BARRIKA BARRI ETA KIRIKIÑO EGOITZETAKO ALBISTEEN ALDIZKARIA

EDITORIALA: BOSGARREN HORMA
“Gizonek zahartzen direnean maitemintzeari
uzten diotela pentsatzen dute, maitemintzeari
uzten diotenean zahartzen direla jakin barik”
idatzi zuen Gabriel García Márquez idazleak,
maitasunak, bere alde guzƟetan daukan naturaz
gaineko indarra onartuz.
Kemen horrek bi ideia, gehiago iraun edo gehiago bizi, banatzen dituen muga goibeltsua
botatzen du. Norberak igorritako ideiak eta konparƟtutako emozioak maitatzea; aholkatutakoei
esƟmatzea eta bakoitzak kontatzen dituen istorioei amorru ematea.
Beste belaunaldiekin harremanetan jartzeko
gogoa eta azken minutura arte bizitzaren protagonista izateko grina, lau hormen kateak apurtzen dituztenak dira, urteetan zehar pilatutako
hainbeste jakintza gizarteari emanez.
Bakardadearen gaitzaren kontra eta ahaztearen
alde; gorputz eta buruko geldotasunaren paralisiaren aurka, adin aurreratuak iraintzen dituztenen gutxiespenaren aurrean, bizi izatearen ondorioak direla gogoratu beharko da, gazteek itzelezko abiaduraz ikasten badute, zahartzaroak
ulertzen duela, eta botere biak elkarren osagarriak direla.
Urteak pasa ahala, bizitzak ez du alde egiten,
handiagotzen dela baino. Eguzkiaren azken izpiraino gehitzearen ideia horrekin bizi behar da;

baliagarri izan eta senƟtzearen asmoarekin, batailak kontatzen dituen aiƟta ez izatea, baizik eta
garrantzia duen pertsona, zama ez izatea bizitzaren pisuak eramateko laguntza izatea baino,
oroigarriez ez bizitzea itxaropenez baino. Adin
horretan ere, edozein adinetan, ilusioak garrantzia dauka.
Kasu honetan ere, aipatutako maitasunak C
bitaminaren papera jokatzen du, berreskuratzen
duelako eta gizakiak aukera bihurtzen duelako.
Berarentzat eta besteentzat ere.
Balio duena atzera ez egitea da. Amorerik ez
ematea.

Egutegi Solidarioa daukazu?
Barrika Barri eta Kirikiño egoiliarrek euren familiekin batera, gizartean duten balioa erakusteko
egin duten egutegi solidarioa lor ezazu. Batutako
dirua gure egoiliarrek aukeratuko duten helburu
solidariora joango da.
Eskatu zure alea!
Bide Nagusia 7
Barrika 48650
Telf. 94 677 44 77
Fax. 94 677 44 32
barrikabarri@euskoges.com

Torre Gorostizaga 2 y 4 Bilbao 48004
Telf. 94 412 74 00
Fax. 94 411 08 58
kirikino@euskoges.com
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Dibertsitate funtzionalaren aldeko sekulako olinpiada
Joan den apirilaren 25ean, dibertsitate funtzionala eta mendekotasuna duten pertsona talde
batzuk kiroletako probak egin dituzte lehen
hezkuntzako ikasleekin batera, umeek talde horiek dituzten eragozpen fisikoak ezagutu ahal izan
ditzaten.
GuzƟra 120 partaide baino
gehiago egon dira mendekotasuna duten pertsonen balioa azpimarratzeko, talde horien gainean erortzen den iritzi
txarra ezabatzeko asmotan.

Zehazki, proba eta oztopoen zirkuitua izan da.
Berrio Otxoa Ikastetxeko lehen hezkuntzako 5.
mailako hamaika urtetako gazteak dibertsitate
funtzional eta menpekotasuna duten pertsonen
lekuan kokatu dira eta desgaitasun fisikoa edo
ikusmen gutxiago edukitzea,
beste egoera batzuen artean,
nabaritzen dena ezagutu dute.
Honela, zenbait oztopo eta
probak gainditu behar izan
dituzte begi bat estalita, hankak lotuta edo gurpildun aulkian, lehiakideen baldintza
berdintasunean lehiatzeko.

Ekimena, Gizarte Sortzen
Foroak bultzatua, Santutxuko Berrio Otxoa Ikastetxean garatu da. Elkarte berria den Foro honek
zahartze akƟboa sustatzea, eta balioetako heziketaren bitartez aniztasun funtzionalaren taldeak
sartu eta normalizatzea hartzen du helburutzat.

Bizkaiko Alzheimer Elkartearen senideak, Fekor, Gutxitasun Fisikoa edo/ta Organikoa
duten Bizkaiko pertsonen Federakuntza Koordinatzailea; Gaude (Bizkaiko Lurralde Historikoaren
buruko ezgaitasunaren pertsonak eta euren sendiak laguntzen dituen Irabazi asmorik gabeko
Erakundea); Barrika Barri, Kirikiño, Olimpia, NaGizartea Sortzen Foroaren ekimen berritzaile hau, guspea eta Aspaldiko Fundazioaren egoiliarrak
“ALL-IMPIADAS” izena duena, Barrika Barri eta izan dira “Lehiakideak”.
Kirikiño Egoitzek, Berrio Otxoa Ikastetxeak eta
Almi Ikasketa Zentroak bultzatutako ekimenaren Berriro egingo dugu, etorri behar izango duzu!
emaitza da.

Guztion Artean Eginez Foruaren gosari berria
GuzƟon Artean Eginez Foroak Lucart enpresa
saritu du orain berri Arabako Artziniegan eta
Bizkaiko Enkarterrietan kokatutako papergintza
eta xaboi enpresan hartutako enplegu eta gizartearekiko konpromisoagaƟk. Arrankudiagako
Udala berriro ere saritua izan da zelulosa ekonaturala kontsumitzeagaƟk.
Horretaz gain, Foruak 940,86 euroko txekea
eman dio Bilbao Rugby Unibertsitateko Klubari
pertsona elbarrituentzako kirol inklusiboa sustatzeagaƟk.
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Nagusien zerbitzura
2018ko LEHENENGO HILABETEKO AZPIMARRATZEKOAK

Barrika Barriko egoiliar batzuk,
inauterietan,
Plentziako Eskola
bisitatu zuten. Oso ondo pasatu
genuen!

105 urte! Kirikiñon Maria Luisa
Martínez de la Hidalgaren urtebetetzea handitasunez ospatu genuen.
Zorionak!

Felisa Ormaetxeak, Barrika Barriko
egoiliarrak, pasa den urtarrilean
102 urte bete zituen umore onez eta
biziaz beteta. Zorionak!

Ondo estalita eta hotzerako
prestatuak, egoiliarrek otsailaren 28an
elurte ikusgarriaz
gozatu zuten

Kirikiñon Inauterietako jai handia
ospatu genuen, egoiliar eta senideekin batera. Guztiak, oso animatuta, mozorrotu ziren

Orain gutxi, Barrika Barriko egoiliarrek, Gauderekin batera, Onda Vasca
Irratiko “Nunca serás tan joven” izeneko programan antolatutako sukaldaritzako tailer batean parte hartu
zuten. Primeran pasatu genuen. Eskerrik asko gonbidatzeagatik!

TeleBilbaok gonbidatu gintuen
martxan jartzen ditugun jarduera
guztiak jakinarazteko. Argazkian,
Gaizka Euba, gure egoitzetako gizarteko arduraduna, eta Trinidad
Moro (Trini) egoiliarra

Barrika Barrin bizi den Carmen Ambitek, 100 urte bete berria ditu. Egunean jai handia antolatu genuen, sendiekin, Aldundiko ordezkariekin eta
Barrikako Roberto Muñoz alkatearekin. Zorionak!

Barrika Barrin eta Kirikiñon, berdintasunaren alde gaude. Horregatik,
martxoaren 8an jai eta aldarrikapen
eguna izan zen gure zentroetan

Esperientziak, tailerrak, irteerak eta
bisitak, beste jarduera askoren artean, Barrika Barri eta Kirikiñoko
nortasun ezaugarriak dira. Gure nagusiek asko gozatzen dute

