
COLONIAS URBANAS
“Zorrotza, un barrio de colores”

HIRI UDALEKUAK

ZORROTZA, KOLORETAKO AUZOA

Antolatzen du: Laguntzen dute:



Nori zuzenduta?

“Zorrotza, koloretako auzoa” hiri udalekuak, sormen, adierazpen artistikoa, kiro-
la eta bizimodu osasungarriaren sustapena oinarri izango duten dinamika desberdi-
nen bitartez, gure auzoak dituen aspektu positibo guztiak aintzat hartu, leku ezberdinak 
ezagutu eta horietaz gozatu eta parte hartzaile guztiak komuneko eginkizun baterantz 
bideratzen ditu: gure osasuna zaintzea eta gure auzoa zaindu zoriontsuagoak bizi ahal 
izateko.

Datak Lekua

2004 eta 2014 urteren artean 
jaiotako neska-mutilei

ekainak 25 - uztailak 13 Zorrotzako institutua

€ Bazkariarekin
(9 - 15)

Bazkari barik
(9 - 13h)

Anai-arreben kop. 1 2 3 1 2 3
Astebete 80 152 224 55 105 154
2 aste 152 289 426 105 199 293
3 aste 224 426 627 154 293 431

AUKERAK ETA PREZIOAKTXANDAK
Ekainak 25 - 29
Uztailak 2 - 6
Uztailak 9 - 13

* Sarrera eta irteerako lekua Zorrotzako institutua izango 
da beti. Sarrera modu malguan egin ahal izango da goizeko 
9:00etatik 9:30etara. Irteera, aldiz, bakarrik,13etan eta 15etan.

GOIZEKO GELA
Lana eta familia bateragarri egiteko helburuarekin, aur-
ten, berrikuntza bezala, 8etatik 9etara goizeko gela ireki-
ko dugu. Prezioa/astea: 15 euro
Gutxieneko taldea: 10 lagun

* Parte hartzaileek 
aste bakarra, bi aste 
edo hiru aste, baita 
goizeko edo goiz/
arratsaldeko ( jan-
toki zerbitzuare-
kin) parte hartzeko 
aukera izango dute.

IZEN-EMATEA ETA ORDAINKETA
1.- Izena emateko orria www.gurelurra.org/colonias web-
gunetik jaitsi edo gure lokaletan hartu.
2.- Izena emateko orria bete eta sinatu
3.- Laboral Kutxako kontu-zenbaki honetan dirua sartu parte 
hartzailearen izen-abizenak jarriz 3035 0123 23 1230003797
4.- Izena emateko orria eman gure lokaletan (Fray Juan 33) 
apirilaren 25 eta 27an bitartean edo maiatzaren 2 eta 4an 
bitartean. (17:00 - 20:00)

INFORMAZIO +AGO

615 78 33 50 
ctl@gurelurra.org

Txanda 1 / Aste 1
Astelehenetik ostiralera, 

ordutegi aukera 
desberdinekin
+ goizeko gela

11 urte baino gehiago 
duten gazteek ekintza 

gehienak polikiroldegian
eta auzoko beste tokietan

egingo dituzte.

Adinaren arabera banatuta,
talde bakoitzari egokitutako

ekintzekin.


