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21:30 Ostegun bidaiariak: “Japonia (aitzakia bat)”
             Emailea: Xabier Gonzalez
             Lekua: Herriko plaza 
             Japoniara egindako bidaia aitzakia eta adibide hartuta,  
             norberaren kontu bidaiatzearen inguruko kontakizuna: 
             toki bat edo beste aukeratzeko arrazoiak, motxilan 
             eramaten ditugun beldurrak, plangintza zorrotzik ez 
              jarraitzearen abantailak, bidean galtzearen balioa...
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19:00 Garagardo jai solidarioaren irekiera. 
          Fiesta solidaria de la cerveza.
            Azoka 17,18,19 eta 20an izango da.
            Batutako dirua Zaharren Egoitzarako izango da. 
            El dinero recogido será para la Residencia.
            Janari alemaniarra, garagardoak, musika, tonbola... lau
            egunetan zehar.

21:30 Ostegun bidaiariak: “Senegal-Gambia bizikletan eta  
           Mozambike bihotzean”
              Emaileak: Mari Vi Zurutuza eta Mikel Bringas.
              Lekua: Huhezi.
              2014ean Senegal eta Gambia aldera jo zuen Mikelek,  
              emaztea eta 5 eta 8 urteko seme-alabekin. Afrika hurbil 
              egon arren, kultura aldaketa nabarmena da, eta bizikletan 
              eta ume txikiekin egitekoa den bidaia ondo planifikatu 
              arren, beti daude ezustekoak.
              Mari Vik bidaia intimistak egin ditu Mozambikera. Alde 
              guztietan erakusten digute Afrika gosea, ihesa eta 
              gerra, edo paisaia liluragarriak dituen kontinentea dela, 
              baina norberaren bizipenak beste kontu bat dira.

igandea
   18

ostirala

igandea
12

larunbata

12:00 Goitibeherak eta patineteen aparkalekuak egiteko
           tailerra.
             Bakoitzak bere materiala ekarri beharko du.
16:00-19:00 Namastetik behera bidea moztuko da 
          goitibeherak probatu ahal izateko.

17:00 Gaztelekuaren irekiera:
             Afari merienda baten bueltan, udako kontuak elkarri 
             kontatu eta asanblada bat egingo dugu. Hiruhileko 
             berri hau indartsu eta parte hartzaile hasteko 
             proposamenen kutxa estreinatuko dugu! 
             Hartu hitza gazte! 
             Zure nahiak eta irrikak jaso nahi ditugu!

18:00 Bigarren eskuko bizikleta, patinete eta kirol tresnen  
          azoka, plazan. 
          Mercado de bicis, patinetes y material deportivo de  
          segunda mano, en la plaza.
            Materiala irailaren 8tik 17ra jasoko da kiroldegian: 
            10:00-13:00 eta 16:00-20:00
             El material se recogerá en el polideportivo del 8 al 17 de
             septiembre: 10:00-13:00 y 16:00-20:00
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10:00 Bizikleta martxa: 
           Eskoriatza-Urkulu-Eskoriatza. Familia irteera. 
             Hamarretakoa egongo da Torrebason.  
             Marcha familiar en bicicleta. Hamarretako en Torrebaso. Irailaren 16tik 22ra, 

Mugikortasun Jasangarriaren Astea: 
anima zaitez lanera eta ikastetxeetara bizikletan joaten! 

Semana de la Movilidad Sostenible: 
anímate y usa la bicicleta como medio de transporte para acudir al 

trabajo o a la escuela.



Iraileko
gida 2015

www.eskoriatzakoagenda.eus
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Jubilatuei omenaldia / Homenaje a los jubilados.
           11:00 Salda / Caldo.
           12:30 Meza / Misa.
           14:00 Bazkaria / Comida.
           Ondoren: Dantzaldia eta opariak / Baile y regalos.

Izena emateko egunak: irailak 8, 10, 15, 17 eta 22 (11:00-12:30).

Non: Jubilatuen elkarteko bulegoan.  
Ordutegia: 11:00-12:30  Prezioa: 6 €

Udako argazkien IV. lehiaketa.
Argazkiak bidaltzeko azken eguna: urriaren 1a.

Oinarriak eta informazio gehiago: www.eskoriatzakoagenda.eus.
Ibarraundi museoa (943.715.453)
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8:45 Debagoiena-Debabarreneko udalerri aktiboen II. 
        jardunaldia
        II Jornada de municipios activos de Debagoiena-Deba
        barrena.
          Iraupena: 8:45-14:30
          Izen ematea: 943 20 10 74 edo garmendiaalvarez@euskadi.eus

21:30 Ostegun bidaiariak: “Ushuaiatik Alaskara: ametsetik 
          erronkara”.
            Emaileak: Felix Azkarate eta Maite García.
            Lekua: Zaldibar antzokiaren pareko plaza.

             

             Nork ez du amestu bidaia luze bati ekitearekin “txapela    
             buruan eta ibili munduan” egunak pasatzeko? Felixek  
             eta Maitek garai bateko amets horiek egi bihurtu 
             zituzten Amerikako bizkarrezurraren gainean: 
             Ushuaian (Argentina) lehenengo autobusa hartu eta 
             urratsez urrats Anchoragen (Alaska) utzi zuten azkena.
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19:00 Mintzodromoa: 
          Berbalagunek antolatutako ekintza, talde txikietan  
            eserita euskaraz berba egiteko.
            Lekua: plaza.
20:00 Luntxa. 
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16:00 Familia auzolana: “Ur deposito zaharrean jolasean”.
             Ur deposito zaharra jolasleku gisa berreskuratu nahi  
             dugu eta horretarako hezkuntza foroak hainbat ekitaldi 
             antolatu ditu, besteak beste, txabolak egitea eta 
             jolasak egitea. 
               Se quiere recuperar el depósito viejo como lugar de juego: 
               haremos chabolas y organizaremos juegos..


