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AGURRA 

“Zahartze aktiboa” delakoaren arloko politika publikoen helburua da XX. mendearen amaierako lorpen sozialik 
handienetako baten ondoriozko agertoki sozial berriari, alegia, biztanleriaren bizi-itxaropen handiagoari, 
heltzea. Getxo ez dago aldaketa demografiko horretatik at, eta, horren ondorioz, gure piramide demografikoa 
ere eraldatzen ari da. Halaber, errealitate berri horren ondorioz, udalerriko biztanleriaren % 30en eskubide 
eta premietatik abiatuta begiratu behar diogu etorkizunari. 2019ko maiatzeko udal-hauteskundeen ondoren 
Zahartze Aktiboaren arloko berariazko zinegotzitza sortu zen Gobernantza-organigrama berriaren barruan, 
hain zuzen ere, Getxo adinekoentzako hiri lagunkoi bihurtzeko beharrezko pausoak emateko konpromisoa 
betetze aldera.

Dagoeneko badugu egitura organikoa, eta, horrekin batera, gure udalerriko adineko bizilagunen giza kapitalak 
etengabeko ekarpena egiten dio bizitzen ari garen aurrerapen sozialari. Horri esker jarrai dezakegu aurrera 
egiten, hobetzen eta denbora luzeagoan ongizateaz eta bizi-kalitateaz gozatzen. Halaber, Getxo Lagunkoiak 
jarraitzen du izan daitezkeen desparekotasun sozialei etengabe erreparatzen eta horiek identifikatzen. 
Udalak emandako baliabide ekonomikoei eta laguntzari esker bultzatzen da kolektibo hori barne hartzen 
duen zahartze aktibo eta osasungarriaren garapena. 

Adineko pertsonen ekarpen aktiboari eta parte-hartze zuzen eta zeharkakoari esker, askoz begirada 
interesgarriagoa eskaintzen du Getxok. 

Eskerrik asko zuoi.

Arantza Rica
Getxoko Udaleko Zinegotzia
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NONDIK DATOR EKIMEN HAU?

Adineko pertsonekin lagunkoiak diren hirien munduko sarea OMEak sustatutako proiektua da. Gaur 
egungo munduko biztanleriaren ezaugarri biri erantzuteko jaio zen, alegia, zahartze demografikoa eta ur-
banizazio prozesua. Ekimen honen bitartez, mundu osoko udalerrietara iritsi nahi dugu, gehien bizi izan 
direnen ongizatea zain dezaten.

ZERGATIK GETXO LAGUNKOIA?

Getxo lagunkoia” bezalako proiektu batean sartzea “bizitza-luzeraren iraultzari” erantzukizunez aurre 
egitea da.

Une honetan, Getxo udalerria bi prozesu garrantzitsu hauetan murgilduta dago, honelako ekimen 
batean sartu beharra oinarritzen dutenak:

Batetik, udalerriko biztanleriaren herenak 60 urte edo gehiago dituela.

Bestetik, daukagun hirigintzako garapen iraunkorra, etxebizitza, aparkalekuak eta mugikortasuna erraz-
teko politikak sustatzeko kontzientziatuta dagoena.

AU
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GETXO LAGUNKOIA
Getxo adinekoekin lagunkoia
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GETXO LAGUNKOIA, ADINEKOEKIN LAGUNKOIA
Erroldako datuen arabera, 2019ko abenduaren 31n 78.492 lagun bizi ziren Getxon 
(2018an, 78.554, eta 2017an, 79.880). Honela dago banatuta biztanleria: 41.753 ema-
kume (% 53,19) eta 36.739 gizon (% 46,80).

 60 urtetik gorako biztanleak 26.053 dira (2018an, 25.479 ziren, eta 2017an, 24.791), 
hau da, egungo biztanleriaren herena, edo % 33,19. (Hazi egin da kopuru hori, iaz 
ehuneko 32,43 zen-eta). 

GETXO LAGUNKOIA proiektuak beharrezko urratsak eman nahi ditu Getxo adine-
koekiko hiri lagunkoi bihurtzeko hainbat eremutan. Zortzi lan-arlo biltzen dituzte eremu 
horiek (ikusi beheko irudia).

Laburbilduz, hiria eraikitzeko proiektu bat da, eta, hura burutzeko, beharrezkoak dira 
udalaren zeharkako ikuspegia eta herritarren parte-hartzea.

Proiektuak 2016ko ekainean egin zituen lehen urratsak, udalak Adinekoekin Lagun-
koiak diren Europako hiri eta komunitateei buruzko Dublingo adierazpenarekin 
bat egitea onartu zuenean. Adierazpen horrek Adinekoekin Lagunkoiak diren Hirien 
Munduko Sarearen printzipioak eta ekintzak babesten ditu. Osasunaren Mundu Era-
kundearen (OME) proiektua da sare hori. 

Ondoren, Getxok EUSKADI LAGUNKOIArekin bat egin zuen. Eusko Jaurlaritzak 
Euskadin lagunkoitasun-mugimendu bat garatzeko abiarazitako ekimena da Euskadi 
Lagunkoia, eta, gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko 65 udalerrik osatzen dute 
(horietako 24 Gipuzkoan daude, 24 Bizkaian eta 17 Araban).

2017. URTEA

Getxok plangintza-prozesuaren diagnostiko-fasea burutu zuen. Fase horren ondorioz, 
bi txosten eman ziren: bata kualitatiboa, foku-taldeen metodologia biltzen zuena, eta 
bestea kuantitatiboa, iritzi-inkestetan oinarritua.

GIZARTE ETA OSASUN
INGURUNEA 

Transbersala inguru 
guztietarako

8 
Gizartea 
eta osasun 
zerbitzuak

7 
Komunikazioa 
eta informazioa

1 
Estali gabeko 
espazioak eta 
eraikinak

6 
Errespetua 
eta inklusioa

2 
Garraioa 

5 
Herritarren 
parte hartzea 
eta enplegua

3 
Etxebizitza

4 
Parte hartzea 
eta gizarte-
ehundura

INGURUNE 
FISIKOA 

Ikerketako 
eta ekintzako

8 alor 

PARTE-HARTZEKO
INGURUNEA

 ARLOEKIN  ETA BESTE ERAGILEEKIN LANA

 GETXO LAGUNKOIA LEHEN PLANAREN EGITEA

 TALDE ERAGILEAREN SORRERA

 GETXO LAGUNKOFFEE. Ekintzen lehenespena. 2018/02/16

 DIAGNOSIAREN AURKEZPENA. 2017/11/13

 FOCUS TALDEAK. 2017ko martxoak 14, 15, 16, 27

 2. MAILAKO ITURRIEN  ANALISIA. 2016/2017

 WEB ORRIA. 2017/02/20

 AURKEZPEN OFIZIALA. 2017/02/17

 PRENTSA OHARRA. 2017/02/08

GETXO SAREAN SARTZEA
• Euskadi Lagunkoia Sustraietatik (E.J)
• Bizkaia Lurralde Lagunkoia (BFA)
• Adinarekin Lagunkoiak diren Hiriak (OMS)

1. Nondik gatoz eta non gaude:

2017

2018

http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
http://www.euskadilagunkoia.net/es/
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Foku-talde horietan 86 lagunek parte hartu zuten. Inkestak maiatzaren 13tik ekainaren 
1era bitartean egin ziren, eta guztira 507 elkarrizketa egin ziren.

Bi diagnostiko horien emaitzak hartu dira oinarritzat Lagunkoitasun Plana prestatzeko. 

2018. URTEA

2018ko otsailaren 17an, World Café (GETXO LAGUNKOFFEE) metodologiaren bidez 
foku-taldeetan adierazitako ekintzak lehenesteko prozesua burutu zen.

I. Getxo Lagunkoia Plana prestatzeko, funtsezkoa izan zen jarduerak lehenestea, 
hautatzea eta proposatzea. 

Saioaren dinamikari jarraituz, eduki-ardatzen araberako 8 lan-mahai proposatu ziren, 
eta horietan 76 adinekok parte hartu zuten guztira: 41 gizonek eta 35 emakumek. 
Parte-hartzaileen % 50 60 eta 80 urte bitartekoak ziren.

GETXO LAGUNKOFFE (2018ko otsaila)

Informazio zehatzagoa hemen: http://www.getxo.eus/docspublic/lagunkoia/infor-
me_de_conclusiones_getxo_koffee_opt.pdf

2019. URTEA

Apirilean, Getxo Lagunkoia lagunkoitasun-planaren lehen zirriborroa aurkeztu zitzaion 
gobernu-taldeari. Lehentasunak zehaztu ondoren, hiru eremuei (ekintza fisikoak, so-
zio-sanitarioak eta parte-hartzekoak) lotutako 70 ekintzatan jartzen du arreta planak.

2019ko ekainaren 3an, lehen partaidetza-foroa egin zen Romo Kultur Etxean, eta, han, 
Zaintzaile Ez Profesionalei Laguntza emateko Euskal Estrategia (2020-2024) landu zen. 
Ekimen hori Agenda Nagusi delakoan kokatzen da, alegia, Gobernantzaren Adinekoe-
kiko Euskal Estrategiaren (2019-2022) ardatzetako batean.

Herritarrei, oro har, eta zaintzaileei, auzo-laguntzarako sareei, gaian adituak diren per-
tsonei, erakundeei, erakunde publikoei eta erakunde pribatuei zuzenduta dago, eta ha-
ren helburua da elkarrizketak eta hausnarketa sortzea familia-sareko mendeko pertso-
nei zaintza ez-profesionaleko lanak egiten dizkieten pertsona guztien egoerari buruz. 

INGURUNE 
FISIKOA

PARTE-
HARTZEKO 

INGURUNEA

GIZARTE ETA 
OSASUN 

INGURUNEA

10
ILDO

21
EKINTZA

25
ADIERAZLE

9
ILDO

37
EKINTZA

39
ADIERAZLE

3
ILDO

12
EKINTZA

20
ADIERAZLE

70
EKINTZA

84
ADIERAZLE

22
ILDO

http://www.getxo.eus/DocsPublic/lagunkoia/INFORME_DE_CONCLUSIONES_GETXO_KOFFEE_opt.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/lagunkoia/INFORME_DE_CONCLUSIONES_GETXO_KOFFEE_opt.pdf
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Ehun lagun inguruk parte hartu zuten foroan.

Foroko parte-hartzaileak

Aurreko grafikoak hiru urte hauetako lorpenak islatzen ditu, eta, aldi berean, plantea-
tzen du zein izango diren etorkizuneko mugarriak, lan-ardatzei dagokienez, hauteman-
dako behar berriei aurre egite aldera.

(*) Prozesu osoari buruzko informazio zehatzagoa udalaren webgunean: 
https://www.getxo.eus/es/envejecimiento-activo/getxolagunkoia

TALDE ERAGILEA 

2018an, Batzorde Erraztaile edo TALDE ERAGILE bat eratu zen, adineko pertsonek 
prozesuan duten parte-hartzea islatzeko; udalerria pertsona horiekiko “lagunkoi” izan 
dadin ezarri beharreko neurriei buruzko eztabaida- eta sozializazio-organo gisa eratu 
zen talde hori.

Adinekoei (60 urtetik gorakoei) eragiten dieten toki-mailako politikak gauzatze alde-
ra udal-administrazioaren esku jarritako partaidetza- eta aholkularitza-organo gisa 
planteatzen da, eta eginkizun hauek ditu:

• Adinekoekin Lagunkoiak diren Hirien Plana garatzen laguntzea, aholkuak eta ideiak 
emanez eta iradokizunak eginez.

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

• Lagunkoitasun-planean jasotako neurrien eta proiektuen jarraipena egitea.

Talde eragile horrek kolektiboaren aniztasuna adierazten du, Vancouverreko Hitzarme-
nean definitutako irizpideei jarraikiz (adina, generoa, aniztasuna, bizitokia…). Horrekin 
batera, esperientzia profesionalaren, jatorrizko elkartearen, interes-esparruaren edo 
parte hartzeko borondate edo prestutasunaren arabera ordezkatuta daude kideak.

Kasu bakar batean ere ez dira pertsonak beren indibidualtasunagatik bakarrik auke-
ratzen, baizik eta goian aipatutako ezaugarri multzo bat dutela-eta. Talde honetan or-
dezkatuta daude, besteak beste, Perualde, Osalde, Sarekide, EDE Fundazioa, Fekoor, 
Kirol Egokituaren Federazioa, Gizatiar, Ahida, Levar, Berdintasuna eta Ongi etorri Erre-
fuxiatuak.

2020ko urtarrila ekaina 
GERTAEREN LORPENA
Bakardadea.Begirada 

aktiboa

2020ko urtarrila ekaina 
 BESTE GERTAERAK

Etxebizitza. 
Komunikazioa

2020ko otsaila 
apirila

BITARTEKO 
EBALUAKETA

2020ko maiatza abendua
GERTAEREN LORPENA 

Silver Economy

2019 ko maiatza abendua
GERTAEREN LORPENA 
Komun publikoak: La 
Bola, Aixerrota, Playa 

Areeta
2019 ko maiatza abendua

GERTAEREN LORPENA
Irisgarritasuna: Portu 
Zaharra, Arena Azpi, 

Aiboa Egoitza

2019ko ekaina
GERTAEREN LORPENA

AGENDA Nagusi, 
Zaintza ez 

profesionalak

2020ko urtarrila ekaina 
GERTAEREN LORPENA

Belaunaldiartekotasuna GERTAERAK 
ETA 

LORPENAK
2019ko apirilak 1

GETXO LAGUNKOIA
PLANAREN 

AUKEZPENA

2017ko otsailak 17
HERRIARI 

AURKEZPENA2018
PLANAREN 

GAUZATZEA: 
Arloekin lana

2017ko otsailak 8
PRENTSAURREA

2017ko martxoa
FOCUS TALDEAK

2017ko iraila
DIAGNOSIAREN 

AURKEZPENA

 maiatza abendua
EKINTZEN

 GARAPENA

2018ko otsailak 18
GETXO LAGUNKOFFEE

https://www.getxo.eus/es/envejecimiento-activo/getxolagunkoia
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TALDE ERAGILEA (2019ko urria)

2019an, talde eragileak bilera bat egin du hiru hilean behin (otsailaren 15ean, maiatza-
ren 14an, uztailaren 8an, urriaren 1ean eta abenduaren 16an), baina etengabe eutsi 
zaio harremanari eta lineako lanari posta elektronikoaren edo WhatsAppen bidez.

Urtean zehar, taldeak gogoeta egin du prozesu instituzionalaren osagarri izateari da-
gokionez duen eginkizunari buruz eta zeharkako zaurgarritasun-egoera (generoa, aniz-
tasuna, LGTBI, gaixotasun mentala) ez nabarmenetan esku hartzeko ekintza-planean 
“inor ez dadila atzean geratu” lelopean sartzeari buruz. Era berean, taldea sendotze-
ko lanean ari gara, kide berriak sartuz, eta gaur egun 15 lagunek osatzen dute hura.

HEMENDIK SARIAK

Urrian, Getxoko adinekoen kolektiboa hautatu dute DEIA egunkariak banatutako He-
mendik Sarien hamabigarren edizioko sarietako bat (Eskuinaldea-Uribe Kostakoa) ja-
sotzeko. 

Oraingo honetan, Getxo Lagunkoia proiektuaren hainbat fasetan parte hartu izana ai-
tortu du sariak. Getxo adinekoekin eta, ondorioz, herritar guztiekin lagunkoia izango 
den hiri bihurtzea da proiektu horren xedea. 

Getxo Lagunkoia proiektuko talde eragilearen ordezkaritzak jaso zuen aipatutako saria, 
urriaren 3an, Areeta auzoko Bizkaia Zubian egindako banaketa-ekitaldian. 

TALDE ERAGILEaren ordezkariak eta Getxoko alkate Amaia Agirre

BIZKAIKO LURRALDE BATZORDEA

2018an, Euskadi Lagunkoia Sareko udalerrien lurralde-batzordeak jarri ziren abian, 
udalerri horien arteko sare-lana sustatzea helburu nagusi izanik. Sareko kide garen tal-
de eragileen eta udalen ordezkariek osatzen dituzte batzordeok. Getxok batzorde ho-
rretan parte-hartzeak aukera ematen du etengabe azaleratzen diren ezkutuko gaiei edo 
gai berriei buruzko informazio- eta partaidetza-bide garrantzitsua irekita edukitzeko.

Bizkaian bi bilera egin dira, 2018ko azaroaren 5ean eta 2019ko maiatzaren 8an, eta 
Getxok gainerako udalerriekin batera parte hartu du horietan.
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LAGUNKOIA PROGRAMA: JARDUERAK ETA 
ZERBITZUAK 60 URTETIK GORAKOENTZAT
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Jarduera fisiko pertsonalizatua
Gero eta jende gehiagok aukeratzen du bizimodu osasungarria, eta horrek barne har-
tzen du ariketa egitea eta dieta osasuntsua izatea. Jarduera fisikoak bat etorri behar du 
parte-hartzaile bakoitzaren gaitasunarekin. Denok berdinak ez garelako, garrantzitsua 
da jarduera fisikoa norberari egokitzea.

Horregatik, RKEko Nagusien Etxean ikastaro hauek egiteko aukera eskaintzen du Ge-
txo Kirolakek:

• Mantentze-gimnasia (astearte eta ostegunetan); 35 lagunek parte hartzen dute, eta 
bi taldetan banatuta daude.

• Pilates (astearte eta ostegunetan); 48 lagunek parte hartzen dute.
• Yoga (astelehenetik ostegunera); 32 lagunek parte hartzen dute, eta bi taldetan ba-

natuta daude.

Parte hartzeko, Getxo Kirolakeko bazkide izan behar da, eta prezioak %90erainoko hobaria 
izan dezake, izena ematen duen pertsonaren egoera ekonomikoaren eta adinaren arabera.

LAGUNKOIA PROGRAMA: JARDUERAK ETA ZERBITZUAK 
60 URTETIK GORAKOENTZAT
2018ko maiatzetik, Romo Kultur Etxeko (RKE) hirugarren solairuan dago abian, eta 
horixe da Getxo Lagunkoia programaren eta adinekoak dinamizatzeko zerbitzu inte-
gralaren egoitza nagusia.

Espazio horretan hainbat ekintza eskaintzen dira aisialdi osasungarriaren ikuspegitik, 
garrantzia berezia dutenak zahartze egokia garatzeari eta mendekotasun egoerak zein 

isolamendu soziala saihesteari dagokienez. Getxoko 60 urtetik gorako pertsonei zu-
zenduta daude ekintza horiek.

Getxo Lagunkoiaren diagnostikoari esker antzemandako beharrizanetako bati erantzu-
tea da ekimenaren xedea. Hain zuzen, honako hau da eskaera: “(...) Udalak udalerriko 
adineko guztiei (beren aniztasun zabalean ordezkatuta egonik, bazkide izan ala 
ez) bermatzeko beren interesei egokitutako aisialdirako eskaintza erakargarria...”.

Jarraian, egitaraua osatzen duten jardueren berri emango dugu, labur-labur.
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Gimnasia pertsonalizatua
RKEko Nagusien Etxeko gimnasioa erabiltzeko aukera dago, eta tresnak eta aholkula-
ritza pertsonalizatua balia daitezke doan.

Astelehenetik ostiralera, 10:30etik 12:30era, adinekoek norberari ondoen egokitzen 
zaizkion ariketa pertsonalizatuen errutinei buruzko aholkularitza izango dute eskura.

Helburu jakin batzuk planteatzen dira, eta zirkuitu espezifikoak diseinatzen dira inda-
rra, elastikotasuna, oreka, erresistentzia, muskulu-potentzia eta abar lantzeko hainbat 
ariketaren bidez, eguneroko bizitzako jardueretan autonomo izateko gaitasuna luzatze 
aldera.

2019-2020 ikasturteko lehen hiruhilekoan, 86 laguni (62 emakume eta 24 gizon) egin 
zaie jarduera horretarako fitxa, eta, ordutegi-tarte horretan, 10-25 parte-hartzaile ber-
taratzen dira egunero.

Ibiltzeko hitzorduak
Ibiltzeko hitzordu edo ibilaldi osasungarri delakoak adinekoei bideratutako zailta-
sun-maila txikiko jarduera fisikoak dira. Erregulartasunez egin daiteke mota horretako 
jarduera, profil fisiko guztietako pertsonentzat irisgarria da, eta, gainera —bereziki ga-
rrantzitsua da hau—, taldeko jarduera izanik, gizarte-harremanak bultzatzen ditu eta 
sedentarismoari eta bakardadeari aurre egiteko balio du.

Irizpide nagusia da bizikidetza, gizarte-harremanak, kultura eta entretenimendua susta-
tzea, jarduera fisikoa koherentzia-ardatz hartuta.

Ibilbide errazak egiten dira, taldean, Getxoko udalerrian zehar, langile kualifikatuek la-
gunduta. Lekuak eta distantziak askotarikoak izan daitezke. Kirol-jarduera egin bitar-
tean, arduradunek taldea gidatzen dute eta aholkatu ematen diote, eta, horrez gain, 
bio-parke osasungarrien inguruko jarduerak koordinatu eta dinamizatzen dituzte.

Astean lau irteera egiten dira, Romon eta Algortan, txandaka, eta, batez beste, 12 la-
gunek parte hartzen dute.
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Osasuna lagunkoia / Osasuna 60+
Romo Kultur Etxean eskainitako osasunari buruzko hitzaldien zikloa da Osasun lagun-
koia / Osasuna 60 urtetik aurrera. Adineko pertsonekin lagunkoia den Getxo egitas-
moaren baitan antolatu da, Osakidetzako Areeta Osasun Zentroaren lankidetzari esker. 
Sarrera doakoa da.

2019an, gai hauek jorratu dira: aurretiazko borondateak, bizkarreko mina, loaren alte-
razioak, gernu-infekzioak edo gizartearen medikalizazioa.

Bertaratutako lagunen kopurua asko aldatzen da; gaiarekiko interesaren arabera, 10-
75 lagunek parte hartu izan dute.

Josketa solidarioko tailerra 
tailer formatuko jarduera da, eta bertan, bizikidetza, gizarte-harremanak eta entrete-
nimendua sustatzen dira, joskintzaren inguruan, gerta daitezkeen bakardade-egoerak 
prebenitzeko josteko trebetasunaren bidez.

Umeentzako eta haurtxoentzako arropa josten da, taldean eta modu autogestionatuan, 
eta, ondoren, jantzi horiek salgai jartzen dira Romoko azokan, hilabete bakoitzeko bi-
garren larunbatean. 

Bildutako dirua ongintzako kausa batera bideratzen da; kausa hori minbizia duten hau-
rren ikerketa-elkarte bati lotuta egon ohi da.

Ikasturte honetako lehen hiruhilekoan, azaroaren 25etik abenduaren 5era, ohiz kan-
poko erakusketa-salmenta antolatu zen RKEn, eta arrakasta handia izan zuen, bai 
mediatikoki bai funts-bilketari dagokionez. JOSKETA-TAILERreko kideak eta ASPANOVASko lehendakari María José Martínez



 Z a h a r t z e  a k t i b o a .  2 0 1 9 k o  m e m o r i a    >   13

Kontatu erretratu hau
Udal Liburutegiek eta Getxo Lagunkoiak lankidetzan antolatutako tailerra. Bertan, 
hitzaldi / parte hartzeko solasaldi gisa, Udal Artxiboko argazki zaharrak erreproduzitzen 
dira pantaila batean, parte-hartzaileek argazki horietako bakoitzaren inguruan dituzten 
oroitzapenak komenta ditzaten.

Argazkiari buruzko ahalik eta datu gehien biltzea da helburua (data, pertsonak, lekua, 
arrazoia…), irudiari buruzko informazioa bildu eta udalerriaren memoria historikoa abe-
raste aldera.

Maiatzean eta ekainean esperientzia pilotua egin ondoren, jarduera hori egutegian fin-
katu da, eta parte-hartze egonkorra du, 12 lagun ingurukoa.

Doako jarduera da eta hilean behin edo bitan egiten da, asteazkenetan. Taulan ematen 
da daten berri. 

Memoria aktiboko tailerrak 60+ 
Tailer honen helburua da sistema kognitiboa estimulatzea, garapen intelektuala erraz-
teko, arreta-, kalkulu-, irakurketa-ariketen eta abarren bidez. Horrez gain. ohitura osa-
sungarriak eta pertsonen sozializazioa sustatzen ditu.

Bi modalitate eskaini dira: bata, zahartze aktiboari buruzkoa, astearteetan 10:00etatik 
11:30era —15 lagunek (12 emakume eta 3 gizon) hartu dute parte—, eta bestea, ohi-
ko memoriari buruzkoa, ostegunetan 10:30etik 12:00etara —honetan ere 15 lagunek 
(11 emakume eta 4 gizon) hartu dute parte—.

Jarduera hori Uribe Aldeko Gurutze Gorriarekin lankidetzan egiten da. Bi boluntarioren 
tutoretzapean egoten da tailer bakoitza, eta onarpen handia du.
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ZINEADIN, Zinema 60+ 
Lehen ebaluazioa aldekoa izanik eta bertaratutakoek hala eskatuta, 2019-2020 ikas-
turtean, bost film luzeren ordez zortzi eskainiko dira Zineadin programaren baitan. 

Saio bakoitzaren aurretik ongietorri-aurkezpen laburra egiten da, eta film bakoitzaren 
amaieran proiekzioan azaleratutako bizipen, emozio eta pentsamenduen inguruko ez-
tabaida proposatzen da, zineforum formatuan. 

Jarduera horretan 750 lagunek baino gehiagok parte hartu dute, eta, batez beste, 150 
lagun bertaratu dira saio bakoitzeko. Emakumeen presentzia nabarmenagoa izan da. 

Dantzaldia orkestrarekin
RKEko Nagusien Etxeak, dantza soziala edo orkestradun dantzaren bitartez, adine-
koen kolektiboan hainbesteko onarpena duen plaza-dantza tradizionala berreskuratu 
nahi du. 

Horretarako, zenbait orkestrak jotzen dute Romo Kultur Etxeko ekitaldi-aretoan, hilean 
behin, larunbatez, arratsaldeko 6etatik 8:30era. Sarrera librea eta doakoa da, edukiera 
bete arte.

2019an, 10 dantzaldi egin dira, eta oso harrera ona izan dute; izan ere, batez besteko 
parte-hartzea 100 lagun ingurukoa izan da.

Smartphone lagunkoia
Smartphonearen oinarrizko erabilera lantzeko ikastaroak dira. Hiru asteazkenetan egin 
dira, eta, guztira, 6 orduko iraupena izan dute.

Ohiko gaiak jorratu dira: telefonoaren erabilera (pantaila, ikonoak, widgetak…), ezarpe-
nak, wifi konexioa, egutegia/alarma, argazkiak, aplikazioak instalatzea, whatsappa eta 
mezuak. 12 lagunek parte hartu dute, eta horrek aukera eman du smartphonearekin 
praktikatzeko eta norberaren zalantzak eta kezkak argitzeko astia izateko.
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ADINEKOENTZAKO OINARRIZKO ZERBITZUAK
Romo Kultur Etxeko (Nagusien Etxea) hirugarren solairuan, 60 urtetik gorako pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko eta ongizatea lortzeko oinarrizkotzat jotzen diren hainbat zerbitzu 
daude eskuragarri; besteak beste, emakumezkoen zein gizonezkoen ile-apainketa, podologia eta masajista. Zerbitzu horiek erabiltzeko, hitzordua eskatu behar da aurretik. 

Gizonen ile-apainketa
Astelehenetik ostiralera goizez eta arratsaldez ematen da ile-apainketa 
zerbitzu hau.

Emandako zerbitzuen kopurua aplikazio batean 5 hilabetez bildutako datuen estrapo-
lazioan oinarritutako estimazioa da.

Horren arabera, 2019an, 3.902 zerbitzu eman dira guztira, hau da, hilean 325 zerbitzu 
batez beste.

Emakumeen ile-apainketa
Asteartetik ostiralera goizez eta arratsaldez eta larunbatetan goizez 
ematen da ile-apainketa zerbitzu hau.

Emandako zerbitzuen estimazioa, kasu honetan, konplexuagoa da, zerbitzu ugari (10) 
eman dakizkiokeelako erabiltzaile berari.

2019an, guztira, 2.877 oinarrizko zerbitzu eta 1.354 zerbitzu osagarri eman dira. 
Horrek esan nahi du hilean batez beste 353 zerbitzu ematen direla.

Masajista
Masaje-zerbitzua astelehen, astearte eta ostegunetan ematen da, lanaldi 
erdian. Dedikazioa, batez beste, 30 minutukoa da hitzordu bakoitzeko.

Mugikortasun-arazoak dituzten erabiltzaileek hala eskatzen badute, etxez etxe ere 
eman daiteke zerbitzua; horrela, erabateko irisgarritasuna bermatzen da.

2019an 900 lagun artatu dira, eta patologia zerbikalak eta lunbarrak izan dira nagusi.

Era berean, 113 etxez etxeko laguntza eman dira, Romon bereziki.

Estimazioen arabera, 84 paziente artatu dira hilero.

Podologia
Astearteetan goizez eta asteazkenetan goizez eta arratsaldez ematen 
da podologia-zerbitzua, eta bi prestazio mota bereizten dira, kiropediak 
(azkazalak eta gogortasunak) eta ortesiak (silikonazko bereizgailuak).

2019an, 2.354 zerbitzu eman dira guztira: 2.184 kiropedia eta 170 ortesi. Hau da, hi-
lean, batez beste, 196 zerbitzu eman dira.
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ADINEKOEN ELKARTEAK
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ADINEKOEN ELKARTEAK
Biztanleen % 33,19k 60 urte baino gehiago dituzten testuinguru demografikoan, logi-
koa da adineko biztanle horien zati bat formalki antolatuta egotea. Getxon adinekoen 
elkarte asko eta askotarikoak daude, eta presentzia handiena dutenak honako hauek 
dira, barrutien arabera: AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (Romo-Areeta) eta 
Urtealaiak (Andra Mari). Udalak, horiei laguntze aldera, lokalak lagatzen dizkie eta 
diru-laguntzen lerro zehatz bat bideratzen du haietara.

Nagusien Etxeen deszentralizazioa sendotzeko eta horien kudeaketa koordinatua eta 
optimizatua egiteko lanean ari da Getxo Lagunkoia / Zahartze Aktiboa. Helburua da jar-
dueren eta zerbitzuen programa integratua lortzea, baina zentro eta elkarte bakoitzaren 
nortasunari eutsiz.

Getxoko Udalak bi lan-ardatz baliatzen ditu gizarte-sare horri laguntzeko: elkarte horiei 
espazioak lagatzea eta 56.500 euroko diru-laguntzak ematea.

AJANE 
(Algortako Nagusien Elkartea)

2013ko martxoaren 13an sortutako elkartea da, eta haren 
helburu nagusia da adinekoen lankidetza eta parte-hartzea 
bultzatzea hazkunde pertsonalari laguntzen dioten jarduere-
tan, komunikazioa, harmonia eta harreman ona garatuz.

Elkarte horren egoitza J.Bautista Zabala kaleko 6. zenbakiko lokal batean dago. Udalak 
lagatakoa da espazio hori, eta 2017ko maiatzaren 2an inauguratu zen.
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URTEALAIAK
(Getxoko Nagusien Elkartea)

1995eko azaroaren 22an sortu zen elkartea. 2002ko 
martxotik udalak lagatako lokal batean du egoitza, 
Puerto Urduña kaleko 16. zenbakian.

Haren helburua da adineko pertsonen garapen integrala lortzea, topagunea izanik, bi-
zi-kalitatea eskainiz eta adinekoei beren behar espezifikoetan lagunduz.

Zentro dinamikoa izatea du xede, alegia, bazkide guztiek parte hartzea aisialdiko eta 
denbora libreko, kulturako, aisialdiko edo aholkularitzako jarduerak kudeatzeko eta ga-
ratzeko prozesuan.

IBAR NAGUSIEN ETXEA
1987ko azaroaren 21ean sortu zen, Romo auzoan. Haren 
helburua da adineko pertsonen kolektiboaren ongizatea 
hobetzea, urteei bizi-kalitatea emanez zahartze aktiboa 
sustatzeko politikaren barruan.


