ZAHARTZE AKTIBOA
GETXO LAGUNKOIA
2018ko abenduaren 31ko erroldan jasotako datuen arabera, Getxo udalerrian 78.554
biztanle daude guztira (2017an 79.880 ziren), eta horietatik 25.479k (% 32,43k) 60 urte
baino gehiago dituzte; hau da, gaur egungo biztanleriaren herena osatzen dute ia.
GETXO LAGUNKOIA proiektuaren asmoa da beharrezko urratsak ematea Getxo
nagusiekin adeitsua izango den hiri bihurtzeko. Zortzi lan-eremu biltzen dituzten hainbat
ingurune hartzen dira kontuan horretarako (ikus azpiko irudia).
Hiri eraikuntzako proiektu bat da, udalaren zeharkako ikuspegia eta herritarren partehartzea behar dituena.

8 eremu, ikertzeko eta ekiteko
INGURUNE SOZIAL ETA SANITARIOA
INGURUNE FISIKOA
PARTE-HARTZE INGURUNEA
Ingurune guztiak zeharkatzen dituena
1 Aire zabaleko espazioak eta eraikinak
2 Garraioa
1

3 Etxebizitza
4 Parte-hartzea eta ehun soziala
5 Herritarren parte-hartzea eta enplegua
6 Errespetua eta inklusioa
7 Komunikazioa eta informazioa
8 Zerbitzu sozialak eta osasun arlokoak

Proiektua 2016ko ekainean abiatu zen, udalak Nagusiekin adeitsuak diren Europako Hiri
eta Komunitateei buruzko Dublingo Adierazpenarekin bat egitea onetsi zuenean.
Adierazpen horrek Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) proiektua den
Adinekoentzako Hiri Atseginen Munduko Sarearen printzipioak eta ekintzak babesten
ditu.
Beranduago, Getxok Eusko Jaurlaritzaren EUSKADI LAGUNKOIA ekimenarekin bat egin
zuen. Euskadin mugimendu lagunkoia garatzea du helburu, eta gaur egun Euskal
Autonomia Erkidegoko 60 udalerri baino gehiago daude atxikita.

1. Nondik gatozen eta non gauden:
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TARTEAN DAUDEN ERAGILE ETA ARLOEKIN LAN EGITEA.
I. GETXO LAGUNKOIA PLANA EGITEA.
TALDE ERAGILEA ERATZEA.
GETXO LAGUNKOFFEE. Ekintzak lehenestea. 2018-02-16
DIAGNOSTIKOAREN AURKEZPENA. 2017-11-13
FOKU-TALDEAK. 2017ko martxoak 14, 15, 16 eta 27
BIGARREN MAILAKO ITURRIAK AZTERTZEA. 2016-2017
WEBGUNEA. 2017-02-20
AURKEZPEN OFIZIALA. 2017-02-17
PRENTSAURREKOA. 2017-02-08
GETXO SAREAN SARTZEA
•

Euskadi Lagunkoia Sustraietatik (Eusko Jaurlaritza)

•

Bizkaia Lurralde Lagunkoia (Bizkaiko Foru Aldundia)

•

Adinarekin Lagunkoiak diren Hiriak (Osasunaren Mundu Erakundea)

2017. URTEA
2017an zehar, adineko pertsonak parte-hartzaile nagusi gisa txertatzeko OMEren
premisei jarraikiz, Getxok planifikazio prozesuaren diagnostiko-faseari heldu zion.
Horren emaitza bi txosten izan ziren: bata izaera kualitatibokoa, foku-taldeen
metodologiarekin; eta bestea kuantitatiboa, iritzi-inkestetan oinarritutakoa.
Foku-taldeak Foku-taldeetan 86 pertsonak hartu zuten parte. Horietako 78 adinekoak
ziren, eta 8 gizarte-zerbitzuak ematen dituzten enpresetako profesionalak. Ahal
bezainbeste errespetatu ziren adinarekin, generoarekin, bizitokiarekin eta aniztasun
funtzionalarekin zerikusia duten aldagarriak.
Iritzi-inkestak Inkestak maiatzaren 13aren eta ekainaren 1aren artean egin ziren,
telefono bidezko elkarrizketekin edo aurrez aurrekoekin, egituratutako galdetegi baten
bitartez. Guztira 507 elkarrizketa egin ziren.
Bi diagnostikoen emaitzak izan dira 2018an zehar Lagunkoitasun Plana gauzatzeko
oinarria (aipatutako zortzi jarduketa-eremuei dagokienez ).
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2018. URTEA
GETXO LAGUNKOFFEE
2018ko otsailaren 17an, hain zuzen proiektua jendaurrean aurkeztu eta urtebetera, fokutaldeetan nabarmendutako ekintzak lehenesteko prozesua gauzatu zen.
Herritarrei azterketa kualitatiboaren emaitzak aurkeztu ostean (foku-taldeen
diagnostikoa eta 60 urtetik gorako biztanleriaren asebetetze-inkestaren emaitzak),
World Café metodologiaren bidez I. Getxo Lagunkoia Planerako jarduketak proposatu,
hautatu eta lehenestea proposatu zen. Honako hauek izan ziren helburuak:
•
•

Diagnostikoaren 1. fasean proposatutako hobekuntza-eremuak lehenestea.
Lehenetsitako hobekuntza alorrek Getxoko herritarrentzat dakartzaten
abantailak eta desabantailak baloratzea.

•

Hobekuntza-eremu horiek garatzeko jarduketak eta ideiak proposatzea.

Saioko dinamikan eduki-ardatzen arabera sailkatutako zortzi lan mahai izan ziren: aire
zabaleko eremuak eta eraikinak / zirkulazioa eta garraioa / etxebizitza / garapen
ekonomikoa eta enplegua / aisia, inklusioa eta sare sozialak / komunikazioa eta
informazioa / osasun eta gizarte zerbitzuak.
Getxo Lagunkoffeen guztira 76 adinekok parte hartu dute; 41 gizonezkok eta 35
emakumezkok. % 50a 60 eta 80 urte bitartekoak izan dira. Ordezkagaitasuna honela
banatu da: adinekoen elkarteak (20), udaleko teknikariak (15), zerbitzu-enpresak (14),
boluntarioak (6), norbanakoak (19). Dinamizaziorako lantaldea 9 pertsonak osatu dute,
eta hainbat lan-mahaitan banatuta egon dira.

GETXO LAGUNKOFFE (2018ko otsaila)

INFORMAZIO ZEHATZAGOA:
http://www.getxo.eus/DocsPublic/lagunkoia/INFORME_DE_CONCLUSIONES_GETXO_
KOFFEE_opt.pdf

TALDE ERAGILEA
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2018an komisio edo TALDE ERAGILE bat ere sortu zen, adinekoek prozesuan duten partehartzea gidatzen duena. Komisioa udalerria adinekoekin lagunkoia izateko beharrezko
neurriak sozializatzeko eta horiei buruz eztabaidatzeko organo gisa eratzea proposatu zen.
Organo parte-hartzaile, aholkulari eta kontsulta-izaerako gisa planteatuta dago, eta
horrek udal administrazioa hornitzen du adinekoentzako (60 urtetik gorakoentzako)
politikak gauzatu ahal izateko. Tokiko eremuan honako funtzio hauek ditu:
• Hiri Lagunkoien Plana garatzeko elkarlanean aritzea adinekoekin eta aholkuak,
iradokizunak eta ideiak ematea.
•

Planak dagokien ekintza eremuetan (segurtasuna, hirigintza, kirola, komunikazioa,
gizarte-zerbitzuak...) behar bezala txertatzeko bideak proposatzea.

•

Lagunkoitasun Planean jasotako neurrien eta proiektuen jarraipena egitea.

Gaur egun 10 pertsonak osatzen dute taldea.

TALDE ERAGILEA (2018ko urria)

Talde eragileak kolektiboaren aniztasuna islatzen du, eta Vancouverreko Hitzarmenean
zehaztutako irizpideak (adina, generoa, aniztasuna, bizilekua...) ditu oinarri. Horri lanesperientziaren, jatorrizko elkartearen eta interes-eremuen araberako ordezkagaitasuna
gehitu behar zaio, bai eta parte hartzeko nahiaren edo prestutasunaren araberakoa ere.
Pertsonak inola ere ez dira beren indibidualtasunagatik soilik aukeratzen, baizik eta arestian
aipatutako ezaugarri multzo baten arabera. Taldean honako hauek daude ordezkatuta,
besteak beste: Perualde, Osalde, Urtealaiak, Sarekide, Nagusiak, EDE Fundazioa, Fekoor,
Kirol Egokituaren Federazioa, Gizatiar, Ahida, Levar, Berdintasuna eta Ongi etorri
Errefuxiatuak.

60+ ZERBITZU ETA EKINTZEN EGITARAUA
2018an Romo Kultur Etxeko (RKE) hirugarren solairua ireki zen, eta Getxo Lagunkoia
programaren egoitza nagusi bihurtu zen, bai eta adinekoak dinamizatzeko zerbitzu
integralarena ere.
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Espazio horretan hainbat ekintza eskaintzen dira aisialdi osasungarriaren ikuspegitik,
garrantzia berezia dutenak zahartze egokia garatzeari eta mendekotasun egoerak zein
isolamendu soziala saihesteari dagokionez. Getxo udalerriko 60 urtetik gorako pertsonei
zuzenduta daude ekintza horiek.
Getxo Lagunkoiaren diagnostikoari esker antzemandako beharrizanetako bati erantzutea da
ekimenaren helburua. Hain zuzen, honako hau da eskaera: “(...) Udalak udalerriko adineko
guztiei (bazkide izan ala ez eta beren aniztasun zabalean ordezkatuta egon ala ez)
bermatzeko beren interesei egokitutako aisialdirako eskaintza erakargarria...”
Egitaraua osatzen duten ekintzak modu laburrean deskribatuko dira jarraian.
Jarduera fisiko pertsonalizatua
Geroz eta pertsona gehiagok egiten dute bizimodu osasungarri baten aldeko hautua. Horrek
ariketa gehiago egitea dakar, bai eta elikadura osasuntsua izatea ere. Dena den, pertsona
guztiak ez dira berdinak; horrenbestez, garrantzitsua da jarduera fisikoa norberari egokitzea.
Hori dela eta, Getxo Kirolak-en eskutik honako ikastaro hauek eskaintzen dira RKEko
Nagusien Etxean:
• Mantentze-gimnasia (astelehen eta asteazkenetan). Bi taldetan banatutako 40 partehartzaile.
• Pilates (astearte eta ostegunetan). 20 pertsonako taldea.
• Yoga (astearte eta ostegunetan). 20 parte-hartzailez osatutako taldea.
Parte hartzeko beharrezkoa da Getxo Kirolak zerbitzuko bazkide izatea, eta prezioak % 90era
arteko hobaria izan dezake, izena eman duen pertsonaren adinaren eta egoera
ekonomikoaren arabera.
Gimnasioko monitorea
RKEko Nagusien Etxean gimnasioa erabiltzeko aukera eskaintzen da, norberari egokitutako
doako aholkularitzarekin eta tresnekin.
Astelehen, asteazken eta ostiraletan, 10:30etik 12:30era bitartean, adinekoek eskura izango
dute pertsona bakoitzari egokitutako ariketen errutinei buruz aholkuak emango dizkien
monitore bat.
Hala, helburuak proposatzen dira eta zirkuitu zehatzak lantzen dira indarra, malgutasuna,
oreka, erresistentzia eta muskulu-potentzia, besteak beste, lantzeko. Guztientzako moduko
hainbat ariketa mota egiten dira horretarako, betiere norberaren nahiak eta interesak
kontuan hartuta.
Gaur egun 104 pertsonak hartzen dute parte gidatutako ekintza honetan, gehienak
emakumezkoak (% 71).

Ibiltzeko hitzorduak
Ibiltzeko hitzorduak edo paseo osasungarriak adineko pertsonentzako jarduera fisiko mota
bat dira, zailtasun maila txikikoa, sarri egitekoa eta profil fisiko guztientzako
modukoa.Gainera, taldean egin ohi da, eta horrek harreman sozialak ahalbidetu eta
bakardadeari eta sedentarismoari aurre egiteko balio du.
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Irizpide nagusia bizikidetza, gizarte harremana, kultura eta aisia sustatzea da, JARDUERA
FISIKOA koherentzia ardatz gisa baliatuz.
Hainbat distantzia eta kokapen dauzkaten ibilbide errazak egiten dira TALDEAN Getxo
udalerrian zehar, monitore batek lagunduta. Horrek kirola praktikatu bitartean taldea
aholkatu eta gidatu ahal izango du, jarduerak bio-parke osasungarri batzuen inguruan
koordinatu eta dinamizatzeaz gain.
Astean lau irteera egiten dira, Romon eta Algortan, txandaka.
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Osasun lagunkoia
Osasun lagunkoia 2018-2019 ikasturtean Romo Kultur Etxean egiten ari den osasunari
buruzko hitzaldi-ziklo bat da. Getxo lagunkoia adineko pertsonekin egitasmoaren baitan
dago, eta sarrerak doan izaten jarraitzen du Osakidetzaren Areetako osasun zentroaren
laguntzari esker.
2018-2019ko lehenengo hiruhilekoan zehar osasunaren inguruko mitoak, gripea edo
gaixotasun kardiobaskularrak jorratu dira, besteak beste.

Dantzaldia orkestrarekin
Dantza sozialarekin edo RKEko Nagusien Etxeko orkestrarekin, adineko pertsonen artean
arrakasta handia izan ohi duen plazako dantza tradizionala berreskuratu nahi da.
Hainbat orkestra daude horretarako, eta txandaka jotzen dute hilabete bakoitzeko
lehenengo larunbatean. Arratsaldeko 18:00etatik 20:30era egingo da Romo Kultur Etxeko
ekitaldi-aretoan, eta sarrera doakoa izango da harik eta tokiak bete arte.
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ZINEADIN, +60 zinema
Zineadin bost film laburrez osatuta dago, aurkezpena eta eztabaida barne, eta dibertitzeko,
hausnartzeko eta heldutasunean garrantzitsuak diren bizipenak elkarbanatzeko balio
dezake.
Saio bakoitzaren aurretik ongi-etorri aurkezpen bat egongo da, eta proiekzio bakoitzaren
ostean zineforum moduko bat egingo da pantailan ikusitakoari buruzko pentsamendu eta
emozioak partekatzeko. Batez beste 150 pertsona bertaratu ohi dira, gehienak
emakumezkoak.
Adinekoentzako oinarrizko zerbitzuak
Romo Kultur Etxeko hirugarren solairuan (nagusien etxea) 60 urtetik gorakoen bizi-kalitatea
hobetzeko eta ongizatea lortzeko oinarrizkotzat jotzen diren hainbat zerbitzu daude
erabilgarri; besteak beste, emakumezkoen zein gizonezkoen ile-apaindegiak, podologia eta
masajista. Zerbitzu horiek aurretiko hitzordu bidez ematen dira.
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NAGUSIEN ETXEAK
Testuinguru demografikoari dagokionez, Getxo jakitun da biztanleriak zahartzeko joera
duela, batez ere bizi-itxaropena handitzearen edo biztanleak hirietan urbanizatzeko
prozesuaren ondorioz. Hala, Getxoko biztanleriaren ia herenak (% 32) 60 urte baino gehiago
ditu.
Getxon adinekoen elkarteen pluraltasuna eta aniztasuna dago, eta presentzia gehien
dutenak honako hauek dira, barrutien arabera: AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (RomoAreeta) eta Urtealaiak (Andra Mari). Udalak horiei laguntzen die lokalak lagata zein
dirulaguntzen ildo zehatz bat bideratuta.
Nagusien Etxeen deszentralizazioa sendotzeko eta horien kudeaketa koordinatua eta
optimizatua gauzatzeko lan egiten ari da Getxo Lagunkoia / Zahartze aktiboa. Hala, ekintza
eta zerbitzuen programa integratu baterako sarbidea lortu nahi da, baina zentro eta elkarte
bakoitzaren identitateari eutsita.

AJANE (Algortako Nagusien Elkartea)

2013ko martxoaren 13an eratutako elkartea da, eta honako hau da bere funtsezko helburua:
adinekoek norbere hazkundeari laguntzen dioten jardueretan parte-hartu eta laguntzea,
harreman onak, harmonia eta komunikazioa garatuz Getxo udalerriko adinekoen artean.
Elkarteak 950 bazkide ditu (700 emakume eta 250 gizon), eta gaur egun egoitza Juan Bautista
Zabala kaleko 6 zenbakiko Udalak lagatako lokal batean du. 2017ko maiatzaren 2an
inauguratu zuten.

Bost alorretan banatutako JARDUERA PROGRAMA zabala gauzatzen da:
1

Dibertimenduaren eta elkarbizitzaren arloa
• Iganderoko dantzaldia, herriko adineko guztiei irekia, batez beste 70 pertsonako
bertaratzea duena.
• Ikasturte bukaerako festa (140 parte-hartzaile).
• Gabonetako ahaidetasun bazkaria (185 pertsona).
• Kultur txangoak Iruñeara (martxoaren 14tik 16ra), 38 pertsonarekin, eta Asturiasera
(ekainaren 5etik 8ra), 40 bazkideren parte-hartzearekin.
• V. urteurreneko ospakizuna.
Jarduera fisikoa eta estimulazioa
• Ikastaroak: Gaitasun fisikoen narriadura atzeratzeko eta gaitasun psikikoak
hobetzeko helburua duen jarduera multzoa da. Guztira 486 pertsonak hartu dute
parte, 716 tokitan honela banatuta: gimnasia (189 parte-hartzaile), pilates (30),
yoga (125) eta memoriaren estimulazioa (69).
• Mendi-ibilaldiak honako leku hauetara: Balmaseda/Sopuerta, Durango/Mañaria,
Deba/Zumaia, Zugastieta/Ortuella eta Karrantza.
• Martxa nordikoa makilekin, Itxartu taldearekin batera.
• Xake eskolak (19 pertsona).
Alor plastikoa eta artisautzakoa eta eszenikoa
• Marrazketa eta pintura (66 parte-hartzaile).
• Areto-dantzak (176 pertsona).
• Sevillanak (46 pertsona).
Prestakuntzaren eta kulturaren alorra
• Eztabaida hitzaldiak (2).
• Musika entzunaldiak.
• “La voz de AJANE” elkartearen aldizkaria
• Informazio-teknologia berriak
• Argazkilaritza digitala
Komunitatearen alorra
• AJANE batzarra (2018-02-27).
• Nagusiak batzarra (2018-03-15).
• Getxo Lagunkoian parte hartzea
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URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea)

1995eko azaroaren 22an fundatutako elkartea. 2002ko martxotik egoitza Orduña
Mendatearen kaleko 16 zenbakian dauka, Udalak lagatako lokal batean.
2018ko abenduaren 31n 375 bazkide zituen, eta horietako 25ek berriki eman dute izena.
Helburua adineko pertsonen garapen osoa lortzea da; topagune bat da, bizi-kalitatea
eskaintzen du, eta adineko pertsonei bakoitzaren berariazko beharretan laguntzen die.
Zentro dinamikoa izan nahi du, eta bazkideek kudeaketa prozesuan eta jardueren
garapenean nahasiz parte har dezaten nahi du, hala nola aisialdikoak, kulturalak, jolasjarduerak edota aholkularitzakoak.
Hainbat ekintza diseinatzen eta eskaintzen dute:
• Galiziara TXANGOAK (guztira 55 parte-hartzaile).
• OSPAKIZUNAK. Adibidez: Lizarrako inauteriak, aitite eta amamen bazkaria, saribanaketak, Gabonetako askaria (denera 400 pertsona bertaratu ziren).
• TAI JIA: Urritik ekainera, 105 pertsonak hartzen dute parte (95 emakumek eta 10
gizonek).
• PINTURA: Ia emakumeek bakarrik hartu zuten parte: 11 emakume eta gizon bakarra.
• AULKIKO YOGA: adinekoentzat egokitutakoa. 37 pertsonak hartu dute parte (25
emakumek eta 12 gizonek).
• MEMORIA ESTIMULATZEA: urritik maiatzerako ikastaroa, Uribe Aldeko Gurutze
Gorriarekin elkarlanean. 26 pertsonak hartu dute parte (22 emakumek eta 4 gizonek).
• BESTE JARDUERA BATZUK ere egiten dira: areto-dantzak (52 parte-hartzaile) eta
Sevillako dantzak (60 parte-hartzaile).
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IBAR NAGUSIEN ETXEA

1987ko azaroaren 21ean sortu zen elkartea. Helburu du adinekoen kolektiboaren ongizatea
hobetzea eta, horretarako, urteei bizi-kalitatea ematea, zahartze aktiboa sustatzeko
politikaren barruan.
2018ko abenduaren 31n Ibar Nagusien Etxeak 6.428 bazkide zituen, eta horietako 245
bazkide berriak ziren.
JARDUERAK ETA ZERBITZUAK
Jardueren eskaintza zabalak adinekoei laguntzen die beren aisialdia modu sortzaile eta
parte-hartzailean bizitzen.
• Txango kulturalak: 5 txango egin ziren, egun batekoak edo batzuetakoak, eta 15
eguneko 2 irteera; guztira, 620 parte-hartzaile izan ziren.
• Mendi-ibilaldiak: Naturatik egindako ibilbideak eta paseoak 11 izan ziren, eta guztira
596 pertsonak parte hartu zuten.
• Ikastaroak: Hainbat gairi buruzko 10 ikastaro eman ziren: oroimenaren estimulazioa,
aretoko dantzak edo sevillanak, patchwork, lehen laguntzak eta smartphone-aren
erabilera; guztira, 202 pertsona izan ziren ikastaro horietan.
• Gimnasia eta tai jia: 2017-2018 ikasturtean, gimnasiako parte-hartzaileak 130 izan
ziren; horietatik % 86 emakumeak ziren. Tai ji ekintzan guztira 66 pertsonak hartu
zuten parte, hiru taldetan banatuta.
•
•
•
•

•

Pintura tailerra: Hiru txandatan ematen da, eta 49 pertsonak hartzen dute parte.
Museoetarako irteerek (4) osatzen dute jarduera.
Abesbatza: 2018-2019 ikasturtean Ibar abesbatzak 18 ahots ditu (gehienbat
emakumeak).
Hitzaldiak: Osasunari buruzkoak eta gaurkotasuneko gaiei buruzkoak batuz gero, 18
hitzaldi egin dira. Batez beste 70 pertsona bertaratu dira horietara.
Beste jarduera eta ekitaldi batzuk. Esate baterako, dantzaldiak orkestrarekin (6), xake
eta tute txapelketak, igela, billarra eta petanka (73 parte-hartzaile), bai eta
inauteriak, zinema eta ate-irekien jardunaldiak ere, besteak beste.
Jantoki zerbitzua. Aurten 10.515 bazkari eman dira: 35 menu egunean, batez beste.
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