ASPACE EGUNA
Familia hori:
Datorren urriaren 8an ASPACE EGUNA ospatuko dugu, gure 50. urteurrenari amaiera borobil bat
emateko.
Honekin batera doakizue ekitaldi berezi honetarako antolatutako programa, non garrantzitsua
den gure seme-alabekin, gainerako familiekin, lagunekin eta abarrekin batera parte hartzea.
Gure 50. urteurrenaren ospakizun honetan Alderdi Ederren elkartuko gara eta Ondarreta aldera
martxa bat egingo dugu, gizartean presente egon eta gure eskubideak aldarrikatzeko.
14:00etatik aurrera, elkarte-bazkaria egingo dugu Goienetxen, non hainbat enpresak emandako
opari ugari zozketatuko ditugun.

ASPACE EGUNEKO
KAMISETAK

ASPACE EGUNeko
BAZKARIA
Erosi zure tiketa

Erosi Aspace Eguna 50.
Urteurreneko kamiseta.
• Prezioa: 6€
• Neurria aukeratu
Haurra: 0-6 // 7-11
Heldua: S - M – L- XL- XXL
• Kamiseta kopurua

• Prezioa: 10€
• Tiketen zenbakiak oparien
zozketarako erabiliko dira,
ez bota!

NOLA EROSI KAMISETAK ETA TIKETAK?
IdatzI helbide honetara: aspace50 @aspacegi.org (Elixane Urkijo) edo deitu
629 611 851 telefonora (Rosa Iglesias) irailaren 26a baino lehen.
• Adierazi ikaslearen edo erabiltzailearen izena eta joaten den ikastetxea/gela.
• Ordainketa KUTXABANKeko kontu korronte honetan egin:
ES 76 2095 5206 03 1060193124
• Entrega ordainketa burutu ostean egingo da, zuen seme/alabaren edo
senitartekoaren ikastetxeen/gelen bidez.

PARKING

BUS
Autoz zatoztenok Alderdi Eder
ondoko
aparkalekuetan
utzi
dezakezue
kotxea:
Okendo,
Kontxa eta Boulevard.
Goienetxen Gureak-eko parkinga
egongo da erabilgarri.

Autobus-zerbitzua kudeatuko da garraiorik
ez duten familientzat.
Idatzi aspace50@aspacegi.org helbidera
(Elixane Urkijo) edo deitu 629 611 851
zenbakira (Rosa Iglesias).
Plazak eskaera-ordenaren arabera esleituko
dira.

PROGRAMA
Alderdi Ederren topaketa eta
manifestu baten irakurketa.

11:00

Encuentro en Alderdi Eder y
lectura de un maniﬁesto.

Ondarreta aldera martxa
Musikeneko Batukada
taldearekin eta Txurdinekin.

11:30

Marcha hacia Ondarreta
acompañados por el grupo de
Batukada de Musikene y
Txurdin.

Ondarretara iritsi eta
Goienetxera igo.

12:30

Llegada a Ondarreta y subida a
Goienetxe.

Elkarte bazkaria Goienetxen.
Produktu zozketa, musika eta
dantza izango ditugu.

14:00

Comida asociativa en Goienetxe.
Contaremos con un sorteo de
productos, música y baile.

“Flashmob Aspace Eguna”
dantzarekin amaituko dugu.

17:00

Fin de ﬁesta con el “Flashmob de
Aspace Eguna”.

Autobusen irteera.

18:00

Salida de autobuses.

