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GABONAK
Gabonetan ondo bizi eta GetxOn erosi

Txikienei astialdirako irtenbidea 
eskaintzea, lan bizitza eta fami-
liarra bateratzen laguntzea, to-
kiko merkataritza bultzatzea, 
merkataritzako jarduera dinami-
zatzea eta euskararen erabilera 
sustatzea dira Udalak, hainbat 
kultur, gizarteko eta kirol elkarte-
ren laguntzarekin, Gabonetarako 
antolatu eta bultzatu dituen jar-
duera ugariren eskaintza zabala-
ren helburuak.

Aurreikusitako jarduerak oso ani-
tzak eta ugariak izango dira, horien 
artean Olentzeroaren eta Erregeen 
Kabalgataren desfileak jarduera 
osagarri askorekin, esate batera-
ko,  pailazoekin eta kalejirekin…, 
eta  baita tailerrak, antzerkia, kale 
animazioa, Gabonetako ohiko kirol 
campusak, eta abar ere. Horietari-
ko asko euskaraz egiteko aukera 
izango da. 

Areetako Kukupraka Ludotekak eta 
Algortako Gauegun Gaztelekuak 
eskainiko duten zerbitzu berezie-
kin batera, Getxolanen eskutik, Ge-
txOn! Kanpainaren barruan, izango 
den kale animazioa (besteak beste, 
Getxopariekin) gehitu behar da. Da-
tozen egunotako ekitaldirik erakar-
garriena Getxolandia Haur Parkea 
izango da,  Areetako Geltokiko pla-
zan, abenduaren 20tik urtarrilaren 
5era bitartean. 



GetxOpariak
Nortzuk dira kaleetan barrena musikaz paseatzen, 
neska-mutikoekin berbetan, eta dendatan sartu eta 
non erosi eta herrian zergatik erosten duzun galdez-
ka dabiltzan iratxo txiki horiek?   GetxOpariak!!!!!!!
Eta bazenekien opariren bat eman diezazuketela Gabo-
netan udalerriko dendatan erosten duzula ikusiz gero? 
Eta opari horiek aurten, umeentzako zine, antzerki, Ge-
txolandia, kontzertuetarako... sarrerak direla?
Erosi eta kultura bizi Getxon!

Gabonak Kultur 
Etxetan

Algortako eta Romoko Kul-
tur Etxeek umeentzako eta 
familientzako proposamen 
ludikoa hartuko dute hainbat 
jardunalditan, besteak beste, 
irudimena, parte-hartze ak-
tiboa eta sormena bezalako 
alderdiak estimulatzeko sor-
tutako tailer eta jolasekin.

Algortan, birziklatutako materialekin, Itsasoko Jola-
sekin eta Munduko Jolasekin gozatzeko aukera izan-
go dute 7 urtetik gorako umeek tailerretan.
Romon, Rafa Villak, Myriam Rodetek eta beren tal-
deak ametsak egia bihurtzera eta irudimenean sortu-
tako pertsonaiei bizia ematera gonbidatzen dituzte 6 
urtetik gorako umeak, ipuinak, musika, dantza eta es-
kulanak erabiltzen dituzten tailerren bitartez.

Oparitu 
euskaraz

Euskarazko Produktuen Ka-
talogoak ehunka erreferen-
tzia biltzen ditu, euskarazko 
opariak erosterakoan kon-
tuan hartzeko: musika, libu-
ruak, aldizkariak, filmak, jos-

tailu eta jokoak, DVD eta informatika produktuak, 
komikiak, gurasoentzako produktuak...
Informazioa: Getxoko  liburu-denda laguntzaileetan 
www.katalogoa.org eta www.getxo.net/euskara

Eñaut  
Elorrietaren 
kontzertua

Eñaut Elorrietak Deserriko kantak bakarkako lehe-
nengo lana, erbestean eta erroen ezan inspiratutako 
diskoa dena, aurkeztuko du hilaren 28an, larunbata, 
Andres Isasi Musika Eskolan. Ken Zazpi taldeko kan-
taria, bere testuez gain, hainbat idazle eta poetaren 
lumaz baliatzen da; euretako batzuek euren azalean 
bizi izan dute deserri politikoa (Joseba Sarrionandiak 
edo Joan Oliverrek, esate baterako); beste batzuek, al-
diz, deserri poetikoari idatzi diote (Mario Benedetti, 
Harkaitz Cano, Bernardo Atxaga). Sarrera: 12€.

Getxolandia 2013
Abenduaren 20tik 
urtarrilaren 5era, 
Getxolandia Hau-
rrentzako Gabone-
tako Parkea izan-
go da Areetako 
Geltokia plazan. 
N e s k a - m u t i l e k 
Gabonetako opo-
rrez gozatu ahal 
izateko, Getxo-
landiak hainbat 
atrakzio hartzen 
ditu (dragoiak, 
talka-autoak, ige-
la, zaldiko-maldikoak eta abar) eta, baita, ohe elas-
tikoak, puzgarriak, txikitxoenentzako ludoteka eta 
jolas-toki bat ere. Sarrera: 3,50€ (5 bidaia). 

Magiazko karabana
1.000tik gora lagunek ikusi ahal izango dute Getxon 
umeentzako magiazko saioak, 1900. urtean girotu-
riko karabana baten barruan. Magiazko Gabonak 
Getxo Enpresak sustatutako ekimena da, Udalak ba-
bestuta eta Deia egunkariak lagunduta. Umeentzako 
jarduera-agendan zehaztutako egun, ordu eta toki-
tan gauzatuko da ekimena.
Saio bakoitzak 15 minutu iraungo du eta sarrera 
1,5€-koa da 12 urtez azpikoentzat eta 2,5€-koa gai-
nontzekoentzat. 
Sarrerak, proiektuan parte hartzen duten Getxoko 20 
bat enpresatan daude salgai, salmenta-puntu baka-
rrak direlarik. 
Aipatu enpresen zerrenda eta harremanetarako da-
tuak: www.getxoempresarialycomercial.com. 

Gabonak  
“Kukupraka”  

ludotekan
Areetako Eskoletako plazan dagoen lu-

dotekan aisialdirako hainbat ekin-
tza antolatzen dituzte: jokoak, taile-
rrak, lankidetza-jolasak eta hainbat 

motatako dinamikak. 5 eta 
11 urte bitarteko umeentzat. 

Honekin guztiarekin, gure umeak aisial-
dian modu dibertigarrian hezi nahi dira 
eta, bestetik, umeen artean aisialdian 
euskararen erabilera sustatu. 
Abenduak: 23, 26 eta 27. Urtarrilak: 2 eta 
3. Ordutegia: 10:30-13:30.
Doan. Jende-kopuru mugatua.

Gabonak  
“GauEgun”  
gaztelekuan

Algortako Urgull kaleko 
gaztelekuan, xaboi natura-
lak, taloak, eskulanak… egiteko tai-
lerrak, DJ saioa, Euskal Selekzioaren 
partida ikustera joateko irteera San 
Mamesera eta beste hainbat 

ekintza antolatuko dituzte, 11 eta 17 urte 
bitarteko gazteek Gabonetan ere 
aisialdiaz gozatu dezaten.  
Abenduak: 11, 14, 17 eta 26.
Doan. Jende-kopuru mugatua.

Haur antzerkia: 
“Auzokideak” 
(Panta Rhei)

Auzokideak antzezlana 
abenduaren 26an ikusi ahal 
izango da, 18:00etan, Andres 
Isasi Musika Eskolan. Egina-
ren Eginez Arabako Gutxitu 
Fisikoen Elkartearen Auzo-
kideak-Compañeros de Barrio 
proiektutik sortzen da an-
tzezlana eta Panta Rhei-k 
ematen dio itxura artistikoa. 
Haurrak dira protagonistak 
Auzokideak antzezlanean. 
Gaur egungo gizartearen 
aniztasuna agerian uzten digute: aniztasun funtzio-
nala, etnikoa… Auzo berean bizi dira eta haien zo-
riontasuna hari batetik zintzilik dago. Aniztasun 
funtzionala zer den ulertzen laguntzeko eta berdin-
tasuna eta adiskidetasuna sustatzeko istorio bat da 
ikuskizuna.
Euskaraz antzeztuko dute, 6 urtetik aurrerakoentzat. 
Sarrera: 4€.

Haur antzerkia: 
“Titiricircus” 
(Tanxarina)

Titiricircus lanak garai bateko 
zirkoko bizimodua gogoratzen 
duten zirko langile biren istorioa 
kontatzen digu txotxongiloekin. 
Tanxarina Títeres taldekoek, he-
rriz herri, portu asko bisitatuz, 
hegazkin supersonikoetan zerua 
zeharkatuz... 25 urte daramate an-
tzezten obra hori, eta beti txaloak 
eta irribarreak jasoz. Txotxongi-
loen eta aktoreen arteko hartu-eman eszenikoa da 
konpainiaren ezaugarri nagusietako bat. Antzezpena 
hilaren 27an, ostirala, izango da, 18:00etan, Musika 
Eskolan. Muntaia gaztelaniaz egingo dute eta 3 urte-
tik aurrerako umeentzat da. Sarrera: 4€. 

Kirol campusak
Zenbait kirol-taldek, Getxo Kirolak-en laguntza-
rekin, aurtengo Gabonetan hamaika kirol campus 
eskainiko dituzte honako modalitate hauetan: gim-
nasia erritmikoa, errugbia, saskibaloia, kirol-anitza, 
igeriketa, tenisa, futbola, boleibola eta irristaketa. 
Bestalde, Fadurako Txikigunek 3 eta 12 urte bitarte-
ko haurrentzako programa berezia antolatu du opo-
rretarako. Ekintzen ordutegia 08:00etatik 14:00etara 
artekoa da eta asteko prezioa 68 eurokoa (44 eurokoa 
ordutegia 10:00etatik 14:00etara artekoa bada). Hau-
rren zentroak, gainera, bazkari-zerbitzua eskainiko 
du Fadura jatetxearen laguntzarekin. Informazio 
gehiago: tel.: 94 479 22 55 edo txikigune@gmail.com.



HAUR JARDUEREN GABONETAKO AGENDA
EGUNA EKINTZA TOKIA ORDUA

17 Gabonetako kanpainaren hasiera. GetxOpariak Areetan. Areeta. Paulino Mendivil eta Andres Larrazabal kaleen elkargunean. 18:30

19 GetxOpariak! Ibilbidea Algortako kale komertzialetan zehar. 11:00-13:00

21 Getxolandia  (abenduaren 20tik urtarrilaren 5era). Areetako Geltokia plaza. 11:00-14:00 eta 
17:00-21:00

GetxOpariak! Ibilbidea Areetako kale komertzialetan zehar. 11:00-13:00

22 Zinea: Anjé, la Leyenda del Pirineo (gaztelaniaz). Andres Isasi Musika Eskola- Areeta. 17:00

Olentzero Negurin: Txokolate jana. Jolastoky jatetxea. 17:00

Olentzero Negurin: Kalejira eta festa. Ibilbidea: Jolastoky jatetxetik irten - San Esteban egoitza - Aiboa kalea 
- Gernika parkea - Udaberri kalea - Makaletako etorb. Antolatzaileak: 
Txatxalin Gobelako Gurasoen Elkartea eta Neguriko Gobela Taldea.

18:00-21:30

XII. ALBE GALA: bertso-urteari errepasoa. Balendin Enbeita Bertso-paper Lehia-
ketaren sari-banaketa.

Algortako Kultur Etxea. 18:00

23 Tailerrak birziklatutako materialekin. Algortako Kultur Etxea. 10:00-12:30

Tailerrak ametsei eta zure irudimeneko pertsonaiei bizia emateko . Romoko Kultur Etxea. 10:00-12:30
GetxOpariak!!! Ibilbidea Romoko kale komertzialetan zehar. 18:00-20:00

Olentzero Algortan: Jokuak, puzgarriak, bertsolariak. Algortako Geltokia plaza. 18:00

Olentzero Algortan: Bertsolariak. Algortako Geltokia plaza. 19:00

Olentzero Algortan: Kantupoteoa Taberna Ibiltariaren eskutik. Algortako Geltokia plaza. 20:00

Olentzero Andra Marin: Burduntzia eta festa. Malakate. 19:30

Olentzero Romon: Eskutitzak jasoko ditu Olentzerok. San Jose Eliza. Romo. 18:00

Olentzero Areetan: Umeentzako antzerkia. Areetako Eskoletako plaza. 18:30

24 Getxolandia. Areetako Geltokia plaza. 11:00-14:00 eta 
17:00-20:00

Olentzero Algortan: Jokuak eta puzgarriak. Algorta: Zabala ikastetxea. 12:00-14:00

Olentzero Algortan: Kalejira eta Olentzero erretzea. Ibilbidea: Benantzio - Sarrikobaso - Illeta - Villamonte - Bolue - Algor-
tako Etorbidea-Mariandresena - Telletxe - Geltokia plaza. Antolatzai-
lea: Horra Horra Algortako Olentzero Batzordea.

17:00-20:00

Olentzero Areetan: Erakusketak, erromeria, ikuskizun ugari. Areetako Eskoletako plaza. 11:00-14:00

Olentzero Areetan: Kalejira eta festa. Ibilbidea: Eskoletako plaza - Kale Nagusia - Geltokia plaza - Arlamendi 
- Mesedeetako kalea - Andres Larrazabal - Eskoletako plaza. Antola-
tzailea: Berantzagi.

18:30

Olentzero Andra Marin: Kalejira eta festa. Ibilbidea: Kiroldegia - Mati - Diliz - Saratxaga - Zientoetxe - Perune 
- Uri - Torrebarria - Benta - Geroa ikastola - Orduña Mendatea - Be-
nantzio - Malakate. Antolatzailea: Itxas Argia.

17:00-19:15

Olentzero Romon: Kalejira eta festa. Ibilbidea: Ezequiel Agirre - Maitzaren bata - Nafarroa - Zuberoa - Go-
belaurre - Zubieta - Ganeta - Errekagane - Aurrezki Kutxa - Ibaiondo 
- Santa Eugenia plaza. Antolatzaileak: Zasi Eskola, Ziztu Bizian eta 
Romoko Jai Batzordea.

17:30-19:45

26 Tailerrak birziklatutako materialekin. Algortako Kultur Etxea. 10:00-12:30

Tailerrak ametsei eta zure irudimeneko pertsonaiei bizia emateko. Romoko Kultur Etxea. 10:00-12:30

Haur antzerkia: Auzokideak (euskaraz). Andres Isasi Musika Eskola- Areeta. 18:00

27 Tailerrak birziklatutako materialekin. Algortako Kultur Etxea. 10:00-12:30

Tailerrak ametsei eta zure irudimeneko pertsonaiei bizia emateko. Romoko Kultur Etxea. 10:00-12:30

Haur antzerkia: Titiricircus (gaztelaniaz). Andres Isasi Musika Eskola- Areeta. 18:00
GetxOpariak! Ibilbidea Algortako kale komertzialetan zehar. 18:00-20:00

28 GetxOpariak! Ibilbidea Areetako kale komertzialetan zehar. 11:00-13:00

29 Zinea: Glup (gaztelaniaz). Andres Isasi Musika Eskola- Areeta. 17:00

30 Tailerrak birziklatutako materialekin. Algortako Kultur Etxea. 10:00-12:30

Tailerrak ametsei eta zure irudimeneko pertsonaiei bizia emateko. Romoko Kultur Etxea. 10:00-12:30
GetxOpariak! Ibilbidea Algortako kale komertzialetan zehar. 18:00-20:00

31 Getxolandia Areetako Geltokia plaza. 11:00-14:00 eta 
17:00-20:00

2 Tailerrak birziklatutako materialekin. Algortako Kultur Etxea. 10:00-12:30

Tailerrak ametsei eta zure irudimeneko pertsonaiei bizia emateko. Romoko Kultur Etxea. 10:00-12:30

3 Gabon magikoak. Magia ikuskizuna. Antolatzailea: Getxo Enpresa. Romo. 10:00-13:30

Gabon magikoak. Magia ikuskizuna. Antolatzailea: Getxo Enpresa. Algorta. 17:00-20:30

Tailerrak birziklatutako materialekin. Algortako Kultur Etxea. 10:00-12:30

Tailerrak ametsei eta zure irudimeneko pertsonaiei bizia emateko. Romoko Kultur Etxea. 10:00-12:30

4 Gabon magikoak. Magia ikuskizuna. Antolatzailea: Getxo Enpresa.                                Areeta. 10:00-13:30

5 Kabalgata. GetxOpariak Errege Magoekin!!! Algorta. Maidagan, Aingeruaren etbd., Telletxe, Mariandresena eta 
Kasinoa. 

18:00

Errege Magoen harrera umeei. Algortako Kultur Etxea. Kabalgataren 
ostean

Kabalgata. GetxOpariak Errege Magoekin!!! Areeta. Areeta etbd., Kale Nagusia, Ezequiel Agirre, Kresaltxu, Gorbea 
eta Gobelaurre.

19:30

Errege Magoen harrera umeei. Andres Isasi Musika Eskola- Areeta. Kabalgataren 
ostean

Jarduera hauei Andres Isasi Musika Eskolako ikasleen entzunaldi eta kalejirak gehitu behar zaizkie



XXIII. Erakuslehio 
Lehiaketa

Aurten ere, martxan jarri dute txapel-
keta hau, udalerriko merkataritza, os-
talaritza eta zerbitzu enpresek, parte 
hartu, eta  erakusleiho fisiko eta bir-
tual (web) onenei ematen zaizkien sari 
esanguratsuak lortzeko aukera izan 
dezaten. Helburua da balioan jartzea 
enpresek egiten dituzten ahaleginak 
euren negozioak bezeroentzat erakar-
garriago bihurtzeko, bereziki Gabone-
tan.
Sari-banaketaren egunean jakinarazi-
ko da bi epaileen erabakia. Ekitaldia 
datorren abenduaren 18an izango da, 
eta 25 sari banatuko dira guztira, en-
presa irabazleen artean. http://www.ge-
txo.net/es/getxolan/noticias/88

Gabon hauetan Bono  
Denda eta Bono Kultura

Getxoko saltoki ugarik egin dute 
bat II. Bono Denda Kanpainarekin. 
CECOBIk eta Bizkaiko Foru Aldun-
diak jarri zuten martxan ekimena, 
Kutxabankekin elkarlanean, eta txar-
tel horri esker, kontsumitzaileek ur-
tarrilaren 31ra arte 50 eurorainoko 
erosketak egin ditzakete atxikitako 
saltokietan. Bono Dendak 40 € ba-
lio du. BBK multizerbitzu-kutxazai-
netan eros daitezke, edozein mota-
ko kreditu/debitu txartela baliatuta. 
Atxikitako saltokien zerrenda web-
gune honetan aurki daiteke: http://
www.cecobi.es/es/comercios/bono
-denda_4.html. 

Halaber, aurten Bizkaiko Foru Aldun-
diak eta Cecobi-k Bono Kultura ere 
merkaturatu dute, eta aukera ema-
ten du sarrerak, liburuak… merkeago 
erosteko. Interesdunek Getxoko libu-
ru-dendetan lor dezakete. Horrez gain, 
abenduaren 16an Aldundiak Bizkaiko 
Kultur Txartela salgai jarriko du. Txar-
tel horrekin, % 20 eta % 40 arteko behe-
rapenak lor daitezke produktu kul-
turalak erostean, hala nola liburuak, 
diskak eta filmak.  Herritarrek hiru 
txartel-mota eskura ditzakete (24, 28 
edota 32 eurokoak), eta 40 euroko ba-
lioa duten produktu kulturalak eroste-
ko erabil daitezke.

Urteko jarduera-balantzea
GetxoaktibaTU!!
Aurten, ehun saltoki eta ostalari inguru elkarlanean aritu dira elkarteekin, pro-
fesionalekin, herritarrekin eta udal-arloekin, gure merkataritza-kaleen giroa ho-
betzeko eta bertako negozioetan erosketak baino gauza gehiago egiteko aukera 
edukitzeko. Zenbait lekutan hitzaldiak eman dituzte, beste batzuetan liburuak 
eta bidaiak aurkeztu dira, gauza berriak egiten ikasteko tailerrak antolatu dituzte, 
eta merkataritza-guneetan kirola egiteko aukera ere eduki dugu. 
2.100 pertsonak parte hartu dute zuzenean kanpainan, eta 3.000 ikusle bertaratu 
dira. Guztira, 64 proposamen antolatu dira, eta helburua bikoitza izan da: batetik, 
herrigunea eta merkataritza-guneak dinamizatzea, eta, bestetik, herritarrei pro-
posamen kulturalak, kirol-jarduerak eta aisialdi osasungarria eskaintzea.
Azken finean, saltokiek eta ostalariek herria zuretzako erakargarriago egin nahi 
dute, eta haiekin gera zaitezen lortu.

GetxoArte
Saltoki eta ostalari ugarik eskaini dute 
beren burua lokaletan obrak erakus-
teko, baina azkenean horietako askok 
ezin izan dute. Izan ere, gehiago izan 
dira eskaintza egin dutenak azkenean 
erakutsi dutenak baino. Obra oso inte-
resgarriak izan ditugu ikusgai, nego-
zioetan ondo baino hobeto integratu-
ta egon direnak. Zorionak ekimenean 
parte hartu duten 47 establezimenduei 
eta baita artistei ere!

Prestakuntza
Getxolan-ek hogei prestakuntza-jar-
duera inguru antolatu ditu saltokien-
tzat eta ostalarientzat, eta bertan parte 
hartu dutenek hainbat gai jorratu di-
tuzte: kudeaketa (zergak, finantzaketa, 
marketina, DBLO, erabakiak hartzea, 
visual thinking), hizkuntzak, barneal-
dea prestatzea, teknologia eta barra be-
rriak (pintxoak prestatzea)... Zerbitzu 
hobea eskaintzeko grinaz!

Merkataritza berdea
30 saltokik bat egin dute merkataritza 
berdearen aldeko ekimenarekin. Ahol-
kulariekin elkarlanean, haien saltokien 
energia-eraginkortasuna nola hobetu 
aztertuko dute. Helburua da energia
-kontsumoan, ur-kontsumoan, hon-
dakinen kudeaketan, erosketetan eta 
hornikuntzan eta beste hainbat arlotan 
aurrezten laguntzea. Hartu beharreko 
neurriak ezarri ostean, saltokiek urte-
beteko epean gauzatu behar dituzte 
proposatutako neurrien % 50 behin-
tzat, Merkataritza Berdea zigilua lortu 
nahi badute. Guztira, 145 saltokik har-
tu dute konpromisoa udalaren iraun-
kortasunarekin.

Bidezko merkataritza
Bidezko merkataritzaren alde egiten 
duen herria izanik, ostalaritzak aurten 
birritan parte hartu du bidezko merka-
taritzaren produktuak ezagutarazi eta 
sustatzeko.

Atzerritarrek gobernatutako 
negozioak
Udalekoak, Getxolan Ekonomia eta 
Enplegua Sustatzeko Zerbitzuaren 
bitartez, negozioak gobernatzen di-
tuzten atzerritarrekin bildu da, espe-
rientziak partekatzeko eta lankidetza- 
eta truke-aukerak sortzen saiatzeko. 
Etorkizunera begira izango da  
egitasmoa.

Merkataritza Mahaia
Aurten, hirutan bildu da merkataritzaren 
gaineko alderdi garrantzitsuak jorratze-
ko, egin beharreko jarduerei buruz ezta-
baidatzeko eta dauden arazoez mintza-
tzeko. Merkataria edo ostalaria bazara, 
merkataritza-mahaian parte har deza-
kezu Getxolan zerbitzuan (Getxo Elkar-
tegia, Ogoño kalea, 1. Areeta. Telefonoa: 
944660140. e-posta: getxolan@getxo.net)

100 enpresa baino gehiagok dirua bildu 
dute Filipinetako hondamendirako

Getxoko 100 enpresa baino gehiagok aktiboki parte hartu dute, duela gutxi Filipinetan 
izandako tifoiak eta lurrikarak kaltetutakoentzako laguntza lortzeko. ZABALKETA Gobernuz 
Kanpoko Erakunde getxotarrak sustatu du proiektua, Getxoko Udalarekin eta Getxo Enpre-
sa elkartearekin batera. 
Horrela, Getxo Enpresa elkarteko enpresa askok euren elkartasuna eta parte-hartzea es-
kaini dituzte une latz hauetan. Ekimenarekin konpromisoa hartzen dutenek haien lokalen 
eta bulegoen kanpoaldetik ikus daitekeen kartel bat edukiko dute, eta barnealdean, eki-
mena azaltzen duten liburuxkak eta ontziak izango dituzte, bezeroek ekimena laguntzeko 
dirua eman dezaten, nahi izanez gero.


