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Umorea. “Arrigunagako barikuak”.
Hilaren 28an, ostirala, 21:00etan,
Muxikebarrin, Patxo Telleria: “Nekatutak”.
6€.
Musika. Nacho Vegas. Hilaren 29an, larunbata,
19:30ean, Muxikebarrin. 24€.

231.000€ 2022an ekonomia dinamizatzeko laguntzetara
Enpresen, horien elkarteen, profesionalen elkarte eta federazioen
eta administrazioaren arteko
lankidetza sustatu eta sustatzeko
helburuarekin, Udalak 231.000€ko partida bideratu du ekonomia
dinamizatzeko laguntzetarako.
Horrela, Udalak lagundu nahi du
udalerrian ekonomia sustatzeko
eta dinamizatzeko jarduerak egiten eta bultzatzen.
Eskaerak aurkezteko epea otsailaren 17ra arte egongo da zabalik.
Laguntzen deialdiari buruzko
informazioa emateko, urtarrilean
bi informazio-saio egingo dira
Getxolaneko egoitzan, 13:00etan:
hilaren 21ean (2. eta 3. lerroen
gainean) eta 25ean (4. lerroaren
gainean). Hitzaldi horietan parte hartzeko izena eman behar da
Getxolanen, 94 466 01 40 telefono
zenbakian edo getxopro@getxo.
eus helbidean.
Dirulaguntzen lerroak
• 1 lerroa: Getxoko merkatarien eta ostalaritza-jatetxeen
elkarteei eta elkarte horiek biltzen dituzten Bizkaiko federazio eta beste erakunde batzuei
zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko.
• 2 lerroa: Udalak sustatu nahi
dituen eremu estrategikoetan
adituen eta enpresarien elkarteei bideratuta, dinamizazio
ekonomikoaren jarduerak egiteko.
• 3 lerroa: udalerriko enpresek
negozio-lerro eta/edo produktu berriak sustatzeko eta dinamizatzeko, baita merkaturatze
eta/edo digitalizazio berritzaileetarako.
• 4 lerroa: nortasun juridikorik
gabeko enpresei eta elkarteei
bideratuta, jarduera turistiko
erregularrak abian jartzeko.

• 5 lerroa: lerroa: merkatarien
eta ostalarien-jatetxeen elkarteak funtzionatzeko gastuetarako.
• 6 lerroa: merkatarien eta ostalaritza-jatetxeen
elkarteentzako elkartegintza mantentzeko eta sustatzeko.

Laguntzak honako hauek eskatu ahal izango dituzte: Getxoko
udalerriko merkatarien elkarteak; Bizkaiko lurraldeko adituen elkarteak, enpresa-elkarteak eta federazioak nahiz beste
erakunde batzuk, elkarteak multzokatzen badituzte, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan

erregistratuta badaude eta betiere jarduerak Getxoko udalerrian
gauzatzen badituzte; nortasun
juridikorik gabeko elkarteak;
enpresak eta Turismo arloko enpresak.
Informazioa:
eu/getxolan

https://getxo.eus/

Informazio hitzaldia asteartean, hilak 25, Muxikebarrin

Baliabideak eskolaratzearen inguruko
zalantzak argitzeko matrikulazioari begira
Ikastetxeetan 2022/2023rako matrikulazioa egiteko epea ireki dela
eta, datorren urtarrilaren 28ra
arte irekita egongo dena, Udalak
3.600 eskutitz bidali ditu 0 eta 8
urte bitarteko umeen familien
etxeetara, eskolaratzearen inguruko zalantzak argitzea laguntzeko. Zalantzak hizkuntza-ereduez
eta euskara menderatzen ez duten
gurasoek ikas-prozesuan lagundu
ahal izateko teknikez eta moduez
izaten dira.
Zehazki, udal webgunean Ume
elebidunen gurasoentzako gida kontsulta daiteke. Hori hizkuntza
ugari ikastearen onurak azaltzen

dituen Alma Flor eta Colin Baker
irakasleen liburuaren laburpena
da. Euskara menderatzen ez du-

ten gurasoek umeari laguntzeko
teknikak azaltzen dituzten bideoak ere ikus daitezke. Horiek
Iñaki Eizmendi pedagogoak eta
soziolinguistikan adituak grabatutakoak dira.
Azkenik, datorren asteartean, urtarrilak 25, 18:00etan, Muxikebarriko Gorrondatxe aretoan, hitzaldi bat izango da , Paula Kasares
ilologoaren eskutik, euskaraz,
Haur Hezkuntzan hasi direnen
familientzat eta irakasle, hezitzaile eta begiraleentzat. Haurtzaindegi zerbitzua egongo da, aurretik eskatuta. Izenematea: labur.
eus/paulakasares.

URTARRILAK 26 ASTEAZKENA
Versadas, olerki kluba. Algortako
Kultur Etxean, 19:00etan, Rubén
Darío. Sarrera dohainik.

URTARRILAK 20 OSTEGUNA
Ipuinaren ordua. 18:00etan, Algortako Kultur Etxean, “Basoko ipuinak” Amaia Puinarekin. Euskaraz,
6-8 urte.
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, “Una jóven prometedora”, Emerald Fenellena. 16 urtetik
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
URTARRILAK 21 OSTIRALA
Zine-Klub. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00h., “¿Podrás
perdonarme algún día?” (JBA), Zuzendari: Marilelle Heller. 3,50€.
URTARRILAK 22 LARUNBATA
Antzerkia. 19:30ean, Muxikebarrin, “Fake: Trampantojo” Erre produkzioak taldearekin. Sarrera: 12€.
Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
“Malos tiempos” taldearen kontzertua (jazz fusioa). 5€.
Ingurumen aretoa. Naturaren
detektibeak (6 urtetik gora) eta
Esploratzaile txikiak (3 urtetik
gora). Ordutegiak: 10:30-11:45 eta
12:15-13:30. 3 urtetik gora. Informazio gehiago eta izena emateko:
www.ingurumenaretoagetxo.eus
URTARRILAK 23 IGANDEA
Dantza. 19:30ean, Muxikebarrin,
“Abrazo” Nerea Martínezekin. 8€.
Zinematxiki.
Muxikebarrin,
12:00etan, “Clifford, el gran perro
rojo”. 7 urtetik gora. 2,50€.
Ingurumen aretoa. Txiki tailerra:
“Egin ezazu robot bat”. Ordutegiak:
10:30-11:45 eta 12:15-13:30. 6
urtetik gora. Informazio gehiago eta
izena emateko: www.ingurumenaretoagetxo.eus
URTARRILAK 24 ASTELEHENA
Hitzaldia. Gaia: “Immunitate sistema, gure osasunaren zaindaria”.
Hizlaria: Elena Bereciartua, Barnemedikuntzako medikua, Gurutzetako Ospitaleko gaixotasun infekziosoetan espezialista eta EHUko
irakaslea. 18:15ean, Romo Kultur
Etxeko areto nagusian. Antolatzailea: Gizatiar, Romoko Emakumeen
Elkarte Soziokulturala. Sarrera
doan.

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

- Ingelesa azterketa ofizialak
prestatzeko eskarmentua duen
lizentziadun baten eskutik. Maila guztiak. Emaitza onak. Tel.:
620 60 82 32.

URTARRILAK 27 OSTEGUNA
Muxikebarrin,
Zinemabarri.
19:30ean, Cholé Zaoren “Nomadland”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik gorakoentzat. 3,50€.
Uribe Kostako Irakurzaleen txokoa. Xabier Amurizarekin “Uharte
bat Venusen” liburuaz, euskaraz.
19:30ean Villamonte Kultur Etxean.
Egizu elkarteak antolatuta. Doan.
Izenematea: labur.eus/irakurzaleak. Informazioa: egizugetxo/
gmail.com / 619 935 541
URTARRILAK 28 OSTIRALA
Umorea. “Arrigunagako barikuak”. Muxikebarrin, 21:00etan,
Antton Telleria: “Nekatutak”. Sarrera: 6€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, Gianni
Di Gregorioren “Vacaciones de ferragosto”. Azpitituludun Jatorrizko
Bertsioa. Adin guztiak. 3,50€.
URTARRILAK 29 LARUNBATA
Ipuin-kontaketa: Storytime for
babies. Villamonteko Kultur Aretoan, 10:30-11:45, “The messy
playroom”, Kids&Us Getxoren
eskutik. 9-36 hilabete. Ingelesez.
Izen-ematea: getxo@kidsandus.es
/ algorta@kidsandus.es
Musika. Nacho Vegas. Muxikebarrin, 19:30ean. Sarrera: 24€.
Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
“Folk al dok?” taldearen kontzertua. Sarrera: 5€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Astarnen bila:
animalien oinatzen inguruko ginkana eta eskulana (6 urtetik aurrera).
Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
URTARRILAK 30 IGANDEA
“Encanto”,
Zinematxiki.
12:00etan, Muxikebarrin. Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Haur antzerkia. “Hay una sirena
en mi salón”, La teta calva taldearen eskutik, 18:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 6€.
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30.
Helduentzako ibilbidea eta tailerra:
neguko sendabelarrak (16 urtetik
gora). Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus

Suizidioa prebenitzeko beste tailer
bat, eta bakardadeari eta doluari aurre
egiteko saioak
Suizidioaren prebentzio komunitarioari buruzko beste
ikastaro egingo da datorren
urtarrilaren 26an, asteazkenean, 16:30etik 19:30era bitarteko ordutegian, oraingoan
Getxo Elkartegian, Udalak
sustatutako Getxo Zurt izeneko proiektuan. Hori Doble
Sonrisa Fundazioaren Getxo
Zurekin dagoen hiria ekimenaren barruan kokatzen da. Jon
García sendagileak emango
duen saioaren helburuak dira
sufrimendu emozionalari aurre egiteko tresnak eskaintzea
eta suizidioaren errealitatea
modu sentikor eta arduratsuan ikusaraztea. Tailerra
doakoa izango da, aldez aurretik izena emanda.
Jarduera horrekin batera, datozen asteetan Doble Sonrisa
Fundazioak, Udalaren laguntzarekin, topaketak antola-

tzen jarraituko du, Aktibatu
zure komunitatea ekimenaren
barruan; izan ere, horrek zein
Getxo Zurt izenekoak herritarrek ingurune hurbilean bizi
diren pertsonen zaintza- eta
arreta-ekintzetan parte hartzea sustatzen dute, “egoera
emozionala eta bizi-kalitatea hobetzeko, batez ere gaixoaldian,
bakardadean edo dolu egoeran
dauden pertsonena”, azaldu
du Carmen Díazek, Gizarte
Kohesioko zinegotziak.
Zehazki, Kafeak lagunartean
jarduera astelehenetan egiten
da, 15 egunean behin (urtarrilaren 24an hurrengoa), Romoko Kultur Etxean, 10:30etik
12:30era, bakardadean dauden pertsonen arteko sareak
sortzeko eta, aldi berean,
beren egoeratik ateratzeko
baliabideak eta alternatibak
eskaintzeko. Interesa duten
pertsona guztientzat zabalik

- Berreskuratu zure argazkiak,
bideoak eta familiaren pelikulak. Pasatu DVD formatora. Tel.:
630 26 58 75.
- Lan bila nabil lanaldi osokoa
edo ordukakoa, garbiketa egiteko edo adinekoak edo umeak
zaintzeko. Tel.: 631 57 56 92.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren erantzule izango.
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Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111
Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

zio Sailak kaleratutako argitalpena da
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari
lotutako albisteak eta informazioak agertzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Ainhoa
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza,

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20.
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Arte arduradunak: Bassai Comunicación
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte,
S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

Bisita Higinia Melendro Rodriguezi bere 100
urtebetetzean
Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziak Higinia Melendro
Rodriguez bisitatu zuen aurreko asteazkenean, urtarrilaren
12an,, 100 urte bete dituela eta. Getxoko auzokide hau orain
Algortako Beato Domingo Iturrate erresidentzian bizi da eta hor
jaso zituen Aixerrotaren oroigarria eta lore sorta bat agintarien
eskuetatik, ekitaldian senideek ere lagunduta.

dagoen jarduera da, eta aipatutako ordutegiaren tartean
komeni zaien orduan joan
daitezke.
Bertaratzen diren pertsonen
proila 60 urtetik gorakoa da
batez ere, alargun-egoeran,
gehienak emakumeak.
Bestalde, datorren otsailaren
8an, asteartean, aurrez aurreko dolu-talde berri bat hasiko
da, emozioak partekatzeko
gunea, maitatutako pertsona
bat galdu duten pertsonentzat. Jarduera Romo Kultur
Etxean egingo da, 17:00etatik
18:30era. Zortzi pertsonak
hartu ahal izango dute parte,
eta aldez aurretik izena eman
beharko da.
Informazioa eta izena ematea: naomihasson@doblesonrisa.com / 679 019 838.

TAO 2022
txartelak
bidaltzen hasi
dira
Udala hasi da bidaltzen TAOren 2022ko txartelak Getxoko
etxeetara. Egungo osasunegoerak banaketa atzeratzea
eragin du. Eskatzaileek urtarrilaren 25ean txartel hori jaso
ez badute, Udalari jakinarazi
diezaiokete, zergadunak@getxo.eus helbide elektronikoan,
eta bertan adieraziko zaie nola
helaraziko zaien dokumentua.
TAOren 2021ko txartelak
otsailaren 15era arte balioko
du, ordurako espero baita
bereizgarri guztiak banatuta
izatea.

Erre Produkzioak Muxikebarrira helduko da “Fake:
Trampantojo” lanarekin
Maribel Salas, Gorka Minguez,
Gemma Martínez, Lorea Intxausti
eta Albar Cirarda aktoreak izango dira larunbatean, hilak 22,
19:30ean, Muxikebarrin Fake: trampantojo izenburuko antzezpenean.
David Caiñak idatzita eta Gorka
Martinezen ideia batean oinarrituta, ohiko eszena bat erakutsiko du, Gabon Zaharreko familia
baten afaria. Hala ere, ospakizun
giroa Fake edo trampantojo bat da,
ikuslea adi jartzen duena eta gizarte sareen aurretiko egoera bat
kontatzen duena, hain zuzen ere,
denok saiatzen gara geure buruen
irudi perfektua sortzen.
Famila horren kide batek sexuabusuak eragiten dizkio lehengusinari. Ez da bortxatzaile baten
estereotipoa, munstro motarik
okerrena da, hau da, gizakiz mozorrotzen dena. Benetako trampantojo bat.
Obrak senideen arteko harremanak erakusten ditu denbora-jau-

zi batzuen bitartez eta amaren
pertsonaian oinarritzen da, bere
semea ez dela berak pentsatzen
zuena deskubritu ondoren. Noraino hel daiteke defendatzeko?
Egia bakarra eta ukaezina da,
erasotzailearen ama hori zalantzan jartzen saiatu arren. Hori
da antzezpenean interesa duena,
gezurra alegia. Gezur mota txarrena, kontatzen ez duguna, egia
jasanezina delako.
Istorioa tragediarekin batera ezinbestean joaten den katarsiarekin
amaitzen da. Semea defendatu eta
familia manipulatzen saiatu ondoren, amak, azkenean bere begiak zabaldu beharko ditu. Bere
buruari kontatu dizkion gezurraren betaurrekoak kendu beharko
ditu eta egia ezagutzearen ondorioak onartu beharko ditu. “Nik
uste dut gezurrak hanka luze eta ilunak ditu, formarik gabeko hankak, beldur handia ematen dutenak”.
Antzezpenerako sarrerak: 12€.

Nerea Martínezek “Abrazo”
aurkeztuko du
Datorren igandean, hilak 23,
19:00etan, Muxikebarriko Ereaga
aretoan, Nerea Martínezek Abrazo
dantza ikuskizuna aurkeztuko du,
“espazioa kontemplazioari uzten dion
pieza, alegia. Bertan geldirik dauden
gorputzak agertzen dira, xehetasun bakoitza 360ºtan hautemanez”.
Eszenaratzean, gorputz lokaztuak,
elkarri zizelkatzen, keinu bakoitzarekin eraldatzen, pasaeran arrastoa
utziz. Presarik gabe. Harremanaren
metafora bat, adiskidetasunaren loturarena, bizitza osoan zizelkatzen
den buztinezko eskultura bat bezala,
bere topaketa eta desengainuekin.
Zizelkatzeko, eraldatzeko ideiak eta
pasaeran uzten duten arrastoak Besarkada espazio intimo eta hunkigarria egiten dute lan dotore batekin.
Sarreraren prezioa 8 eurokoa da.

Jazz kontzertua “Neguko Bidaia”n
Malos tiempos jazz-taldearen kontzertuarekin hasiko da urtarrilaren
22an, larunbatean, 19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
Neguko Bidaia kontzertu didaktikoen
zikloaren hamalaugarren edizioa.

Sarreraren prezioa 5€-ko da. 2017an
sortua, taldea osatzen dute Jose
Urrejolak, Eloy Urrejolak eta Juanfran Moyanok. Jazz estiloan idatzitako konposizio propioak interpretatzen dituzte (fusioa, latina...).

La Exploradora elkarte geografikoak Gonzalo Azumendi argazkilari getxotarra saritu du
Sociedad Geográfica La Exploradora irabazi-asmorik gabeko eta geografía
eta bidaiak sustatzen dituen Arabako elkarteak ibilbideko domina eman dio
Gonzalo Martinez Azumendi argazkilari getxotarrari. Bidaiarien elkarteak,
pandemiaren ondoriozko murrizketak direla eta, IV. Euskal Esplorazio Asteko hitzaldiak bertan behera utzi behar dituen arren -bigarren urtez jarraian-,
bidaien, esplorazioaren eta abenturaren munduan nabarmendu direnei urtero
ematen zaien sari-banaketa mantendu du. Aurten, ibilbidearen aintzatespena

argazkigintzari dedikatu diote eta domina Martinez Azumendirentzat izan da.
Nazioarteko freelance argazkilaria, 35 urtez bidaia-argitalpen ospetsuenetarako lan egin du. Psikologian lizentziatua, Martinez Azumendik argazkigintzari eskaini dio bere bizitza, ikastaroak emanez, erakusketak eginez, argitalpenak ilustratzen eta editatzen (Panamako kanaleko liburu ofiziala, Bolivia,
Donejakue bidea, Maroko...) eta UNESCOrentzat lanean, Munduko Ondarea
dokumentatzen.

Otsailaren 8ra arte askotariko proiektu artistikoak aurkeztu ahal izango dira

Getxoko kultur elkarteek Muxikebarriko programazioan
parte hartzeko deialdia
Kultura Etxeak deialdi berri
bat egin du Muxikebarriko kultur programazioan kultur elkarteen sarearen parte-hartzea
sustatzeko eta obra eta ekimen
artistikoen erakusketa sustatzeko. Otsailaren 8ra arte egongo
da zabalik, eta mota askotako
proiektuak aurkeztu ahal izango
dira: musika, zinema, antzerkia,
umorea, haurrentzako ikuskizunak, errezitaldiak eta beste
edozein diziplina artistikotako
bertsoak. Ekimena, pandemiak
kaltetutako hainbat sektore biziberritzeko Getxo Ekinez planaren
barruan dago.
Deialdia egoitza soziala Getxon
duten eta Getxoko Erakundeen
Udal Erregistroan inskribatuta
dauden irabazi asmorik gabeko kultur elkarteei zuzenduta
dago. Nahi adina proposamen
aurkeztu ahal izango dituzte,
betiere Kultur Etxeko programazioarekin bat badatoz, edozein
hizkuntzatan eta gehienez bi
orduko iraupenarekin. Proiektu
horiek getxotarren partaidetza
izan behar dute, baita zuzendaritza eszenikoaren jatorrizko
egiletza ere, argitaragabea edo
antzeztua izan.
Guztira, gehienez 60.000€ bideratuko dira deialdira, proposamen

bakoitzeko 5.000 €-ko gehienezko
gastuarekin. Kultur Etxeko teknikariek proposamenak ebaluatuko dituzte, eta horien artean
gehienez 20 aukeratuko dira.
Proiektu horiek Ereaga, Arrigunaga edo Areeta aretoetan aurkeztu ahal izango dira, aurtengo
martxotik abendura bitartean,
betiere ikastetxearen ohiko programazio-datak horretarako aukera ematen badu.
Kultur Etxeak proiektuen era-

kusketa-kostuak soilik ordainduko ditu, eta hautatutako
elkarteak ikuskizunaren dirubilketarekin geratuko dira, ikuskizunetarako sarrera doakoa ez
bada. Erakundeek berek kudeatu beharko dituzte gonbidapenak edo sarrerak.
Proiektuen aurkezpena eta bilera
Proposamenak modu telematikoan soilik aurkeztuko dira
Udalaren erregistro elektroni-

koaren bidez (https://eudala.getxo.eus).
Gainera, interesa duten erakundeen zalantzak argitzeko eta
hautatutako proposamenetarako gune eszenikoak erakusteko,
Kultur Etxeak bilera bat antolatu du datorren asteartean, hilak
25, 18:00etan (gaztelaniaz) eta
19:00etan (euskaraz).
Informazio osoa udalaren webwww.getxo.eus/subgunean:
venciones.

“Recuerdos góticos de Neguri”, fikzio garaikidea

“Cuéntame un cuento y llévame a otro lugar”

Juan Carlos Pérez Álvarezek Recuerdos góticos de Neguri ekarri du Algortako Kultur Etxean. Fikzio garaikideko kontakizun honetan, protagonistek Bilboko bazterrak zeharkatuko dituzte Punta Begoña Galerietatik,
beren zoriontasunaren bila. Kontakizunean Ana Rosa, bere anaia Fernando eta Sarobe bere lagunaren bizitzak frogatuko dira bere aurreiritziengatik eta, batez ere, bere balioengatik. Beraiekin bat egingo dute
Ana Rosa, Jesus eta Beatrizen gurasoek. Biak izango dira beren semealaben sekretuen lekuko eta epaile, baita beren sekretuena ere. Politika
Zientzietan lizentziaduna eta analisi politikoan eta nazioarteko harremanetan aditua den idazle getxotarraren azken lana da. Irakurketaren eta
idazketaren zale amorratua da Juan Carlos Pérez Álvarez, eta hainbat lan
argitaratu ditu 2007tik.

Cristina Maruri idazle eta argazkilari getxotarrak duela gutxi aurkeztu du
Bilbon “Cuéntame un cuento y llévame a otro lugar” liburua (Ediciones
Escondidas), munduko aurpegiei buruzko argazki-erakusketa batekin
batera. El Correo eta La Vanguardia bezalako egunkarietan argitaratutako helduentzako ipuinen bilduma da. “Sirenak eta printzesak agertzen
diren ipuinak dira, gehienak exotikoak diren lekuetara eramaten gaituztenak, eta nire bidaia ugarietan ezagutzeko plazera izan dut. Helduek bizi
eta sentitzen dituzten egoerak ezkutatzen dituzte; batez ere, emakumeen
pairamenak eta mugak, gehienetan heroinatzat hartzen baita”. Bere lan
guztiak bezala, liburuaren salmentaren diru-bilketa ongintzazkoa da
eta, kasu honetan, Kazingako (Uganda) umezurztegira bideratuko da.
https://cristinamaruri.com/

Areeta–Bilbo lasterketa hilaren 30ean egingo da
Urtarrilaren 30ean, igandean,
10:30ean, Areeta-Bilbo lasterketa ezagunaren etapa modernoaren hogeita seigarren edizioa
ospatuko da. Euskadiko asfalto
gaineko proba zaharrena da eta

estatuko bigarrena Kataluniako
Jean Bouin lasterketaren ondoren; ibilbide zaharrari eusten dio,
eta antzeko deialdi-ahalmena
du. Izen-ematea (www.rockthesport.com) abenduan ireki zen eta

gehienez 2.500 atletak parte hartu dute. Herriko proba bada ere,
11 herrialdetako atleta autonomiko, estatuko eta internazional
garrantzitsuek parte hartu dute:
Frantzia, Errumania, Espainia,
Bolivia, Uruguai, Ginea Bissau,
Etiopia, Eritrea, Maroko, Alemania eta Portugal. Eritreak, gizonezkoen sailkapen absolutuan
lau atleta dituelarik, errekorra
mantendu du lehen postuetan,
Areeta Bilbotik, Leioa eta Erandiotik barrena, 11.900m-ko errekorra lortzeaz gain. Gizonezkoen
eta emakumezkoen plusmarkista
absolutuak Samson Kilemarian
eritrearra (34.21) eta Marta Tigabea etiopiarra (43,17) dira.

Fadurako
bulegoak
ordutegia luzatu
Swin Camp Getxok errekorren taula eguneratu du
du
Swim Camp Getxok estatu mai- bidea zabaldu zuen 3´49”06ko letako distantzia laburreneko prolako lau errekor berri lortu ditu
Sabadellen, urtarrilaren 8 eta 9an
ospatutako Catalunyako IV Open
Master Txapelketan.
Lehenengo jardunaldian, 120 urte
baino gehiagoko 4x100 Libre mistoko erreleboak, Mikel Bildosolak, Mikel Debak, Lara Vicandik
eta Itziar Tardaguilak osatuta,

denborarekin. Bigarren egunean
indar bizian hasi zuten Itziar Tardaguilak 400 libreetan estatu mailako errekor berria ospatuz, 30
urte gorakoentzako, 400 Libreetan 4´39”65eko denbora eginez.
Ez zuen atzean geratu nahi izan
Mikel Bildosolak eta Espainiako
errekor berria ezarri zuen txime-

ban, 35–39 urte bitartekoentzat,
24”86ko denborarekin. Azkenik,
Zigor Diaz getxotarren jaira gehitu zen 200 bularrean, 35 urte gorakoentzako errekor berria eginez,
2´22”07ko denborarekin.
Kluba dagoeneko erronka berriak
prestatzen ari da.

Arku tiroa: Irantzu Cotok podiuma egin nahi du
aretoko Espainiako txapelketan
Irantzu Coto getxotarra 2021eko
Espainiako Txapelketara joango da datorren igandean, hilak 30, Marina d - Oropesa del
Mar-en (Castelló). Arku biluziko modalitatean podiumera
igo eta denboraldi arrakastatsu
bat, 2021ekoa, amaitzeko asmoz
egingo du.

Udan Euskadiko txapeldunorde
eta Bizkaiko txapeldun izan zen
Irantzu Coto, hain zuzen ere, kirol-diziplina, kirol-diziplina horretan hasi zenetik aire zabaleko
txapelketa batzuetan parte hartu
zuen lehen aldian. 2021eko Salako Euskal Ligan bigarren sailkatu zen getxotarra.

Fadurako kiroldegiko jendaurreko bulegoak bere ordutegia luzatu
du. Beraz, bulegoa zabalik mantenduko da astelehenetik ostegunera
08:00etatik 19:30era (eta ostiraletan
14:15era arte). Arratsaldeko arretarako egunen hedapen honekin, Getxo Kirolak-ek herritarrei bere jarduera eta zerbitzu guztiak errazago
tramitatzeko aukera eman nahi die,
horien artean nabarmentzekoak
dira harpidedun karneten kudeaketa, kirol ikastaroetako inskripzioak eta instalazioen erreserba.
Gogoratu behar da, Fadurako eta
Gobelako arreta-bulegoez gain,
Getxo Kirolak-ek halaber tramitazio elektronikorako webgunea
eskaintzen duela, zeinetan tramitatu ahal diren ikastaroetako
izen-emateak eta kirol instalazioen erreserbak.

Etorkizunaren
Abrako I. Sari Nautiko Digitalak hasiera eman dio kamiseten edizio
berria
Abrako Itsas Klubaren 2022ko egutegiari

José Luis de Ugarte Bela Eskolako Fhimasa, J80 klasean; Alfonso
Churrucaren Alpega, Regata klasean; José Miguel Francoren Bacilón, Gurutzaontzi I motako itsasontzien artean; eta Juan Carlos
Estefaniaren Kohen, Gurutzaontzi II klasean, buru dira Abrako
I. Sari Nautiko Digitalean, hain

zuzen ere, Areetako klubaren
2022ko egutegiari hasiera eman
diona. Txapelketaren hurrengo
hitzorduak larunbatean, urtarrilak 22, eta otsailaren 5ean eta 19an
izango dira.
Txapelketa horren ondoren, Astobiza Saria, XXXVII. Alderantzizko
estropada, III. EKP International

Women ‘s Sailing Cup eta Euskadiko Txapelketa izango dira, azken biak J80 klaseko lehiaketak
izanda. III. Soziala-BBVA Txapelketaren ondoren, ekainean eta uztailean beste proba nabarmen batzuk egingo dira, hala nola XVII.
Surne-57. Eskarra Saria, XXXVII.
Bizkaiko Gurutzaontzien estropada, Copa Gitana eta ondoren,
abuztuan, Getxo-Gjón-Liga One
Plus 50+ eta Getxo-Gijon-La Coruña izenekoak. Irailetik aurrera,
Castro Kopa, El Correo IX. Txapelketa, 5. Sari Soziala edo ohiko
El Gallo Estropada izango dira,
azkena urtero egutegi betea ixten
duena. Bizkaiko lotako ontzi batzuk XXXI Euskal Kostaldeko Estropada-Urrezko Balea Trofeoan
edo J80ko Azken Serieetan izango
dira, oraindik zehaztu gabe dauden uretan.

Jasotako eskaria ikusita, Etorkizuna Mendi Taldeak klubaren
identiikazio-kamisetak
egitea agindu du berriro, 2018 eta
2020koen berdinak. Kamiseta
teknikoak dira, gorri kolorekoak,
serigraia zuriarekin (klubaren
izena eta irudia aurretik eta armarria atzetik), bai emakumeereduan (S-M-L neurriak), bai gizonentzat ere (S-M-L-XL).
Bizkaiko Mendi Federazioak eta
entitate getxotarrak, Foru Aldundiaren laguntzarekin, antolatutako Berdintasunaren aldeko II.
Zima Martxa baino lehen entregatu ahal izatea kamisetak espero du klubak.
Erosketak https://etorkizunamt.
com/produktua/kamiseta-delclub/ webgunean egin daitezke
urtarrilaren 31ra arte. 5 €(bazkideak) eta 10 €(gainerakoak).

Udal talde politikoen iritzia
2022, KULTURA-ERREFERENTE
Getxo Euskadiko kulturaren erreferente den herria eta udalerria delako,
programazioari nahiz sormenari dagokienez. Eta hain zuzen ere kulturako
abangoardian jarraitze aldera, Getxok
goi-mailako espazio eta ekipamenduak ditu, zeinak baloraziorik altuena
jasotzen baitabiltza kultura eta arte eszenikoen sormen nahiz ekoizpenaren
alorrean. Aipatzekoa da Romo Kultur
Etxea, espazio horretan egiten diren
ekimenengatik, eta lantzen ari den
eguneraketa teknologikoarekin gauzatu ahalko direnengatik, hala nola
pop edo rock estiloetako talde getxoztarren entseguak eta grabazioak. Bai
eta erakusketa-aretoan egiten ari diren
hobekuntzak ere, arte bisualen aldeko
apustua egitea ahalbidetuko dutenak.
Halaber, zalantza barik nabarmentzekoa da Romo Kultur Etxeak ostegunero
eskaintzen duen kalitate handiko kontzertu-zikloa, BAKARKA izenekoa.
Eta, noski, Muxikebarri kultur etxea
aipatu behar dugu; izan ere, 2022.
urtean espero dugu zinema, antzerki, musika, dantza eta, oro har, arte
eszenikoen jarduera ugari eskaintzea
bertan, bai tokiko sormenekoak —

Getxoko sortzaileek eginak, alegia—,
bai haren areto paregabeetara heltzen
diren lan bikainak. Jakin berri dugu
ekimen berezia egingo dela, Getxoko
elkarteek Muxikebarriko programa-

ABASOTA KALEAREN
BERRANTOLAKETA

Gobernu-taldearen politikaren anabasa eta zentzugabekeria gure kaleetan
ere islatzen da jada. Horren erakusgarri dugu Algortako Abasota kalea.
Kale horren hasieran, espaloien eta
espaloirik gabeko guneen lerrokadura
ulertezina da irrazionaltasunagatik
eta logika-faltagatik. Lehenik, espaloia
duen tarte bat dago; ondoren, espaloirik gabeko tartea; azkenik, ulertezina

dirudien zabalera duen espaloi-tartea,
gutxienez bost edo sei aparkaleku-plaza kentzen dituena. Logikoena izango
litzateke bi tarteak lotzen dituen espaloia egitea, 6 zenbakiaren aurrean
dagoena txikitzea udalerriko tamaina
estandarrekoa izan dadin, eta horrela
lortutako espazioa aparkaleku-plazetarako egokitzea, oso beharrezkoak
baitira. #esnatuGetxo

HAPO BERRIRAKO DITUZUN
PROPOSAMENAK ENTZUN NAHI DITUGU
Azkenik, HAPO berria errealitate
izango da laster. HAPOa egiteko
negoziazio-prozesua abian da jada,
aukera paregabea gure udalerriko
hirigintza-plana gizarte-babeseko
etxebizitzen beharrizanetara egokitu dadin, gazteen alokairu eskuragarria bultzatu dezan, etxebizitza-eredu berriak proposatu ditzan,
klima-aldaketari eta oso beharrezkoa
den ingurumenaren babesari ego-

kitu dadin eta urbanizazioa areagotu
ez dezan. Udal-taldeetako kideok
gobernu-taldearekin hizketan hasiko
gara laster; hortaz, zure iritziak eta
proposamenak helaraztera animatzen zaitugu, plan berriak Getxoko
herritarren benetako beharrizanei
erantzun diezaien. Jar zaitez gurekin
harremanetan helbide elektroniko
honetara idatziz: elkarrekinpodemos@getxo.eus

zioan parte hartu dezaten, eta 60.000
euroko aurrekontua eskainiko da horretarako.
COVID-19 gaitzak eragindako pandemia oztopoa izango da berriz ere, eta,

azken urte eta erdian gertatu den bezalaxe, Getxoko Kultur Etxeak modu
paregabean kudeatuko du egoera.
Horrenbestez, hein handiagoan ala
txikiagoan, Euskadiko goi-mailako
eskaintza kulturalaz gozatu ahalko
dugu.
2022ko lehen lauhilekoaren Getxoko
programazio kulturala aniztasuna
eta kalitatea oinarri hartuta eskaini da. Gauzak horrela, Kultura eta
Getxo binomioan planteatzen den
askotariko kultur jarduerak, berritzailea eta tradizioan edo abangoardian erreferentziazkoa denak, bideari eutsi ahalko dio. Amaia Aguirre
alkateak adierazi duenaren arabera,
binomio horrek erreferente bihurtzen
gaitu, iazko balantzean, pandemia
egon arren, ia hirurehun kultur ekitaldi eskaini baitziren Muxikebarrin,
zeinetan ia 36.000 ikus-entzule egon
baitziren. Datuak edozein usteri gailentzen zaizkio. EAJ-PNV alderdiak
hartutako konpromisoa betetzen du,
Getxo emozioen eta sormeneko abangoardiaren antzeztoki izan dadin;
Getxo, hiri zoragarri eta ilusio handien iturri.

OSASUNGINTZA PUBLIKOA, AURRERA!
Egoera kritikoan dago gure osasun sistema publikoa. Osasun langileak lehertzear daude, lan orduak eta lan karga
biderkatu zaizkiela ikusten ari gara eta
horrek herritar guztioi eragiten digu.
Euskal herritar bezala gure eskubidea
da kalitatezko osasun publikoa bermatua izatea eta eskubide hori urratzen
ari dira: itxaron zerrenda amaigabeak,
ebakuntza eta tratamenduen atzerapena, aurrez aurreko hitzorduen deuseztapena… Eta hau guztia EAJ-PSEren
gobernua ez delako gai izan seigarren
olatuari aurrea hartzeko eta neurri zentzudunak ezartzeko. Covid pasaportea
ezarri ziguten bitartean 4.000 aztertzaile kaleratu zituzten.
Komunitate zientiikoaren irizpide eta
gomendioak kontuan hartuta, seigarren olatu hau gainditzen laguntzeko

guk bost proposamen ditugu: antigeno eta diagnostikorako testak unibertsalizatu eta farmazietatik haratagoko
tokietan eskaini, doakoak edo prezio
sinbolikoarekin; aztarnari ekipoak indartu, areagotu eta denboran mantendu, eta hauen lanerako protokolo eta
prozedurak aldatu kutsadurak eteteko; airearen kalitate ona mantentzeko
neurriak jarri: CO2 neurgailuak eta
airea garbitzeko iltroak; kontziliazio
neurrietan lagundu eta zaintza lanetarako bideak irekiko dituzten politikak
aurrera eraman; eta azkenik, txertoa
osasun etxeetatik atera kontsulta presentzialak berreskuratzeko, erizain eta
medikuek dagokien lana egin dezaten.
Osasungintza publikoa suntsitzen ari
dira. Denok kalera!

HEZKUNTZA GLOBALAREN ETA
IRISGARRIAREN ALDEKO APUSTUA EGITEN DUGU
Getxoko alderdi sozialistak ume getxoztar guztientzat irisgarria den
hezkuntza globala eskaintzearen
aldekoa da. Horrenbestez, Gizarte
Kohesioko Arloak
hezkuntzako
gastu orokorretarako 863 laguntza
baino gehiago eman ditu 2021-2022
ikasturterako, guztira 115.625 euro
zehazki. Hala, familia bakoitzak 134
euro jasoko ditu batez bestean. Izan
ere, prestakuntza gure gizartearen
zutabe nagusietako bat da, bai eta
Udal Talde Sozialistaren lehentasunetako bat ere.
Garai zail hauetan, koalizioko gobernuaren helburua da bermatzea inor

atzean geratzen ez dela eta ikasle
guztiek kalitatezko prestakuntza
dutela eskuragarri modu irisgarrian. Baliabide ekonomikorik ez izatea ez da inoiz oztopoa izango gure
udalerrian hezkuntzarako sarbidea
izateko, udal honek berdintasunaren alde egin dezakeen ekintzarik
handiena prestakuntzan inbertitzea
eta guztion sarbidea bermatzea baita.
Getxoko Udalak lehenengo egunetik
lehenetsi du bai pertsonen oinarrizko
beharrizanak asetzea, bai haiei zerbitzuak eskaintzea; hori guztia, bereziki egoera ekonomiko zailetan dauden pertsonengan arreta jarriz.

www.getxo.eus
gizartez@getxo.eus

Azkeneko hilabeteetan

Egunerokoa

arlo honetan larrialdiak
izugarri igo dira. Pediatriako
Espainiako Elkartearen (PEE)
arabera, adingabeetan halako
arreta bikoiztu da pandemia
hasi zenetik, beraz,

Bxbygirlldeeren berriarekin oraindik txundituta

nago. Bere TikTokeko bideoetan beti pozik eta
zoriontsu zegoela zirudien, eta, itxuraz, bere bizitza
paregabea zen. Taldean guztiok jarraitzen genuen, oso
bideo ederrak egiten zituen, eta oso gustura ikusten
genituen.
Are gehiago, inbidia genuen eta komentatzen genuen
zein ederra izango litzatekeen bera izan eta haren
bizitza kopiatzea.
Eta, bat-batean, bere buruaz beste egin zuen. Eta guk
baino urte pare bat baino ez zuen. Zein harrigarria!
Itxuraz, inluencer izatea azkenean ez da pentsatu
bezain liluragarri. Esandakoaren arabera, presio
handia zuen bere sare sozialetan beti hain irudi
positiboa eta zoriontsua emateko, baina ikara- eta
antsietate-krisiak zituen, eta dagoeneko pentsatuta
zuen bizitza kentzea. Nork esan hori! Ez dirudien
inoiz goibel, ez eta ezer txarra gertatzen zitzaionik
ere. Primeran ezkutatzen zuen. Bere aitak eta amak
ez zuten hauteman zerbait gertatzen zitzaionik. Ezin
dezaket pentsa nola sentitzen zen. Eta bere lagunak,
nola sentituko dira orain?
Eta nola sentituko lirateke nire gurasoak nik nire
buruaz beste egingo banu? Seguru aski, lur jota
geldituko lirateke; eta ez dizut ezer esan nahi nire
anaia txikiaz.
Kosta egiten zait egoera hori irudikatzea; niri ez zait
inoiz burutik pasa, eta, gainera, nire ustez, horretara
iritsiz gero, laguntza eskatu edo norbaitekin hitz
egingo nuke. Ez dakit, agian, aitarekin eta amarekin
ez, baina nire lagun onenekin bai...; ez dakit, agian,
ez. Pertsona bakoitza mundu bat da, eta guztiok
gertatzen zaizkigun gauza txarren aurrean ez dugu
modu berean erreakzionatzen.
Orain burura etorri zait; Iraitz beti dabil esaten egunen
batean joan egingo dela. Txantxatan esaten du, noski,
baina askotan errepikatzen du: bere aitaz, amaz eta
arrebaz nazkatuta dago; joaten denean enteratuko
dira; orduan, haren falta igarriko dute; lezioa emateko
modu paregabea litzateke... Beti txantxatan ari da,
barreen artean, eta hariari eusten diogu.
Agian, adi egon eta txantxarekin ez dugu jarraitu
behar, badaezpada, egunen batean... Uf! Ez dut
pentsatu nahi.
Oso gogorra izan behar du lagun batek bere buruaz
beste egiteak. Ez dakit zer egingo nukeen, ez eta nola
sentituko nintzatekeen ere.
Uste dut harekin hitz egingo dudala.

nerabeengan elikaduranahasmenduak areagotu
eta, besteak beste, gehitu
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Nerabeen
suizidioa,
dagoeneko
gehiago ezin
dutenean...

dira antsietatea, asaldu
obsesibo-konpultsiboak,
depresioa, autolesioak
eta suizidio-ahaleginak.

Pandemiak larriki egin du
okerrera osasun mentala eta
larrialdi psikiatrikoak bikoiztu dira.
Azkeneko hilabeteetan arlo honetan larrialdiak
izugarri igo dira. Pediatriako Espainiako
Elkartearen (PEE) arabera, adingabeetan halako arreta bikoiztu da
pandemia hasi zenetik, beraz, nerabeengan elikadura-nahasmenduak areagotu eta, besteak beste, gehitu dira antsietatea, asaldu
obsesibo-konpultsiboak, depresioa,
autolesioak eta suizidio-ahaleginak.
Berri txar mordoak eta loaldiaren erritmo irregularrek adingabeen osasun
mentala kaltetzen dute, eta nahigabe
mentala gehitzen da.
Estatuan suizidioa gazteen lehen
heriotza-arrazoi bihurtu da.
Estatistikak daudenetik hori
ez da inoiz gertatu.
Profesionalek egiaztatutakoari jarraikiz, suizidioahaleginak eta autolesioak
gehitu dira, bereziki nerabeen artean. Zenbait adituren arabera, aurreikuspenei eutsiz, pandemiaren
zeharkako eraginak eta
krisi sozioekonomikoak
ondoeza emozionalaren

Suizidioa osasun
publikoaren arazotzat
hartzen da saihets
daitekeen heriotzaarrazoia baita.
egoerak eta patologia afektiboak ekarriko dituzte,
eta baliteke suizidio-jokabideak gora egitea.
Hala eta guztiz ere, Espainiak Suizidioa Prebenitzeko Plan Nazionalik ez du, Erkidegoen erantzunak ez daude koordinatuta eta Estatu mailan ez da
sentsibilizazio-kanpainarik egin.
Hasieran, koninamenduak interes bat ere bazuen.
Haurrentzat atsegina zen eskolara ez joatea eta
haien familiekin denbora gehiago igarotzea. Aldi
berean, nerabeek eroso zeuden mugarik gabe interneten ordu gehiago nabigatzen emateko. Baina,
azkenean, isolamenduak eragin du. Laster hasi ziren azaltzen zenbait arazo, hala nola apatia, urduritasuna, asperraldia, kontzentrazio-zailtasunak,
loezina edo gehiegizko beldurrak.
Nerabeek foro gisa sare sozialak erabiltzen zituzten autolesioko moduak hedatu eta erakusteko.
Gazteentzat autolesioak, gaixotasun mentala eta
sufrimendu emozionala dira beren ezaugarriak.
Ildo horri jarraikiz, sareek konpainia- eta aintzatespen-sentimendua ematen dute, baina luzera
jardun osasungaitz horiek elikatzen dituzte.

Nerabeen suizidio
arrakastatsu bakoitzeko
suizidio-ahalegin
asko daude.
Izan ere, adituek gomendatzen dute gazteenen
arriskua goiztiar detektatzeko sare sozialetan jarduketa-plana eta prebenitzeko berariazko planak
inplementatzea.
Nerabe baten suizidioaren edo suizidio-ahaleginaren atzeko arrazoiak anitzak eta konplexuak izan
daitezke. Zientzia-literatura adituari jarraikiz, pertsonen kalteberatasuna eta gaixotasun mental zehatzak erlazionatzen ditu, baina nerabeen eta gazteen datu estatistikoei erreparatuz, kasu gehienetan
hiltzeko nahia bizi-krisiari erantzuteko sortzen da,
oinarrizko nahasmendurik identiikatu gabe.

Ahaleginak ugariagoak dira emakumeengan;
suizidio arrakastatsuak, berriz, gizonengan.
Suizidio-tasen aldea dago nesken eta mutilen artean. Nesken pentsamenduan ageri da suizidatzea
edo suizidio-ahaleginetan jardutea mutilen pentsamenduan baino bi aldiz gehiago. Suizidioarengatik heriotzen tasa, ordea, mutilengan laukoizten
da, neskenetik erkatuz gero. Adituen ustez, lehenengoek metodo hilgarriagoak erabiltzen dituzte.
Gazteengan zailtasun erantsiak daude: arazoa kudeatzea eta laguntza eskatzea. Zailagoa da haiek
ondoezaz hitz egitea eta profesional bati edo familia- eta harreman-inguruneko norbaiti laguntza
eskatzea. Horrez gain, oldarkortasunaren faktorea
erantsi behar zaio, bizitzako etapa helduagoetan
baino gutxiago geldiarazten baita. Oldarkortasuna
suizidio-jokabidea sustatzeko faktore bat da.
OMEren datuen arabera, suizidioa heriotzaren
bigarren arrazoi nagusia da 15 urtetik 29 urtera
bitarteko taldean.

Zer faktorek areago dezakete
suizidioaren arriskua
adingabeengan eta nerabeengan?
Nerabe zinenean nola sentitzen zinen gogoraraztea
baliteke zaila izatea, baina eremu gris batean zeunden haurtzaroaren eta heldutasunaren artean. Zalantzarik gabe, aukera handiko unea da, baina, aldi
berean, estresaren eta arretaren garaia izan daiteke. Presioa azaltzen da gizartean kokatzeko, etekin
akademiko ona izateko eta arduraz jarduteko.

Halaber, nerabezaroa sexu identitatearen eta harremanen garaia da, eta independentzia ezinbestekoa da, baina gainerakoen itxaropenekin eta
arauekin gatazkan sartu ohi da.
Nahiz eta, askotan, suizidioen atzean ohiz erresuminaren bizitasuna areagotzen duten gaixotasun
mentalak dauden, nerabeen kasuan frogatuta dago
suizidiorako arrazoi nagusiek jatorri psikosoziala
dutela: erresumin mentala eta konexiorik eza.
Familia eta gizarte-harremanak dira faktorerik
adierazgarrienak. Gertakari hori itxaropentsua
da nerabezaroan suizidioaren prebentzioan esku
hartzeko.
Arrisku-faktorerik ez izateak ez du suizidioaren eta
suizidio-ahaleginaren ideiarako arriskuaz salbuesten. Dena den, zenbait faktore kontuan hartu behar
ditugu, jokabidearen aukerak gehitzen dituztelako.

Arrisku-faktoreak:

■
■
■
■
■

Herritarren multzoa hartuta ere, pertsona askok
bizitzeko gogoa galtzen dute, eta ez diote zentzurik aurkitzen atsekabe emozional sakonaren
egoerari aurre egin behar diotenean, jasanezintzat
eta, itxuraz, amaitezintzat jo ondoren.

■

Suizidioaren arriskua asko gehitzen da suizidio-gaitasuna dagoenean: metodoak eskuratzea,
suizidioekiko esposizioa, iruditeria mentala, minari eta heriotzari beldurra kentzea, autolesioen
historia eta aurretiazko ahaleginak... .

■

Errezeta erabilita eta gabe, aske saltzen diren sendagaiekin gaindosiak oso arrisku arrunta dira suizidio-ahaleginetarako edo suizidiorako. Garrantzitsua da ardura handiz etxean dauden sendagai
guztiak kontrolatzea.

■
■

■
■

Osasun mentalaren arazoek, hala nola antsietateak, depresioak, nahasmen bipolarrak edo
loezinak, suizidio-pentsamenduak izateko arriskua areagotzen dute.
Haien bizitzetan aldaketa handiak (gurasoetatik
banantzea edo dibortzioa, etxe-aldaketa, aldaketa ekonomikoak) dituzten nerabeak.
Eskola-jazarpenaren eta ziberjazarpenaren biktimek suizidio-pentsamenduak izateko arrisku
handiagoa dute.
Alkohola eta beste droga batzuk kontsumitzea.
Larritasunaren, suminkortasunaren edo urduritasunaren sentimenduak.
Etsipenaren eta ezintasunaren sentimenduak,
depresioarekin batera.
Aurretik suizidioaren ahalegina edo asmoz autoerasotzeko aurrekariak izatea.
Familian depresioaren edo suizidioaren aurrekariak.
Gertakari traumatiko baten biktima izatea, hala
nola abusu isiko sexualak edo emozionalak: halako traumek, gainera, autoestimua, koniantza
eta nortasuna suntsitzen dituzte.
Familiaren barruan abandonatuta sentitzea edo
familia-guneko kide izateari buruzko emozio
negatiboa izatea.
Babes-sarerik eza, familiarekin edo parekideekin harreman txarrak eta gizarte-isolamenduaren sentimendua.

■
■
■
■
■

Genero-identitatearekin edo sexualitatearekin
arazoak, babesik ematen ez duen erkidego edo
familia batean.
Su-armak, sendagaiak edo drogak eskura izatea.
Gazteengan duela gutxi suizidio-agerraldiak
gertatu diren erkidegoan bizitzea.
Frustrazioarekiko tolerantzia gutxi: gazteak
izateagatik eta bulkadak kudeatzeko abileziarik
ezagatik zenbait emozio desatsegin maneiatzeko
orduan esperientzia gabezia.
Haustura sentimentala.

Zer ohartarazpen-ikus daude
suizidioaren atzean?
Nerabeengan suizidioak gertakari estresagarriaren
ondoren gertatzen dira, besteak beste, eskolan arazoak, emaztegaiarekin edo senargaiarekin harremana amaitzea, maitatu baten heriotza, dibortzioa
edo familia-gatazka larria.
Suizidioan pentsatzen ari diren nerabeek, agian,
honako portaerak izango dituzte:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kontzentratzeko edo argi pentsatzeko zailtasunak izatea.
Norberaren gauzarik gustukoenak senitartekoari edo lagunei oparitzea.
Joateari buruz hitz egitea edo “agian hemen
denbora asko ez dela egongo” aditzera ematea
ala “gai guztiak behar bezala utzi behar dituela”
jakinaraztea.
Behin eta berriz portaera aldatzea, batez ere,
lasaitasuna antsietatearen aldiaren ondoren.
Gozatzen zituen jarduera gustukoenen aldeko
interesa galtzea.
Arrisku-portaerak izaten hastea: bere burua
suntsitzeko portaerak, hala nola alkohol gehiegi
edatea, legez kanpoko drogak kontsumitzea edo
gorputzean ebakiak egitea.
Lagunetatik eta familiatik urruntzea edo irten
nahi ez izatea.
Eskolan ustekabeko arazoak izatea.
Eskolagatik edo kirolengatik interesa galtzea.
Suizidioaren edo, orokorrean, heriotzaren gainean hitz egitea ala bere buruarengan kaltea
egitearen nahia adieraztea.
Itxaropenik gabe edo errudun sentitzeari buruz
hitz egitea.
Heriotzaren, banantzearen eta galeraren gainean
abestiak, olerkiak edo gutunak idaztea.
Elikadura- eta/edo loaldi-ohiturak aldatzea.
Norberaren bizitza kentzeko moduak prestatzea
(hala nola arma edo pilula asko erostea).

Suizidioa
prebeni daiteke,
erresumin mentalari,
konexiorik ezari eta
suizidiorako gaitasunari
eraginkortasunez aurre
egin baitakieke.
tarazpen-seinaleak ezagutzea, suizidioaren pentsamendua izan dezaketen nerabeek behar duten
laguntza jasotzeko.
Ezinezkoa da beti suizidioa prebenitzea, baina beti
komeni da informazioa izatea eta neurriak hartzea nerabe atsekabetua laguntze aldera.
Batzuetan uste dugu beren burua kaltetu edo bizia kendu nahi duten adingabeek “arreta jasotzeko
baino egiten ez dutela”. Autolesioak edo ahaleginak
inoiz ez dira manipulazioak; portaera horiek betiere funtzio bikoitza dute: egoera mingarria maneiatzea eta erresumina jakinaraztea.
Garrantzitsua da ohartarazpen-ikus horiek larritzat jotzea eta ez “arreta jasotzeko” bitarteko gisa,
bigarrenekin entzungorra egin baitaiteke.
Nerabe etsiei eta uzkurtuei arretaz erreparatu
behar zaie. Nerabeengan depresioa ulertzea oso
garrantzitsua da, depresioari buruzko sinesmen
arruntekiko oso desberdina izan baitaiteke. Adibidez, isla daiteke lagunekin arazoetan, notetan,
loaldian edo umore txarrean ala suminkortasunean, tristura kronikoaren edo negarraren ordez.
Komunikazio-kanalak irekita mantentzen saiatu
behar gara, gure kezka, babesa eta maitasuna azaltzearekin batera. Zure nerabeak arazoak adierazten badizkizu, erakuts iezaiozu haren kezkak seriotasunez hartzen dituzula. Agian, lagunarteko borroka ez zaizu hain garrantzitsua iruditzen, baina
berarentzat izugarria eta nekagarria izan daiteke.
Ez da gertatutakoa minimizatu eta baztertu behar,
bere etsipen-sentimendua gehi baitaiteke.
Zurekin hitz egiteko eroso sentitzen ez bada, iradoki iezaiozu pertsona neutralagoa, besteak beste,
beste ahaide bat, entrenatzailea, eskolako aholkularia edo medikua bera.

Garrantzitsua da kontuan hartzea nerabeengan
alarma-ikur horiek ohiz sare sozialen, interneten, eta abarren bidez adierazten direla.

Zaila suertatu arren, beti da ideia ona suizidioaren ideiari buruz galdetzea, arrisku-faktoreak ez daudenean ere. Zergatik egiten dizkiegun
galdera horiek erabilgarria da.

Zer egin dezake familiak?

Eta eskolak?

Batez ere abileziak ematea ahalik eta ongien erresumin emozionalaren egoerei aurre egin ahal izateko; halaber, kalitatezko denbora partekatzea,
haien bizitzako alderdi guztietan nahastea... Baina, aldi berean, garrantzitsua da familiak ohar-

Prebentzio-programen bidez gaiari aurre egiteko eskola ere prestatuta egotea ezinbestekoa da.
Horretarako, oinarrizko zenbait elementu aintzat
hartu behar dira:

Ez baztertu inoiz
suizidioaren mehatxua
edo ahalegina.

■

■

■

Hezkuntza-erkidegoa gaitzea: garrantzitsua da
ikastetxeetan berariazko langileak trebatzeko
programak inplementatzea. Haien erantzukizuna izango da tokiko arrisku-faktoreak eta
egoera kalteberan egon daitezkeen pertsonak
identiikatzea.
Aliantzak: hezkuntza-erakundeen eta osasunzentroen artean babes-sareak zehaztea, eta

■
■
■

prebenitu edo esku-hartzeko arreta- eta ekintza-protokoloak gauzatzea.
Berehalako arriskua duten kasuak deribatzea:
hautemandako kasuak 24 orduren buruan larrialdiko zerbitzuetara eta 1-7 egunetan psikiatrara bidaltzea, arriskuaren ebaluazio-eskalaren
arabera.
3-6 hilabetez behin suizidio-arriskuaren tresnak
eta ebaluazioak aplikatzea.
Jarraipena: batez ere, kasuak identiikatzea eta
garapena eta aurrerapenak behatzeko lagundu
eta jarraitzea.
Curriculum akademikoan depresioari eta suizidioari buruzko gaiak sartu behar dira.

Nerabeengan suizidioa
prebenitzeko 4 aholku

1. Familia-ingurunea funtsezkoa da suizidioaren
ideia saihesteko. Segurtasuna eta babesa
adierazten duen familia mantentzea da
prebentziorako estrategiarik onena.
2. Lagunek eta berdinen taldeak modu
garrantzitsuan lagun dezakete suizidio bat
zehazten. Seme-alabaren lagunarte- eta harremanmunduarekin konektatuta egotea epe ertainean
arazoak prebenitzeko aproposa izan daiteke. Sare
sozialak eta horietan garatutako eta jasotako
jarduera ere eremu honetan sartzen dira.
3. Arreta jarri behar zaio suizidioaren
ideiarekin edo jokabidearekin zerikusia
duen edozein komunikaziori: Zure semealabak, argi eta garbi adierazita, suizidioa
planteatzen duen unean bazaude, profesional
batengana joan beharko zenuke.
4. Laguntza profesionala halakoetan eraginkorra
da. Baina kontuan hartu familia- eta laguninguruneak ere arazoa hobetzen lagun dezakeela.
Zure seme-alaba krisialdian badago, saiatu behar
da beretzat garrantzitsuak diren pertsonekin
komunikatzea eta haietan babesa aurkitzea.

Baliabideak [Gomendioak]
[Getxo ZUrt]

[Telefono-zenbakiak]
eta ondoren esku hartzeko (suizidioa dela eta adiskideren bat
galdu duten pertsonen arreta).
Hori guztia osasun publikoaren
ikuspegitik eta erkidegoaren
ikuspuntutik egingo da, orain
arte ezkutuan mantendu den
errealitateari eutsiz.
Getxo Zurt! Getxoko herritar
guztientzat nahi handiko esku
hartzea da, eta Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Estrategiaren
ondorioz sortu da.

“Getxo Zurt!” proiektuaren helburua da pertsonen
sufrimendu emozionala ikusgai bihurtzea eta normalizatzea. Egoerarik larrienetan erresumin emozionalak etsipen sakonean amai dezake; are gehiago,
heriotzaren eta suizidioaren ideiak etor daitezke.
Zorionez, gehienetan bizitzeko arrazoiak galtzen direnean, eraginkortasunez aurre egin dakizkieke. Ildo
horri eutsiz, borondatez hiltzeko aukerari erreparatu dioten pertsona gehienek beharrezko laguntza
jasotzen dute, eta ez dira inoiz bere buruaz beste
eginda hilko.
Getxo Zurt! erresumin emozionalaren arrazoiak bistaratzen ditu, eta herritarrak mugiarazi eta gaitu nahi
ditu, Getxon suizidioa prebenitu, horri aurre egin

Getxo ZUrt! proiektuaren xedea da sufrimendu
emozionalaren ikurrak detektatzeko erkidegoa
gaitzea eta arintzeko dauden erkidegoko baliabideak ezagutzea.
Hala, prestakuntza-saioak eta zenbait ekintza gauzatzen ditu, sentikortasunez eta arduraz suizidioaren
errealitatea ikusgai gelditzeko.

▶ Tel. 679 019 838
▶ e-mail: naomihasson@doblesonrisa.com
https://www.facebook.com/fundaciondoblesonrisa
https://fundaciondoblesonrisa.com/contacto/

Jardueren egutegia
2022 Urtarrila-Ekaina

Getxoko Familia Eskola
GAIA

DATA

ORDUA

TOKIA

Berdinen arteko jazarpena (Jazarpena eta ziberjazarpena)

Urtarrilak 26, 27

16:00-18:15

Urgull

Nola egin prebentzioa familietatik abiatuta? (euskeraz)

Otsailak 9, 10

16:30-18:45

Gobelaurre*

Zein da nire familiaren heziketa-estiloa? (Hezkuntza ereduak)

Otsailak 15, 16

16:30-18:45

Colegio Europa

Nola komunikatzen gara etxean? (Komunikazio asertiboa)

Otsailak 23, 24

16:00-18:15

Gobelaurre*

Haurren haserrealdiak, nola maneiatu? (Lehen Hezkuntza)

Martxoak 9, 10

16:15-18:30

Gobelaurre*

Nerabezaroan gatazkak konpontzea (Bigarren Hezkuntza)

Martxoak 22, 23

17:00-19:15

Colegio Europa

Zer egiten dute pantailaren atzean? (euskeraz)

Apirilak 5, 6

16:30-18:45

Colegio Europa

Adimen emozionala (1. zatia)

Maiatzak 3, 4

16:00-18:15

Urgull

Heziketa emozionala (2. zatia)

Maiatzak 10, 11

16:00-18:15

Urgull

* GOBELAURRE boluntariotza zentroa [ J.M. Chavarri Zuazo parkea, zk.g. - 48930 Getxo]

– Familia eskoletako saioak dohainik dira eta Getxoko familia guztiei zuzenduta daude.
– Aldez aurretik eman behar da izena online inprimaki baten bidez. Inprimaki hori posta elektronikoz bidaliko zaizue zuen guraso-elkartearen edo
ikastetxearen bidez.
– Gutxienez 6 pertsona behar dira Familia Eskola aurrera eraman ahal izateko. Eskatutako gutxienekora iristen ez bada, izena eman dutenei saioa
bertan behera geratu dela jakinaraziko zaie.
– Ikastaroa ondoz-ondoko bi saiotan gauzatuko da eta datak taulan adierazitakoak dira.
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MASKARA
DERRIGORREZKOA

2

SEGURTASUN DISTANTZIA
MANTENDU - 2 m.

2 m.

3

94 466 01 51

ESKUAK GARBITU

Semealabak aldizkariaren ale guztiak Getxoko udal webgunean
[www.getxo.eus] daude eskuragarri .pdf formatuan.

