


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

Espazio honek aisialdi osasuntsuaren ikuspuntu batetik jarduera multzo bat es-
kaintzen du zahartze egokiaren garapenerako indarra jarriz. Aldi berean men-
dekotasun egoeretarako prebentzioa garatzeko edota gizarte-isolamenduzko 
egoerak saihesteko.

Liburuxka honek Getxoko udalerriko 60 
urtetik gorako pertsonentzat datozen hila-
beteetan, urritik abendura bitartean, eskai-
niko diren jarduerak biltzen ditu. 

Jarduera berriak edota aldizkakoak egoki 
iragarriko dira RKEko 3.solairuko taulan.

2020ko azken hiru hilabetetako jarduerei 
dagokion opor egutegia honako hau da.

· Gabonetako oporrak: abenduaren 
21tik urtarrilaren 10era (biak barne).

IZEN-EMATE PROZESUA

- Aurre izen-emate: irailaren 14tik 30era bitartean

- Zozketa: (beharrezkoa balitz) urriaren 1ean

- Behin behineko zerrendak: urriaren 2an

- Izen-emate eta matrikularen ordainketa: urriaren 5etik 9ra bitartean

- Ikastaroen hasiera: 13tik 17ra doan astean

(*) Osasun egoeraren arabera eta beharrezkoa balitz, ikastaro guztiak 
edota hasierako datak aldatuak edo bertan behera utzita geldi daitezke-
ela ohartarazten da.
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OROIMEN AKTIBOA +60
Sistema kognitiboa estimulatzeko eta garapen intelektuala hobetzeko tailerra 
da. Bertan arretazko, kalkuluzko eta irakurketarako ariketak landuko dira. Baita 
jarduera osasuntsuen praktikak sustatu eta pertsonen sozializazioa bultzatu.

ZAHARTZE AKTIBOREN TAILERRA

Astearte guztietan urriko 13tik aurrera 

ORDUTEGIA: goizeko 10:00 -11:30 bitartean

OHIZKO OROIMENA TAILERRA

Ostegun guztietan urriko 15etik aurrera 

ORDUTEGIA: goizeko 10:30 -12:00 
bitartean

LEKUA: Romoko Kultur Etxean 
3. solairuan. 317 Gelan

PARTE-HARTZAILEAK:

Gehienez 9 partehartzaile egongo dira. 
Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin elkarlaneko jarduera.

PREZIOA: 25 €
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SMARTPHONE 
LAGUNKOIA
Ikastaroa smartphonari buruzko bere oinarrizko erabilera eta zenbait zehetasun 
ikasteko helburuaz

Beste zenbait data aldez aurretik iragarriko dira RKEko 3. solairuko taulan

EDUKIA:
· Pantaila ikuskatzea (irudiak widgets,..)
· Ajusteak
·	 Wifi	konexioa
· Egutegia eta alarma
· Argazkiak
· App-ak ezartzea
· Whatsapp eta mezuak

PREZIOA: 5 €

PARTE-HARTZAILEAK: Gehienez 10 partehartzaile egongo dira. Talde 
txikiak smartphonez praktiketan aritzea ahalbideratuko du eta norberaren za-
lantzak eta jakinminak konpontzeko ere.

Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin elkarlaneko jarduera.
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JARDUERAK 
ELKARLANEAN
FUNDACIÓN DOBLE SONRISA / GETXO ZUREKIN
DOAKOAK

DOLUAREN INGURUAN 
ELKAR-LAGUNTZARAKO 
TALDEA
Senidea edo gertukoa galdu duten pertso-
nentzako gunea,bere doluaren prozesua eta ho-
nekiko norbanako esperientziak partekatzeko.
Urriko 14a, asteazkena, 10.30 - 12:00

BAKARRIK OTE? 
LAGUNARTEKO KAFEA 
ATSEGIN DUZU?
Egoteko, entzuteko, hitz egiteko eta partekatzeko 
gunea, hamabostero behin. Eguna hasteko beti 
ere kafe baten inguruan beste pertsonak eza-
gutzeko aukera atsegina.
Urriko 19a, astelehena,10.30 - 12:30

AURRERATUTAKO 
BORONDATEAK
Osasun-zainketak,mediku-osabideak edo area-
go, heriotza orduan bere gorpuaren xedeari buruz 
pertsona batek modu zuhurrean, librean eta ardu-
ratsuan adierazitako erabakiak biltzen dituen doku-
mentua. Bertan adierazitako nahiak ,beti eta edo-
non, errespetatuak izango direnaren ardura bere 
gain hartuko duen ordezkari bat izenda daiteke.



JARDUERA BERRIAK 
ARRATSALDEZ
Urritik abendura

ADIMENERAKO ERRONKAK (estimulazio kognitiboa).

Denboraren eraginez gutxitu egin dai-
tezkeen funtzio kognitiboak lantzeko eta 
hobetzeko tailerra oroimena, arreta eta 
lengoaia beste beste.

REHACOG (Errehabilitazio neurosikologi-
koaren egitaraua) metodologian oinarrituta 
saioetan zenbaitzuk jarduera landuko di-
ra:oinarrizko ariketa prebentiboak, adime-
nerako erronkak eta asmakizunak, hitz-
jokoak, bingo etabar.

IRAKURKETA ERRAZAREN TAILERRA

Irakurketarako gaitasun ezberdinen duten pertsona talde batek eta dina-
mizatzaile batekin lagunduta, irakurketa errazari egokitutako den liburua bat 
elkarrekin irakurtzen dute. Horrez gain liburuan jorratutako gaiak ezbaian jartzen 
dira eta hortaz ere hausnarketa egin.

Proposatutako liburuak: Bajo el mismo cielo. El Winnipeg rumbo a Chile, Bailar 
un tango en Madrid, Trampa de fuego e Ixtebe Pellot azken bertsolaria.

944 66 00 22

3269 Luz.

AURRE IZEN 

EMATEAK ETA INFO. 

GEHIAGO



Getxoko Udalak, Lagunkoia adinekoekin ekimenaren bitartez, Zineadin anto-
latzen du, ondo pasatu, hausnartu eta adinez nagusikoen bizipen garrantzitsuak 
partekatzera bideratutako zine programa honek aurkezpenak eta solasaldiak 
eskainiko ditu. 

Emanaldi bakoitzak aurkezpen labur bat izango du ongietorri gisa. eta 
proiekzioaren ostean pantailan ikusitakoari buruzko emozioak eta iritziak parte-
katu ahal izango ditugu. 

Hilean	behin,	filma	bat	ikusiko	da	Romo	Kultur	Etxeko	areto	nagusian	arratsal-
deko 18:30 etan. 

Sarrera DOAKOA da. 

“MUCHOS HIJOS,UN 
MONO Y UN CASTILLO”
URRIAren 22

Juliaren bizitza bikaina aurkezten dizuegu: se-
me-alaba asko, tximino bat eta gaztelu bat izan 
nahi zituen eta bere bizitasun eta umore bikainari 
esker lortu zuen.

“NUESTRO ULTIMO 
VERANO EN ESCOCIA“
AZAROAren 26

Doug aitonak umore eta maitasun handiz hitz 
egin die ilobei bizitzako gauzarik garrantzitsuenei 
buruz.

“ABUELOS”
ABENDUAren 17

Bi urte langabezian eman ondoren, 59 urteko Isi-
drok argi dauka aurrera egin eta baliagarri sen-
titzeko negozio bat abian jartzea dela irtenbide 
bakarra.

ZINEADIN



Tailer-formatuko jarduera, non josteko trebezia bultzatzen den eta, aldi 
berean elkarbizitza, gizarte-harremanak eta entretenimendua sustatzen diren, 
bakardade egoeretarako prebentzio gisa.

Umeentzako eta haurrentzako arropa josten da bai autogestioan, bai taldeka, 
eta jantzi horiek salgai jartzen dira ondoren, hilabete bakoitzeko bigarren 
larunbatean Romon egiten den merkatuan. 

Biltzen den dirua ongintzazko kausa batera bideratzen da; kausa hori minbizia 
duten haurren ikerketa-elkarte bati lotuta egoten da normalean. 



Parte-hartze izaerako hitzaldi-solasaldiko tailerra da, eta Getxoko Udal 
Liburutegiko Artxiboko argazki zaharrak jartzen dira ikusgai pantaila batean, parte 
hartzen duten pertsonek argazki horien inguruan dakiten guztia azaldu dezaten.
Helburua argazkiari buruz ahalik eta datu gehien biltzea da (data, pertsonak, 
tokia, arrazoia, etab.), irudiari buruzko informazioa lortzeko eta udalerriko 
memoria historikoa aberasteko.
DOAKO JARDUERA, hilero 1-2 alditan, ormalean asteazkenetan. 
Datak aldez aurretik taulan egongo dira
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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 9:30 - 13:30 eta 16:30 - 19:30 

TELEFONOA: 674 808 696

EMAKUMEZKOEN ILE-APAINKETA
ASTEARTETIK OSTIRALERA 9:30 - 13:30 eta 16:00 - 19:30

LARUNBATA 10:00 - 14:00

TELEFONOA: 674 808 362

PODOLOGIA
ASTEARTEA 9:00 - 14:00

ASTEAZKENA 9:00 - 13:00 eta 16:00 - 20:00

OSTIRALA 9:00 - 14:00

TELEFONOA: 674 808 313

MASAJISTA
ASTELEHENA ETA OSTEGUNA 9:30 - 14:00

ASTEARTEA 16:00 - 19:00

TELEFONOA: 674 808 399




