Arkupe, Café Novelty, Galea, 		
			
Galea Berria, Gustoko, La Kazuela, Oh! Sushi, 		
			
Pianamul, Restaurante Pablo Urzay,
			Restaurante Pulcinella

Lekua:

Zubia Plaza

Izen ematea:

Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak
INFO + hosteleriaareeta@gmail.com

UZTAILAK 18

18:30 H

Tailerra: Egin zaitez presente

Antolatzaile:

Iratxe de la Torre

Lekua: 		

Portu Zaharreko zelaia · Euria egiten badu, 		

			

kokapen berriaren berri emango zaie izena eman dutenei.

Izen ematea:

Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak

(Meditazio aktiboa eta soinu-bainua)

INFO + iratxedelatorre@gmail.com

UZTAILAK 20

12:00 H

Arnasketa tailerra: Bizitzarekiko lotura

Antolatzaile:

Despacio Yoga

Lekua: 		

Urquijo, 27 / Areeta

Izen ematea:

Aurretiko izen-ematea, plaza mugatuak
INFO + 622 93 91 94

GETXOAKTIBATU!
ez
bazara
1. Denda,
ostalaritza- 3. Oraindik
aurrez
aurreko
jarduerak
establezimendu edo zerbitzu
egitera
animatzen,
erabili
profesional
bat
baduzu
#GetxoAktibaTU etiketa zure
udalerrian, eta zure lokalak
sare sozialetan. Partekatzeko
jarduera bat hartzea nahi
ideiak falta bazaizkizu edo
baduzu.
esparru digitalak geldiarazten
bazaitu, lagun zaitzakegu.
2. Zure ezagutzak eskaini nahi
badituzu, edo hitzaldi edo tailer
baten bidez norbaiti ahotsa 4. Nahiago duzu taldean lan egitea
sinergiak aprobetxatzeko eta
eman nahi badiozu, jarduera
erronka berriak prestatzeko?
antolatzeko eta zabaltzeko
Parte hartu talde eragilean
gune egoki bat aurkitzen
kide aktiboenekin batera.
lagunduko dizugu.

JARRAI GAITZAZU

PROGRAMAN PARTE
HARTU NAHI DUZU?

Deitu 944713601 telefonora edo idatzi
getxoaktibatu@getxo.eus helbidera eta
nola parte hartu jakinaraziko dizugu.

