BARRIKA BARRI ETA KIRIKIÑO EGOITZETAKO ALBISTEEN ALDIZKARIA
2019ko Egutegia Aspanovas-en alde
Gure egoitzetako nagusiek, poli ka, gizarte, kirol
eta kultura eremuetako pertsona nabarmenekin
batera, 2019ko Egutegi solidarioa egin dute,
pertsona nagusiek gizartean duten balioa erakus‐
teko. Egutegiak helburutzat hartzen du nagusiak
euskal gizarteko eragile ak boak bezala agerian
jartzea.
Batutako diru kopuru osoa (Minbizia duten Biz‐
kaiko umeen Gurasoen Elkartea) ASPANOVAS
elkartera joango da. Bere helburuak minbiziak
jota dauden umeen bizitzaren kalitatea hobetzea
da, ahalegin guz ak eguneroko bizitzako alderdi
guz etan normalizazio osorako bideratuz. Egute‐
giko alea lortu nahi dutenek Kirikiño eta Barrika
Barri egoitzetan eta Aspanovas (Antonio Eguiluz
Medikua, 22 Bilbao) egoitzan topatuko duzue, 5
euroko prezioan. Egutegian parte hartu duten
pertsona ezagunak ondokoak izan dira: Juan
Mari Aburto Bilboko alkatea, Itziar Lazcano akto‐
rea, Azul Tejerina, Juan Carlos Otaola, Ana Urru‐
a, Iñaki López, eta Joseba Sorozabal kazetariak,
Kepa Junkera, musikagilea, Jose Luis Korta,
arraunlari ohia eta arraunlarien entrenatzailea,
Imanol Aguirre, pelotaria, Jose Angel Iribar,
Athle c‐eko futbolari ohia eta Herri Torrontegui,
motorista. Gaizka Eubak, Barrika Barri eta Kiri‐
kiño Egoitzetako giza erantzuleak, egutegian
parte hartu nahi duten pertsona nabarmen guz‐
en laguntza eta denbora eskertu ditu. “Parte

hartzaile guz ek lehengo momentu k baietza
eman zioten egindako proposamenari. Gure
esker onik beroena helarazi nahi diegu, beraien
denbora eta ardurarekin ASPANOVAS elkarteak
garatzen dituen ekimenak lagunduko dituztelako
eta aldi berean, pertsona nagusiak agerian ja‐
rriko dituztelako gure gizartean duten zeregin
ak boa aldarrikatuz.” Kirikiño eta Barrika Barri
egoitzeta k egutegi hau egiteko laguntza eman
duten beste talde batzuei ere eskerrak helarazi
nahi dizkiegu. Ondokoak izan dira laguntzaileak:
INCOBI, Santutxu y +, Zurekin Bus, Sopelako Foto
Xabier eta Docor Comunicación. “Egutegi honen
bitartez, pertsona nagusien ametsak, indarrak,
eta unez une gozatzeko gogoak gizartera eraman
nahi ditugu, askotan ahulak, menpekoak, asper‐
tuak, geldoak eta ulertzen ez duten pertsonak
direla pentsatzen dugulako. Gure erronka bizitza
bizitzea da, adina, menpekotasuna, eta bizi garen
lekua kontuan hartu gabe, eta inguruan dugun
gizartearen parte ak boa izaten jarraitzea” azpi‐
marratzen du Gaizka Eubak. Protagonistek ikas‐
teko kezka, moldatzeko gaitasuna, beste taldee‐
kiko konpromisoak bidaltzen dizkigute eta hain
garrantzitsuak diren baloreak, hala nola, lagunta‐
suna, familia, maitasuna, alaitasuna, biziaren
minutu guz en onura ateratzea eta menpekota‐
suna eta zahartzaroa normalizatzea erakusten
dizkigute.
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Iritzia: Nagusiak gizartearen zutabea
Gaur egun ia 700 milioi pertsonek 60 urte baino
gehiago dute. 2050 urterako 60 urte k gorako
pertsonak 2000 milioi izango dira, hau da, mun‐
duko biztanleriaren %20a baino gehiago. Igoera
hau handiena eta azkarrena izango da garapen
munduan. Ez da ahaztu behar nagusiek funtsezko
eran, gizartearen funtzionamendu onari lagun‐
tzen jarraitu dezakete.
Adin nagusiko pertso‐
nek erabakiak hartzeko
gaitasuna izan behar
dute, bai eta egiteko
eta izateko gaitasuna
ere, aurre k jakintzat
ematen zaien geldota‐
sunaren aurrean per‐
tsona ak boak bihur‐
tuz eta honela menpe‐
kotasun eta zahartasu‐
naren ospe txarrak
apurtuz.
Pertsona nagusiak ahalduntzea bultzatu behar
da, buruko trabak apurtzen lagunduz, egiten
dutenari zentzua emanez, ins tuzionalizazioa,
narriadura fisikoa, menpekotasuna, eta gaitasun
kogni boen galera, bizitza normalizatua erama‐
teko arrazoiak ez direlako ikus dezaten. Adin
nagusiko pertsonak ahalduntzeak euren bizitza‐

ren kalitatea, autonomia maila eta auto es ma‐
zioa hobetzen ditu, eta guz hauek zahartze osa‐
sungarria eta arrakastatsua eramateko garran‐
tzizko alderdiak dira.
Askotan pentsatzen da egoitzetan nagusiak ezin
direla autonomoak izan eta ezin dutela erabakirik
hartu, baina badakigu parte hartzea eta gizartean
sartzea oinarrizko atalak direla egoitza zoriona
edukitzeko eta horre‐
ga k pertsonak be‐
zala entzuten eta
tratatzen ditugu.
Nagusiek jardueretan
parte hartu nahi
dute, euren arropa
edo jan nahi duten
janaria
aukeratu,
bere gaitasun fisikoen
arabera.
Zeintzuk diren euren
gogoak eta zaletasu‐
nak entzun behar ditugu eta erakartzea ak boak
egon daitezen. Haien etxeen luzapena izango
balitz bezala da gure egoitzetako filosofia.
Beraietan, behar dituzten beharrizan eta zainketa
guz ak, hala nola, elikadura, medikazioa eta abar
edukitzeaz gainera, harremanak, zaletasunak eta
gogoak garatu ahal izango dituzte.
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Gure egoiliarrak Bilboko alkatearekin
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Bizkaiko hiriburuan 50 enpresari baino gehiago
berriro elkartu dira “Guz on Artean Eginez”
Foroaren gosari berrian, Enpresaren Gizarte
Erantzukizunaren balioa eztabaidatu eta ezagu‐
tzeko. 2015 urtean eratutako irabazi asmorik
gabeko erakundea da, honen helburua Enpresa‐
ren Gizarte Erantzukizuna egitearen modu berria
bultzatu eta laguntzeko kezka duten euskal en‐
presak biltzea delarik. Aukera honetan, FEKOOR,
Gaude Elkartea eta Iberdrola Dorrea izan dira
sarituta, enpresaren gizarte erantzukizunarekin
hartutako konpromisoaga k.
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Nagusien zerbitzura
AZPIMARRATXEKOAK

Gure nagusiak aktibo mantentzeko eta ondo
pasatzeko jarduera fisikoko programa
batzuk aurrera eramaten ditugu

Gure egoiliarra Trinidad Moro,
gurekin etorri zen komunikabide
batzuetara elkarrizketa egitera

Bi egoiliarrek Joseba Sorozabalekin
hitz egiten dute Telebilbaoko platoan.
Irudia Egutegian agertzen da

Eguberriko bazkaria Kirikiñon.
Jaietan zehar, egoiliar eta familiekin
batera asko gozatu dugu

Gaude Elkartearekin zenbait topaketa
egiten ditugu, hala nola, sukaldaritza
tailerrak, taldeen arteko harremanak
bultzatzeko

Hilean zenbait aldiz txangoak egiten
ditugu. Irudian gure egoiliarrak Bilboko
Guggenheim Museoan bisita egiten

Barrika Barrin ere gabon
jaiak ospatu ditugu gure
egongela handian era
askotako jarduerak eginez

Aspanovas-en aldeko azoka solidarioa
martxan jarri genuen, RSEko gure
arrazoi solidarioa delako

Gure egoitzetako instalazioak
aprobetxatzen ditugu kanpoko
jarduerak egiteko

Irudian, egoiliar batzuk Itziar
Lazcanorekin agertzen dira Bilbon
Egutegi Solidariorako

