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Orain dala urte bi inguru Bermeoko Gizarte eta Kultura Etxe-
aren inaugurazinoa ospatu genduan. Egun haretatik aurre-
ra, eraikin barri hori hainbat eta hainbat jardueragaz bete-
ten joan da, eta herritarren parte hartzea be handia izan da.

Kultura, Hezkuntza eta Gazteria Sailaren parte garenon
artean (Kultura, GIZ-GEZ, Joxe Miel Barandiaran Udal
Liburutegia, Lanbide Hastapena, J.A Egia Udalaren  Mu-
sika Eskola eta Udal Artxiboa) eta bere baitan sortutako
Kulturako Plangintza Estrategikoan, zerbitzu gida hau ka-
leratzeko beharrizana ikusi da. Zerbitzu gida honen bitartez
herritar guztiongana heldu gura dogu, Bermeoko kultur
azpiegitura, zerbitzu eta ekintza guztiak aurkezteko.

Badakigu jente askok parte hartzen dauela ekintza gehie-
netan, eta holan jarraitzea gura dogu. Eskerrak emon gura
deutseguz, bide batez, Bermeoko kultur talde eta alkarte-
etako kide danoi, urtean zehar hain kultur eskaintza zabala
emoteko egiten dozuen lan ikaragarriagaitik.

Honegaz batera, hartu eizue guztion artean proposatzen
doguzan ekintzetan parte hartzeko konbita, herritarren par-
te hartzeak emoten deutsolako zentzuna honeri guztiari.

Asier Gabantxo Larandagoitia
Kultura zinegotzia

Sarrera



• KULTUR TALDEEK ERABILTEKO GELAK

KULTUR TALDEEN BULEGOA 

Erabiltzaileak: herriko kultur taldeak

ROCK TALDEEK ENTSEGUAK EGITEKO GE LAK

Lau entsegu-gela intsonorizatu eta biltegi bi. 

Erabiltzaileak: herriko rock taldeak eta antzekoak.

MUSIKA, DANTZA ETA ANTZEKOEK ENTSE-
GUAK EGITEKO GELAK

Lau entsegu-gela txiki eta entsegu-gela nagusia. 

Erabiltzaileak: herriko musika eta dantza taldeak.
Baita ikastaroak egiteko be.

• GELA OROKORRAK

HITZALDI ARETOA

Hitzaldiak, proiekzioak, batzarrak... (40 lagun)

ERABILERA ANITZEKO GELAK

10 lagunentzako bi batzar gela 

12-20 lagunentzako bost gela 

Erabilerak: batzarrak, ikastaroak, hitzaldiak, ikas-
keta gela...

TAILERRAK

Hiru tailer: pintura, zeramika, eskulanak, sukaldea,
e.a.

• KULTURA SAILAREN BULEGOA

Kultur ekintzak, jaiak, kultur taldeen ekintzak,
Nestor Basterretxea aretoa eta Gizarte eta Kultura
Etxearen kudeaketa…

Bermeoko Gizarte eta Kultura Etxea 

Bermeoko Gizarte eta Kultura Etxea Irakaskintza kalean dago. 2006ko abenduan inauguratu zan. Lau gune nagusi dau-
kaz: ume eta gazte zerbitzuak; herriko kultur taldeek erabilteko lokalak; lokal orokorrak eta Kultura Saileko bulegoa. Eta
beste gune independente bi: Bermeoko Kafe Antzokia eta Nagusien Txokoa, Aurrekoetxea kalean.
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• UME ETA GAZTE ZERBITZUAK

Gazteentzako  Informazino Zerbitzua (GIZ), Gazteen
Ekimenak Sustatzeko Zerbitzua (GEZ), Gaztelekua,
Ludotekea (ik.7-8-9 orriak)

NEGUAN

Astelehenetik barikura
09:00/14:00 16:30/21:45
Zapatuak
10:00/13:15 16:00/20:15

UDAN

Astelehenetik barikura
09:30/14:00 17:00/21:30

La casa de cultura de Bermeo,  tiene 4 áreas principales:

servicios infantiles y juveniles; locales para uso de las aso-

ciaciones culturales; aulas generales y la oficina del De-

partamento de Cultura. Está en la calle Irakaskintza.

Además existen otros dos locales independientes: el txoko

de los mayores y  Bermeoko Kafe Antzokia, en la calle Au-

rrekoetxea.

Entre los locales para uso de las asociaciones culturales

destacan: la oficina común de los grupos; los locales de en-

sayo de los grupos de rock y los locales de ensayo de gru-

pos de danza y música.

Los locales generales sirven tanto para las asociaciones

como para otros usuarios. Destaca la sala de conferencias

para 40 personas. Existen dos salas de reuniones y otras 5

aulas, para diversas actividades (cursillos, reuniones,

charlas, etc.). También hay tres talleres, para manualida-

des.

En la oficina del Departamento de Cultura se gestionan

las actividades culturales y fiestas, se coordinan las acti-

vidades de los grupos culturales, la sala Nestor Basterre-

txea y la propia Casa de Cultura.
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• NESTOR  BASTERRETXEA ARETOA

Nestor Basterretxea aretoa 2000. urtean edegi zan, Kasinoa 
eraikinean.

Bertan, udal erakusgelea eta areto nagusia dagoz. Urtean zehar,
zine komertziala, ume eta nagusien antzerkia, hitzaldiak, 
aurkezpenak, jardunaldiak, etab. izaten dira. Euskadiko Antzoki 
Sarean sartuta dago.

La sala Nestor Basterretxea dispone de sala de exposiciones y sala principal,

para cine, teatro, conferencias, etc.

• BERMEOKO KAFE ANTZOKIA

2008ko apirilean edegi zan. Gizarte eta Kultura Etxearen be-
heko aldean dago, Aurrekoetxea kalean.

Kultur ekintzetarako gunea da: kontzertuak, umeen saioak, na-
gusien dantzaldiak, ikuskizunak, etab. Ostalaritza zerbitzuak
be emoten dauz: jatetxea, kafetegia eta kafe antzokia.  

Sede de actividades culturales: conciertos, teatro infantil, bailes para mayo-

res, espectáculos, etc. También ofrece servicios de hostelería: restaurante, ca-

fetería y kafe antzokia. 
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Ludotekea 6 eta 11 urte bitarteko umeek
astialdia gozatzen ikasteko lekua da. Bertan,
ekintza ugariren bitartez, jakintzak,
trebetasunak, gaitasunak, balioak, jarrerak,
arauak, igorri eta eskuratzen dabez. Neguko
hileetan, barruko lokaletan egiten dira
jarduerak, eta udan,  kalean izaten da. Besteak
beste, jolasak, mahai-jokoak, txapelketak,
urtekerak, eskulanak etab. burutzen dira.

Ludoteka

El Gazteleku es una oferta de tiempo libre para los y las jóvenes de Bermeo de
entre 12 y 18 años. Asimismo, los sábados se lleva a cabo el programa Kuadri-
lategi.

Gaztelekua, herriko 12 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendutako
aisialdi eskaintzea da. Gaztelekuan, zapatuetan, Kuadrillategi
programea be lantzen dogu. Proiektu honetan aisialdi eskaintza
berezia egiten jake 12 eta 16 urte arteko gaztetxuei; izena koadrilaka
emon behar dabe, eta jarduera guztiak euskeraz egiten dira.
Aipatzekoa da batez be, gure xedea gazteak euren artean
harremanduz ondo pasatzea dala. Hori dala eta, ekintza bereziak
prestatzen doguz: futbolin txapelketak, karaoke saioak, eskulanak
eta urteerak, besteak beste.

Gaztelekua

La Ludoteca es un espacio donde los niños de 6 a 11
años tienen la oportunidad de aprender a disfrutar del
tiempo libre. 

NEGUAN

Barikutik domekara
17:30etik 20:30era

UDAN

Astelehenetik barikura
18:00etatik 21:00etara

NEGUAN

Barikuak 
17:30etik 21:30era

Zapatuak 
18:00etatik 21:30era

Domekak 
17:00etatik 21:00etara

UDAN

Astelehenetik zapatura
18:30etik 21:30era



• ZER DA?

Zuri, Bermeoko gaztea zaran horri, eskaintzen jatzun
zerbitzua da; bertan gehien interesetan jatzuzan gaiei
buruzko informazinoa eta aholkularitza eukiko dozuz.
Aisialdia, bidaiak, udalekuak, ikastaroak, lan-eskain-
tzak, bekak, sexualidadea, prestakuntza, etxebizitza,
boluntariotza, kirola eta besteei buruz euki zeinkezan
zalantzak argitzen deutsuguz.

• BIDAIATEKA

Bidaiak antolatzeko baliabide eta materiala: gidak, ma-
pak, aterpetxe eta camping gidak…

• TXARTELEN JAULKIPENA

Nazinoarteko deskontuak eta ostatua lortzeko txar-
telak: Ikasle Txartela (ISIC), Irakasle Txartela
(ITIC), Aterpekide Txartela eta Nazinoarteko Gaz-
te-Txartela (GO 25).

• AUTOKONTSULTARAKO 
ORDENAGAILUAK

Autokontsultarako 3 ordenagailu, interneteko lotu-
ra eta programa ugarigaz.

• BERMESEX

Sexu Aholkularitza Zerbitzua. Hilero eguen bitan,
17:00etatik 20:00etara, Gizarte eta Kultura Etxeko
bigarren solairuan. E-posta: bermesex@bermeo.org,
eta messengerra, eguen eta barikuetan, 17:00etatik
20:00etara, sexaholkuak@hotmail.com helbidean.

La Oficina de Información Juvenil de
Bermeo es un servicio dirigido a ti que
eres joven. En la OIJ encontrarás
 información relativa a viajes, empleo,
vivienda, tiempo libre, becas, etc.
Además, gestionamos los carnés
 internacionales de estudiante (ISIC),
profesor (ITIC), carné joven (GO 25)
y  alberguista. También disponemos de
tres ordenadores de autoconsulta con
acceso a internet. Por otra parte, la
OIJ ofrece el Servicio de Asesora-
miento de Sexualidad Bermesex, con
el propósito de dar un servicio  continúo
a todas las personas jóvenes que
 podáis tener dudas o consultas que
 realizar.

Gazteentzako Informazino Zerbitzua (GIZ)
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• ZER DA?

Zuri, Bermeoko gazte horri, eskain-
tzen jatzun zerbitzua da. Bertan,
gehien interesetan jatzuzan gaiei
buruzko proposamen eta ideiak jo-
rratzeko orientabidea eta aholkula-
ritzea emongo jatzuz.

• GAZTEEN EKIMENEN 
BULTZADA

Gustuko dozun ekintzaren bat egin
gura dozula? Aztertu eta antolatze-
ko laguntzea eta aholkularitzea
emongo jatzuz: ekimenen diseinuan,
finantziazino-bideen bilatzen…

• AHOLKULARITZEA

Alkarte bat sortu gura dozula? Ja-
rraitu beharreko prozesuan ahol-
kua eta orientabidea eskainiko jatzuz.

• ALKARKIDETZA-
BOLUNTARIOTZA

Gazteentzat: zure interes berberak
daukiezan alkarteakaz hartu-emo-
netan ipiniko zaitugu.

Alkarteei: zuen lana bultzatu eta
lagunduko dogu.

Gazte Ekimenak Sustatzeko Zerbitzua (GEZ)

El Servicio de Promoción de Iniciativas
 Juveniles (GEZ) de Bermeo es un servicio
dirigido a ti que eres joven. En el obtendrás
orientación y consejo acerca de las ideas y
 propuestas que tengas sobre los temas que más
te interesan. Estudiaremos tu propuesta y te
asesoraremos para su organización: diseño de
iniciativas, búsqueda de financiación…

Si tu idea es formar una asociación, te
 orientaremos y asesoraremos en el proceso a
seguir.

GOIZEZ

Martitzenetik barikura 
12:00etatik 13:00era

ARRATSALDEZ

Astelehenetik eguenara 
16:30etik 20:30era 
(barikuetan 19:30era)

UDAN

Astelehenetik barikura
11:00etatik 14:00etara
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Bermeoko Joxe Miel Barandiaran Udal Liburutegia 1987tik dago La-
merako eraikinean. Urteetan zehar bilduma eta zerbitzuak garatzen
joan gara erabiltzaileen beharretara egokitzeko. Gaur egun Euska-
diko Liburutegi Sare Nazionaleko kideak gara eta on-line dagoan ka-
talogoan bilduma aberatsa daukagu. 

Hainbat erabiltzaileentzako zerbitzuak daukaguz, modernoa, dinami-
koa eta teknologia berrietara egokituta gagoz. 

Gure xedea da herritarrei aisialdira eta bizi dogun garaiko informa-
zino beharretara zuzendutako doaneko kalidadezko zerbitzuak es-
kaintzea.

• Zerbitzuak 

Bazkide txartela

Mailegua

Informazino zerbitzua

Hitzaldiak, diaporamak, literatur tailerrak...

Ipuin kontalariak, umeentzako ekintza bereziak...

Liburutegi arteko mailegua (LAM)

Mikroteka: Datu baseak eta Internetera sarbidea

Bideoteka

Fonoteka

WiFi sarbidea

Prentsa dossierra

Joxe Miel Barandiaran Udal Liburutegia
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• Bilduma Atalak

Haur liburutegia 

Gazte atala 

Erreferentzia atala

Literatura atala

Gaietako bilduma

Bertoko atala

Musika bilduma

Film eta dokumental bilduma

Hemeroteka: egunkari eta aldizkariak

Atzerriko hizkuntzen bilduma

Bilduma bereziak

Ignacio Arocena bilduma

La biblioteca Municipal Joxe Miel Barandiaran de Bermeo está en la Lamera desde 1987. Durante estos
años hemos ido desarrollando la colección y los servicios para adecuarnos a las necesidades de nuestros
usuarios. Actualmente formamos parte del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi y en el catálogo
on-line ofrecemos una colección muy amplia.

Ofrecemos múltiples servicios adecuados a una amplia gama de usuarios siendo una biblioteca moderna,
dinámica y adecuada a las nuevas tecnologías.

Nuestro objetivo principal es ofrecer servicios gratuitos y de calidad para el entretenimiento y las necesi-
dades de información de nuestro tiempo.

Entre nuestros servicios: carné de socio, préstamo, conferencias, cuenta cuentos, acceso a Internet, video-
teca, fonoteca...

Secciones de la colección: biblioteca infantil y juvenil, sección de referencia, colección de literatura, colec-
ción temática, colección de música, documentales y películas, hemeroteca, fondo local, idiomas extranjeros...

NEGUAN

Astelehenetik barikura

09:30 /14:00  15:30/20:00

Zapatuak

9:30etatik 13:00etara

UDAN

Astelehenetik barikura

9:00etatik 14:30etara
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Bermeoko Udal Artxiboak gure herriaren bizitzearen le -
kukotza emoten deusku udalak sortutako dokumentuen
bitartez. Zoritxarrez, suteek dokumentazino honen zati
handi bat erre egin dabe. Gaur egun XVII. eta XVIII.
mendeetako dokumentuen zati txiki bat eta XIX. eta XX.
mendeetako dokumentazinoa dago kontsultetako.

2002. urtean artxiboa lekuz aldatu zen udal azokako erai -
kinean instalazino barriak sortu ziranean. Dokumentazino
Ondarearen kontserbazino eta segurtasuna bermatuko
eben baliabideak jarri ziran. Erabiltzaileentzako kontsulta
gelak eta, orokorrean, artxibo batek emon behar dauzan
zerbitzuak ziurtatuko ebazan beharrezko baliabideak ipini
ziran.

Udalak bere zereginak betetean sortutako dokumentazinoa
kontserbetan dogu. Bermeoko irudi zaharrak batzen doguz
eta Bermeoko historia ezagutzen laguntzen deuskuen
dokumentu fondoak be bai.

• Fondoak

Udal fondoa: administratiboa eta historikoa

Ikus-entzunezkoen fondoa: Bermeoko garai
guztietako irudiak biltzen dauz.

Jose Franco Fondoa: Udal Bandako zuzendariaren
partiturak.

Udal Artxiboa
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Los documentos que hay en el archivo son el testimonio de la
vida en Bermeo a través de la documentación del Ayuntamiento.
Desgraciadamente los incendios han reducido el fondo prác-
ticamente a la documentación de los siglos XIX y XX y una
pequeña parte de los siglos XVII y XVIII. Desde el año 2002
contamos con nuevas instalaciones en las que se garantiza la
conservación y la seguridad del Patrimonio Documental así
como un buen servicio a los usuarios.

Fondos
Fondo Local
Fondo audiovisual
Fondo José Franco

Servicios 
Consulta 
Reprografía 
Biblioteca auxiliar

Herramientas de descripción documental
Índice documental del Archivo Municipal de Bermeo
Inventario informatizado  
Base de datos de imágenes

• Zerbitzuak 

Kontsultea

Erreprografia

Biblioteka laguntzailea

• Dokumentuak deskribatzeko tresnak 

Bermeoko udal-agiritegiaren aurkibidea

Informatizatutako inbentarioa

Irudi datu-basea.

NEGUAN

Astelehenetik barikura

09:30etik 13:30era

UDAN

Astelehenetik barikura

9:30etik 14:30era
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Hamazazpi urte igaro dira J.A.
Egia udalaren musika-eskolak
ateak edegi ebazanetik. Ibilbide
luze horretan mi laka doinu
sortu, interpretau eta plazaratu
dabez musika-eskolatik pasau
diran herritar ugariek: ume,
gazte zein helduak. Bide batez,
herriko musikazaleek eta
musika-eskolako musikariek,
danek batera, musikeagaz kon -
taktu zuzen eta bizian jardun
dabe.

Hori holan, hauxe da musika-
esko lea ren helburua:

Herriaren beharrizanetara 
ego kituta musika hezkuntza
era kargarria es kaintzea eta
kultu raren bultzatzaile izatea. 

Jose Antonio Egia udalaren Musika-Eskola

• Eskolen maila

1.maila- Harrera zikloa

2.maila- Hasiera zikloa

3.maila-Finkatze zikloa

4.maila-Lehentasunezko jarduera

Ikastaro monografikoak

• Musika tresnak

Flauta
Klarinetea
Saxofoia
Tronpeta
Tronboia
Bonbardinoa
Txistua
Biolina
Biolontxeloa
Akordeoia
Trikitixa
Pianoa
Gitarra
Gitarra elektrikoa
Baxu elektrikoa
Bateria



ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL  J. A.  EGIA

Han pasado diecisiete años desde que la escuela de música mu-
nicipal J.A. Egia abrió sus puertas. En este largo trayecto los usua-
rios que han pasado por la escuela de música han creado, inter-
pretado y presentado miles de melodías, tanto niños,  jóvenes como
mayores. Asimismo, los melómanos del pueblo y los alumnos de
la escuela de música, todos juntos, han mantenido un contacto di-
recto y vivo para con la música.

El objetivo de la escuela de música es  el siguiente: Ofertar una
educación musical, adecuada a las necesidades del municipio y
promover la cultura

• Taldeko jarduerak

Musika hizkuntza
Helduentzako m. hizkuntza
Koru txikia
Ganbera korua
Helduentzako korua
Akordeoia
Gitarra
Soka
Haizea
Txistua
Trikitixa
Ganbera musika-taldeak
Big-band
Konboak

• Ikastaro monografikoak

• Panderoa
• Txalaparta
• Informatika musikala
•Helduentzako musika 
hizkuntza

NEGUAN

Astelehenetik eguenera

12:15/13:30  17:00/20:00

Barikuan

11:00etatik 14:00etara

UDAN

Astelehenetik barikura

11:00etatik 13:30era
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18 urte baino gehiago dira
Bermeoko Udalak, Eusko
Jaur laritzako Hez kuntza
Sailagaz batera, Lanbide
Has tapeneko Pro gramearen
tutoretzea hartzeko eta
finantzazino-iturria izateko
erabagia hartu ebala.

Ordurik hona ehunka ikasle
izan dira lanbide batean edo
bestean dohainik prestau
diranak, eta gaur egun Ber -
meoko eta Busturialdeko gi -
zarteko partaideak eta lan gi -
leak dira.

Ikastegi honen helburua da
DBHko titulua eskuratzen
ez dauen ikasleari oinarrizko
hezkuntza eta lanbide bateko
edo besteko presta kun tzea
emotea, bai lan munduan
sartzeko ahalbidea izateko,
bai aurrerantzean
ikasketakaz segidu ahal
izateko, ka suan kasu.

Lanbide Hastapena

• Ikastegiak eskainitako espezialidadeak, programazinoaren arabera:

• Soldadurako Langilea.

• Aroztegi Metalikoko eta Eraikuntzen Muntaketako Langilea.

• Sukaldaritzako eta Zerbitzuetako Langilea.

• Gozotegiko eta Okindegiko Langilea

• Iturgintzako Langilea.

• Ibilgailuen Konponketarako Langilea. 
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Hace ya más de 18 años que el Ayuntamien-
to de Bermeo decidió compartir con el De-
partamento de Educación del Gobierno Vas-
co la tutela del Programa de Iniciación Pro-
fesional.

Desde entonces cientos de alumnas y alumnos
se han formado gratuitamente en una profe-
sión y son hoy parte del tejido social y labo-
ral de Bermeo y Busturialdea.

La finalidad de este Centro es facilitar al
alumno/a que no alcance el título de la
ESO, una formación básica y profesional que
le permita una inserción laboral y la oportu-
nidad de proseguir estudios más adelante.

Especialidades que imparte el centro según pro-
gramación:

• Operario de Soldadura

• Operario de Carpintería Metálica y 
Montaje de Construcciones

• Operario de Cocina y Servicios

• Operario de Pastelería y Panadería

• Operario de Fontanería

• Operario de Reparación de Vehículos

ASTELEHENETIK BARIKURA

08:00etatik 15:00etara
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• ADA ANTZERKI TALDEA

• “ALEGRIA PARA CRISTO” ASTIALDIKO TALDEA

• ALKARTASUNA DANTZA TALDEA

• ASOCIACIÓN MOTERA IZARO BIKERS

• ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BILBO SALSA

• BARRUETA ARTE ELKARTEA

• BATUN-BATUN AISIALDI KULTUR 
ELKARTEA

• BERMEOKO ABESBATZA

• BERMEOKO ERRALDOIEN KONPARTSA

• BERMEOKO UMEEN DANBORRADA ETA 

ERREGEEN KABALGATA (BUDEK)

• BERMEOKO TXISTULARIAK

• BERMEOTARRAK FANFARREA

• BUZTINA KERAMIKA TALDEA

• CREARTE ELKARTE KULTURALA

• D’ARBUKA PERKUSINO TALDEA

• EUSKERAZ BERBETAN TALDEA

• GAZTELUGATXE TALDEA

• ERROXAPE EMAKUMEEN ELKARTEA

• H-FACTORY-DXE LITERATURA ETA ARTE

BANDA

• ITSUKI IRRATIA-BERKO KULTUR ELKARTEA

• IZARO ABESBATZA

• JAKIN BADAKIGU INFORMATIKA ELKARTEA

• JIZZ JAZZ KULTUR TALDEA

• KIÑE BERMEOKO FORUMA

• KOKOTXA KULTUR ELKARTEA

• LA CAPILLA ROCK ELKARTEA

• MB-2000 ZERBITZU SOZIOKULTURALAK

• NUNTXAKU KULTUR ELKARTEA

• SPOOKYPHERIA PRODUCTIONS TALDEA

• TXO SEVILLA DANTZA TALDEA

• TXOKO PRODUCCIONES

• URDAIBAI TUNING TALDEA

• ZANTZUE KULTUR ELKARTEA

Bermeoko Kultur taldeak
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Urtarrila
• Erregeen kabalgata

Zezeila
• Aratusteak

• Irakurzaletasuna   
suspertzeko kanpaina

Martia
• Liburutegiko erakusketa

• Musika Eskolako ganbera 
kontzertuak

Apirila
• Nazinoarteko haur eta gazte 
literatura eguna

• Nazinoarteko liburu eguna

• Apirileko feria

Maiatza
• Tuning topaketak

Bagila
• Txistu alardea

• Musikaz Blai Musika Eskolan

• Ikasturte amaierako jaia

• Matxitxako Reggae Splash 
jaialdia

• San Juan jaiak

Garagarrila
• Musika udalekuak

• Udaleku edegiak

• Jazzber jaialdia

• Aritzatxu Rock jaialdia

• Madalen eguna

Abuztua
• Nazinoarteko musika astea

• Nazinoarteko folklore
jaialdia

• San Roke eguna

Iraila
• Andra Mari eta Santa
Eufemia jaiak

Urria
• Liburutegi eguna

• Bermistorian

Zemendia
• Musikalean

Abendua
• Gabon kontzertuak

• Olentzero

• Pailazoen jaialdia

Agenda



GIZARTE ETA KULTURA
ETXEA
Irakaskintza, 14-16 
Tel.: 94 617 91 55

GIZ - GEZ
Tel.: 94 617 91 58 
e-posta: giz@bermeo.org
e-posta: gez@bermeo.org
www.giz.bermeo.org

J.A. EGIA UDALAREN 
MUSIKA-ESKOLA
Irakaskintza, z. g. 
Tel.: 94 617 91 56
Faxa: 94 688 10 54
e-posta: musikaeskola@bermeo.org

NESTOR BASTERRETXEA
ARETOA
Frantzisko Deuna atea, z.g.
Tel.: 94 618 98 16
e-posta: kultura@bermeo.org

KULTURA SAILA
Tel.: 94 617 91 57 (bulegoak)
Faxa: 94 688 15 18
e-posta: kultura@bermeo.org

BERMESEX
Tel.: 94 617 91 58 
e-posta: bermesex@bermeo.org
msn: sexaholkuak@hotmail.com

LANBIDE HASTAPENA
Atalde, 8 (Institutu zaharra)
Tel.: 94 617 91 75
Faxa: 94 688 18 97
e-posta:
lanbidehastapena@bermeo.org

BERMEOKO KAFE ANTZOKIA
Aurrekoetxea, 27
Tel.: 94 688 02 16
www.kafeantzokia.es

UDAL  ARTXIBOA 
Zubiaur tar Kepa, 26 - 2. (Udal Azoka)
Tel.: 94 617 91 53 
e-posta: artxiboa@bermeo.org
www.artxiboa.bermeo.org

UDAL LIBURUTEGIA 
Lamera, z. g.
Tel.: 94 617 91 51 
e-posta: liburutegia@bermeo.org
www.liburutegia.bermeo.org

www.bermeo.org


