
Bizi osoa lanean igaro
ondoren, eguneko 24
orduak nola bete ez dute
jakiten askok; edadetuen
elkarteek hainbat aukera
eskaintzen dituzte. 

I T S A S O  I B A R R A

E
rretiroa hartutakoak
sarri ikusi ohi dira herri
lanei begira, bilobaren
autoa eramanez, edo moi-

lan elkarturik hizketan, txibiak
nork ekarriko zain. Erretiroa har-
tutakoan, ordea, bada zer egina.
Hala, eguneko orduak ekintzekin
bete eta gorputza eta burua osa-
suntsu mantendu nahi duenak
badu horretarako aukerarik. 

Herrietako eta hirietako erreti-
ratuen etxeek lagun giroan arra-
tsalde-pasa egiteko tokia eskain-
tzeaz gain, gorputza eta burua
osasuntsu edukitzeko hainbat
ikastaro eskaintzen dituzte urte-
an. Elkarte batzuek ikastaro
gehiago antolatzen dituzte, beste
batzuek bizpahiru, baina guztie-
tan dago zerbait egiteko aukera.
Esaterako, Donostian erretira-
tuen 24 elkarte daude eta Antigua
auzoko erretiratuen elkartean
hainbat ikastaro eskaintzen dituz-

te: gimnastika, marrazketa, dan-
tza modernoa (rumba, salsa…),
tai-chi, kultura orokorra, euskara,
kantua eta josketako hainbat ikas-
taro.

SASOIAN EGOTEKO. Antiguako erreti-
ratuen elkartean 1.300 bazkide
dituzte —gehienek 65 eta 85 urte
bitartean dituzte—, eta arratsal-
deetan, 16:00etatik aurrera, hain-
bat talde elkartzen dira han arra-
tsalde-pasa egoteko. Horretaz
gain, eskaintzen dituzten ikasta-
roetan askok ematen dute izena,
eta guztien artean, gimnastika eta
dantza ikastaroetan dute ikasle
gehien. «Ekintza hauekin burua
eta gorputza ondo edukitzen
dituzte. Gainera, entretenitu egi-
ten dira eta lagun berriak egiten
dituzte. Askotan, ikastaroaren
ondoren, lagunartean pastak
jaten geratzen dira», esan du Vic-
tor Aialak, elkarteko zuzendariak.
Ikastaroetara izena ematera joa-
ten direnean bakarrik aurkitzen
dira edadetu asko, baina berehala
sortzen da talde giroa ikastaroeta-
ra joaten diren edadetuen artean.
«Irakaslea dela eta ez dela, hitz eta
pitz geratzen dira, lagun giroan»,
dio Aialak. 

Gimnastika eginez, gorputza
sasoiko edukitzea lortzen dute, eta
badira burua argi edukitzeko bes-
telako ekintzak ere. Hainbat elkar-
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Adinean
gazte mantenduz

Mantentze gimnastika eginez, oreka eta zalutasuna lortzen dute edadetuek. LUIS JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS

Xakean jolasteko nahiz kantuan aritzeko elkartzen dira edadetuak berentzako elkarteetan. Hala, entretenitzea eta buruari eragitea lortzen dute. LUIS JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS

Gorputza nola burua
osasuntsu mantentzeko
ekintzak egiten dituzte
elkarteetan

Oroimena ez galtzeko, 
hitz gurutzatuak egitea
gomendatzen dute 
hainbat adituk



tetan, memoria lantzeko ikastaro-
ak eskaintzen dituzte. Antiguako
etxean, berriz, kultura orokorreko
ikastaroa ematen dute; horrela,
astearte arratsaldeetan, garai
batean eskolan ikasitakoak erre-
pasatzen dituzte, tartean matema-
tika, geografia, gramatika eta bes-
telakoak: «Batzuetan gai batzuez
aritzen dira; besteetan, beste zer-
baitez. Hamar urte zituztenean
eskolan ikasitakoak gogora ekar-
tzen dituzte», dio Aialak.

BURUARI ERAGINEZ. Adinean aurrera
egin ahala, adituek diotenez, nor-
mala da oroimena galtzen joatea:
«Gorputz guztiarekin gertatzen
den moduan, bihotza aldatzen da,
azala aldatzen da eta baita garuna
ere», dio Javier Yanguasek, Inge-
ma institutuko kideak. Gaixota-
sunen bat izateak —alzheimerra
edo parkinsona— edo ez izateak
ere badu eraginik oroimena gal-
tzeko orduan; izan ere, gaixotasu-
nen bat duenak azkarrago galtzen
du oroimena, eta horrek, gainera,
eguneroko bizitzan trabak eragi-
ten ditu. Ingema zahartzaroan
oinarrituriko institutuak oroimen
galtzeak aztertu eta horren ondo-
rioak gutxitu edo ezabatzeko 
tratamenduak prestatzen ditu.
Ikerlariek tratamenduak presta-
tzeaz gain, horiek gaixoekin froga-
tzen dituzte, eta ondoren, baliaga-
rriak direla frogatuta geratzen
denean, hainbat elkartetan egiten
diren oroimen ikastaroetan apli-
katzen dituzte. Ariketa asko pres-
tatzen dituzte garunaren zati guz-
tiak lantzeari begira. Eta, esate
baterako, arretaren galera gutxi-
tzeko hiru ekintza batera egiteko
ariketak prestatzen dituzte.
Horren bitartez, garuneko funtzio

bat lantzea lortzen dute edade-
tuek. 

Oroimena ez galtzeko, hitz
gurutzatuak eta orokorrean den-
bora-pasak egitea gomendatzen
dute hainbat sendagile eta adituk.
Javier Yanguasen iritziz, «ez da
gaizki etortzen horrelakoak egi-
tea, baina ez da gauza berbera
zeure kabuz egitea edo norbaitek
gidatuta egitea». Hala, Nintendok
oroimena lantzeko ateratako
Brain Training makina ekarri du
gogora Yanguasek: «Beharbada,
ez zaio gaizki etorriko jendeari,
baina horren birgaitzeko ahalme-
na ez dago frogatua. Iragarkiare-
kin jokatzen dute, badirudi erre-
habilitazio gauza dela, eta inork ez
du hori frogatu».  

MAHAIAREN BUELTAN. Burua eta gor-
putza lanean jartzeaz gain, jai
giroan ere hainbatetan elkartzen

dira edadetuen elkarteetara joa-
ten diren kideak. Besteak beste,
bazkariak eta jaialdiak egiten
dituzte elkartean. Modu horretara
edadetuak aisialdian entretenitu-
ta egotea lortzen dute. Egiten
dituzten festetan, bestalde, hain-
bat txapelketa egiten dituzte.
Horrela aisialdian buruari eragi-
tea lortzen dute; esaterako, karta
jokoan jardunez. 

Elkarteek aisialdirako tokia
eskaintzen dute, baina elkarteeta-
ra joan ohi diren edadetuek ez
dute denbora guztia elkartean iga-
rotzen, eta bidaiek ere sekulako
arrakasta izaten dute. Antiguako
elkartean, esaterako, hiru bidaia
luze egiten dituzte urtean. Aurten
Kanariar uharteetan eta Herrial-
de Katalanetan izan dira. Hain
urrutira joan gabe ere egiten
dituzte irteerak. Adibidez, inguru-
ko museoak bisitatzen dituzte.
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Oroimena lantzeko hainbat ariketa egin daitezke; esate baterako, hitz gurutzatuak eta sudokuak. Egun ordenagailu bidez egin daitezke hainbat ariketa. LUIS JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS

≠ ZaInTzeKo, zer eGIn

Marta Alvarez de Arkaia Matiako geriatrak
hainbat gomendio eman ditu 55 urtetik go-
rakoak arloz arlo osasuntsu egoteko. Alva-
rez de Arkaiaren hitzetan, zahartzaroa ez
da gaixotasun bat eta ekintzaren bat egi-
nez osasuna hobetzea lortzen dugu. «Osa-
suna zaintzea merezi du», dio. 
≠ Elikadura: Hobe da egunean bost
otordu txiki egitea, janari ugarirekin hiru
egitea baino. Gainera, jatorduak lagunar-
tean egitea oso garrantzitsua da. Bestal-
de, kaltzioa duen dieta jarraitu behar da,
besteak beste osteoporosisa saihesteko.
Horretarako, frutak, barazkiak, lekaleak,
haragia eta arraina jatea komeni da. Sen-
dagilearen oniritzirik gabe ez da dietarik
egin behar.  
≠ Ariketa fisikoa: Osasuntsu egoteko,

garrantzitsua da kirolen bat egitea, oreka
mantentzen eta mugimendua ez galtzen
laguntzen baitu. Era berean, erortzeko
arriskua gutxitzen du. Bestalde, kirola egi-
tean askaturiko endorfinek ondo sentia-
razten dute pertsona eta, hala, depresioak
izateko arriskua jaisten da. Ariketa fisiko
asko egin daitezke; mantentze gimnasti-
ka, tai-chi, igeriketa... Baina errazena pa-
sieran ibiltzea da. Egunero 30 minutuz arin
ibiltzeak zalutasunari eta sistema kardio-
baskularrari laguntzen die. Ibiltzera joate-
ko, oinetako eta arropa egokia eramatea
komeni da. Ez da gomendagarria kirol
lehiakorrak egitea, nork bere neurrira egin
behar du kirola. 
≠ Oroimena: Adinarekin oroimen pixka
bat galtzea normala da, baina horrek egu-

neroko bizitzan arazoak dakartzanean
adituarengana joan behar da. Oroimenari
eusteko, ikastaroetara joatea komeni da
eta eguneroko bizitzako ekintzak egiten
jarraitzea, irakurri, idatzi eta, besteak bes-
te, besteekin hitz egiten. Horrek oroimena
mantentzen laguntzen du. Bestalde, oso
garrantzitsua da jakin-mina izatea, gauza
berriak ikastea, besteekin hitz egitea, ezta-
baidan aritzea. Etxean dagoenak kalera ir-
teten ahalegindu behar du jendearekin
egoteko, baina edozergatik etxetik irten
ezin denak etxean bertan hainbat ekintza
egin ditzake; irakurri, idatzi, hitz gurutza-
tuak eta sudokuak egin… Guztiak oroime-
na estimulatzen duten ariketak dira. Egun,
teknologia berriei esker, badira ordenagai-
luan egiteko ariketak ere. 

≠ Osasuna: Urtean behin osasun azter-
keta egitea komeni da, tentsioa eta pisua
neurtzea, odol analisiak egitea, dentista-
rengana joatea eta ikusmena nahiz entzu-
mena zaintzea, zahartzeak ez baitu esan
nahi telebista ozendu behar denik. Beste-
tik, erretzea ez da ona, eta alkohola neurriz
edan behar da. 
≠ Animoa: Gauza berriak egiteko eta
ikasteko grina ez da galdu behar. Itxarope-
na ez da galdu behar. 
≠ Erorikoak:Erortzeak edadetuen arte-
an askotan elbarritasuna eragiten du. Hori
ez gertatzeko, ariketa fisikoa egitea kome-
ni da, zalutasuna eta mugimendua man-
tentzeko. Azkenik, oinetako egokiak era-
bili, eta inguruko trabak kentzea komeni
da, altzariak, kableak…


