‘EMAN IEZAIOZU BIZITZARI HOZKADA’ KANPAINA SOLIDARIOA

Sagar kiloak gehiegizko pisuaren
kontra borroka egiteko
Urte bat gehiago Ntra. Sra. Europako ikasleak dirua biltzeko fruitua
saltzera irtengo dira. Aurten, bildutako dirua haurren gizentasunaren
kontra borrokatzeko izango da.

2018ko maiatzaren 11n, ostirala, ‘Eman iezaiozu bizitzari hozkada’ kanpaina solidarioaren
bosgarren edizioa ospatuko da getxotar zentroak bultzatuta.
Urte bat gehiago, 1. Batxilergoko ikasleak haiek beraiek aukeratzen dituzten kausekiko
bere konpromiso solidarioko ekimen honen V. edizioa ospatuko dute. Jardunaldia euro
1eko preziora sagarra salmenta masiboa izango da Getxoko puntu desberdinetan.
Bildutako dirua gizentasunaren kontrako borrokara zuzenduko da osorik, zehazki,
elikagaien efektu molekularrei buruzko ikerketara. Ikerketa hau BioCruces-etako unitate
bereziak (Gurutzetako Ospitale Unibertsitarioa) burutuko du, beste erakunde batzuekiko
elkarlanean, Azti Tecnalia, besteak beste.
Berritasun bezala, urte honetan ikasleek abesti bat konposatu dute ekitaldia bultzatzeko
eta jarduera solidario guztian zehar entzuteko aukera izango dugu. Ikastetxeko ikasleak
izan dira abestia eta letra sortu dutenak. Eta beraien ahotsa erabiliz eta hainbat musikatresnekin interpretatzen dute. Lotura honetan abestiaren bideoa ikus daiteke:
https://youtu.be/0cnjzAv8xtQ

Salmenta solidarioa 10.00 eta 18.00 ordu bitarteko ordutegian egingo da maiatzaren
11n. Ikasleak arduratuko dira prozesu guztiaz: dohaintzak jaso, sagarrak eman eta herritar
eta ondokoak kanpainari buruz informazioa luzatu. Getxon, informazio eta diru-biltzeko
puntuak hurrengoak izango dira:
- Algorta Metroa Plaza
- Las Arenas Metroa Plaza
- Kalea Nagusia Las Arenas
- Nanoen Plaza
- Ereaga Pasealekua eta Kirol-Portua
- Europa Ikastetxea
- Bidezabal Plaza
Aurreko edizioetan bildutako dirua proiektu desberdinetara zuzendu zen osorik.
Lehenengo urtean (2014an), ‘San Filippo Stopari’ eskaini zitzaion. 2015ean ‘Argia´:
Ostomizados Bizkaia Elkarteari. Hirugarren edizioan (2016koa) FEDERrentzat (Gaixotasun
Arraroko Espainiako Federazioa) izan zen dirua. Joan den urtean, berriz, Duchenne
Distrofia Muskularra ikerketa bultzatzeko izan zen.
Bere belaunaldiarekiko konpromisoa
Munduan zehar 100 milioi ume baino gehiagok gehiegizko pisua edo gizentasuna pairatzen
dute. Haurtzaroan hartu ahal diren elikadura ohitura txarrek gehiegizko pisua edo
gizentasuna sor ditzakete eta honek diabetesa bezalako gaixotasunak edo sistema
kardiobaskularreko arazoak eragin ditzake heldutasunean. Patologia fisiko hauez gain,
umeek autoestimu baxuarekin erlazionatutako arazoak gara ditzakete eta honekin lotuta
bulimia, anorexia eta depresioa ere sor daitezke.

Ikastetxeko ikasleek beraiek bilduko duen dirua kausa honi ematea aukeratu dute
osasunean eta osasun-sisteman gizentasunari lotutako arazoek sortzen dituzten
zailtasunez arduratuta.
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