


Jarduerak +60
2018 ko maiatzean Romo Kultur Etxeko (RKE) hirugarren solairua zabaldu zen, 
Getxo Lagunkoia programaren eta pertsona nagusien dinamizazioaren zerbi-
tzuaren egoitza zentrala izanik.

Espazio honek aisialdi osasuntsuaren ikuspuntu batetik jarduera multzo bat 
eskaintzen du zahartze egokiaren garapenerako indarra jarriz. Aldi berean  
mendekotasun egoeretarako prebentzioa garatzeko edota gizarte-estimulazio 
egoerarik saihesteko

Liburuxka honek Getxoko udalerriko 60 urtetik gorako pertsonentzat, datozen 
sei hilabeteetan, urtarriletik ekainera, eskainiko diren jarduerak biltzen ditu.

Ikasturteko lehen hiru hilabetetik martxan dauden jarduera batzuk (Mantentze 
gimnasia, Pilates, Yoga) aurre-inskripzioa behar dute. Izen ematea RKE-ko 3. 
solairuan egingo da beti.

Beste batzuk aitzitik (gimnasioa, kedadak, osasun hitzaldiak, zineadin eta dan-
tzaldia) egingo diren momentuan bertaratzearekin nahiko izango da

Jarduerei dagokion opor egutegia honako hau da

· Gabonetako oporrak: abenduaren 24tik urtarrilaren 6ra (biak barne).

· Aste Santuko oporrak: apirilaren 18tik 28ra (biak barne).

· Ikasturte-amaiera: 2019ko ekainaren 10eko astea.

INFORMAZIO

GEHIAGO: 

944 66 00 22

3269 luzapenean



JARDUERA FISIKO 
PERTSONALIZATUA
Denok berdinak ez garelako, garrantzitsua da jarduera fisikoa norbanako ba-
koitzari egokitzea.

Gero eta pertsona gehiagok aukeratzen dute bizitza osasuntsua edukitzea, zei-
nak barne hartzen duen kirola egitea eta dieta osasungarria izatea. Ondorioz 
RKE-ko Nagusien Etxean eskaintzen diren jarduera fisikoa aparatuekin egiteko 
da, eta garrantzitsuena da pertsonalizatua izango dela!

Getxo Kirolak-eko kidea izatea beharrezkoa da eta prezioa %90 bonifikazioa 
izan dezake pertsonaren egoera ekonomikoaren eta adinaren arabera.

MANTENTZE GIMNASIA (2 talde):
Astelehen eta asteazkenak: 10:00etatik 10:50etara / 11:00etatik 11:50 etara

PILATES
Astearte eta ostegunak: 10:00etatik 10:50etara

YOGA
Astearte eta ostegunak: 11:00etatik 11:50etara

Ikastaro guztiak RKEko 5. solairuan izango dira.

Gehienez 20 partaide kurtsoko. 



GIMNASIOKO MONITOREA

Horrez gain Romo Kultur Etxeko Nagusien Etxean aparatuak dituen gimnasioa 
erabiltzeko aukera daukazu gainera ¡¡¡¡zuri egokitua!!!!
Nork dio gimnasiako aparatuak ez direla zuretzat?
Astelehen, asteazken eta ostiraletan 10:30etatik 12:30etara monitore bat 
jarriko dugu zure esku, zuri hoberen egokitzen zaizkizun ariketen errutinak go-
mendatzeko, helburuak proposatzeko, zure aurrerapenak jarraitzeko eta jar-
duera fisikoa egiten animatzeko, zuretzat estimulantea zein positiboa izaten 
jarrai dezan. 
Hala, monitore horrek zirkuitu espezifikoak egingo ditu zuretzat, honako hauek 
lantzeko xedez: indarra, elastikotasuna, erresistentzia, muskulu-potentzia, 
etab. Horrez gain, ariketa desberdinak egingo ditu, pertsona desberdinentzat. 
Hori guztia zure interes eta nahi pertsonalak kontuan hartuta.
DOAKO JARDUERA



Paseo osasungarriak, “ibiltzeko kedadak” deritzegunak, hots, jarduera fisikoko 
jardunbide bat, adineko pertsonentzat, zailtasun maila txikikoa, ohikotasunez 
egitekoa, erraza profil fisiko guztientzat eta gainera eta batez ere taldean, horrek 
gizarte harremana erraztu eta egoneko bizitza eta bakardadearen aurka egiten 
du. Irizpide nagusia bizikidetza, gizarte harremana, kultura eta aisia sustatzea 
da, JARDUERA FISIKOA koherentzia ardatz gisa baliatuz.

Zenbait distantzia eta kokapen dauzkaten ibilbide errazak egiten dira TALDEAN 
Getxo udalerritik, monitore batek lagunduta, zeinak taldea kirola egitean ahol-
katu eta gidatu ahalko baitu, jarduerak bio-parke osasungarri batzuen inguruan 
koordinatu eta dinamizatzeaz gain.

DOAKO  JARDUERA



OSASUN LAGUNKOIA/SALUD +60, 2018-2019ko ikasturte honetarako Romo 
Kultur Etxean egingo den osasun solasaldi ziklo bat da. Beti ere Getxo hiri 
atsegina nagusiekin programaren barruan eta Osakidetzaren Areetako Osasun 
Zentroaren laguntzaz.

Horregatik guztiagatik etortzera gonbidatuta zaudete eta ahalik eta difusiorik 
handiena eman iezaiozuela mesedez eskatu nahi dizuegu (emailetara bidaliz, 
zuon web orrian jarrita, kartela inprimatuz eta ohiko lekuetan jarriz...).

Sarrera DOAKOA da. Animatu, parte hartu eta zabaldu interesgarria iruditzen 
bazaizu. Informazio gehiago 944 660 022 telefonoan (3269 luz.).

DOAKO JARDUERA



OROIMEN AKTIBOA +60
Astearte guztietan  urtarrileko 15etik aurrera 10:00etatik 
11:30etara

LEKUA: 

Romoko Kultur Etxean 3.solairuan.303 Gelan

EDUKIA: 

Sistema kognitiboa estimulatzeko eta garapen intelektuala hobetzeko tailerra 
arretazko, kalkuluzko eta irakurketarako ariketen bitartez 

Baita jarduera osasuntsuen praktikak sustatu eta pertsonen sozializazioa 
bultzatu

PARTE-HARTZAILEAK:

Gehienez 15 partehartzaile egongo dira. Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin 
elkarlaneko jarduera.

PREZIOA: 25 €



SMARTPHONE 
LAGUNKOIA
2019ko Urtarrilaren 17,24 eta 31 (ostegunetan) 10:30etatik 12:30etara

Smartphona erabiltzeko hasiera-ikastaroa (6 ordu)

EDUKIA:

· Oinarrizko erabilera: piztea eta hasierako pantaila

· Mugikorraren lengoaia eta menua

· Agenda: Kontaktuak sartu eta bilatu

· Whatsapp eta mezuak

PARTE-HARTZAILEAK:

Gehienez 12 partehartzaile egongo dira. Talde txikiak smartphonez praktiketan ari-
tzea ahalbideratuko du eta norberaren zalantzak  eta jakinminak konpontzeko ere.

Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin elkarlaneko jarduera.

PREZIOA: 10 €

Etorkizunean nagusientzako lagungarriak izan daitezkeen app-ei  buruzko mo-
nografikoak egitea ere aurre ikusten da.



Orkestrarekin dantza edo  plazako dantzarekin, adineko pertsonen artean arra-
kasta handia izan ohi duen plazako dantza tradizionala berreskuratu nahi da. 

Orkestra batzuk daude eta txandakatuko dira hilabete bakoitzeko lehen larun-
batean jotzeko.

Romo Kultur Etxeko ekitaldi-aretoan gauzatuko da eta Getxo udalerriko 60 ur-
tetik gorako pertsona guztiek hartu ahalko dute parte.

Arratsaldeko 18:00etatik 20:30etara egingo da eta sarrera libre eta doakoa 
izango da, tokiak bete arte.

DOAKO JARDUERA



Hilean behin filme bat ikusiko da Romo Kultur Etxeko areto nagusian arratsaldeko 
18:30 etan. DOAKO JARDUERA

“FORMENTERA LADY” 

URTARRILAK 31

Samuel 70eko hamarkadan iritsi zen Formentera 
hippyra, eta bertan jarraitzen du. Egun batean, 
Anna alaba eta Marc biloba etorri zaizkio bisitan. 
Aspalditik langabezian dagoenez, alabak Frantzia-
ko lan bati baiezkoa eman dio, baina bakarrik joan 
beharko da. Samuel bilobaz arduratzea erabakiko 
du.

“EL BECARIO” 

OTSAILAK 28

Modarekin lotutako Interneteko negozio arrakas-
tatsu baten jabeak gogoz kontra onartu behar 
izan du enpresak, laneratze programa baten bai-
tan, hirurogei urteko gizon bat bekadun senior gi-
sara kontratatzea. 

“LA EXTRAÑA PAREJA” 
MARTXOAK 28 

Oscarrek, banandutako bizizale batek, banandu 
berri den Félix lagunari bere apartamentua elkar-
banatzeko eskaini dio. Bi gizonen arteko elkarbi-
zitzan laster hasiko dira gatazkak; izan ere, bien 
izaerak guztiz kontrakoak dira.

ZINEADIN



PERTSONA NAGUSIENTZAKO
ZERBITZUAK
Romo Kultur Etxeko Nagusien Etxeak zenbait oinarrizko zerbitzuak ematen ditu 
3. Solairuan pertsona nagusien ongizaterako eta bizitza-kalitaterako onuraga-
rriak baitira. Honako hauek dira:

GIZONEZKOEN ILE-APAINKETA
ASTELEHENETIK OSTIRALERA 9:30TIK 13:30RA ETA 
16:30TIK 19:30RA
TELEFONOA: 674 808 696

EMAKUMEZKOEN ILE-APAINKETA
ASTEARTETIK OSTIRALERA 9:30TIK A 13:30RA ETA 
16:00TIK  19:30RA
LARUNBATAK 10:00ETATIK 14:00TARA
TELEFONOA: 674 808 362

PODOLOGIA
ASTEARTEA 9:00TATIK 14:00TARA
ASTEAZKENA 9:00TATIK 14:00TRA ETA 16:00TATIK 
19:00TARA
TELEFONOA: 674 808 313

MASAJISTA
ASTELEHENA ETA OSTEGUNA 9:30TATIK 14TARA
ASTEARTEA 16:00TATIK 19:00TARA
TELEFONOA: 674 808 399



Pertsona nagusiek aisialdirako esparrua dute Romo Kultur Etxeko 3. solairuan 
(Nagusien Etxea). Bertan egunkariak eta aldizkariak irakur dezakete baita karta 
jokoan edo xake, damak eta billarrean aritzeko  

Hau guztia honako ordutegi honetan:

· Astelehenetik ostiralera 8:00etatik 22:00etara

· Larunbata eta jaiegunak 9:00etatik 21:00etara

5. solairua: Entsegu gelak
4. solairua: Euskaltegia
3. solairua: Nagusien etxea
2. solairua: Gazte liburutegia
1. solairua: Liburutegia
0 solairua: Erakusketa Aretoa
-1 solairua: Gune teknikoa
-2 solairua: Ekitaldi Aretoa


