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Nazioarteko Bela Federazioak munduko nabigatzaile onenaren titulurako
izendatu du; azaroan Volvo Ocean Race proban hartuko du parte q7

Gudari Eguna ospatu
dute eskualdean
Urtero bezala, «eskualdeko gudariak»
gogoratzeko hainbat ekimen egin dituzte q6

200 ikasle inguruk bat egin dute irailaren 27ko aldarriekin. HITZA

Aldaba auzoko
jaiek Irurakoekin
topo egin dute 
San Migel egunean festen hasierako txupinazoa
botako dute Tolosako auzoan,bihar; 
Iruran oraindik lau egun dituzte gozatzeko q6

Alberto Iñurrategi
Oargin izango da
Galtzaundik antolatu du Aretxabaletako
mendizalearen hitzaldia, urriaren 14an;
diapositiba emanaldia ere egongo da q2

Xabi Fernandez  Nabigatzailea

«Hilean batez beste
hamar egun egiten
ditugu lurrean» 

I. TERRADILLOS



Itzea Urkizu

Mendigoizaletasuna ulertzeko
beste ikuspegi bat oinarri hartu-
ta, Porrotaren alde solasaldia es-
kainiko du Alberto Iñurrategik,
urriaren 14an. Galtzaundi Euska-
ra Taldeak antolatuta, Oargi el-
kartean izango da hitzaldia. Josu
Iztuetak prentsaurrekoan azaldu
duenez, «mendiak, kirolak eta
euskarak bat egiten duten elkar-
tea delako» aukeratu dute Oargi,
ekimen hau gauzatzeko; euska-

rarekin nahiz gonbidatuarekin
lotura duen lekua delako hautatu
dute elkartea, beraz. 

Alberto Iñurrategiren anaia,
Felix Iñurrategi, duela hamaika
urte hil zen mendian. Ordurako
Aretxabaletako anaiak ezagunak
ziren, eta Albertok kirol horretan
jarraitu du urte hauetan guztie-
tan. Hala ere, Iztuetaren arabera,
«Alberto Iñurrategi ez da sekula
mendizale mediatikoenetarikoa
izan».

Beste begirada bat mendiari
Alberto Iñurrategik, bere anaia
Felixekin batera, bikote ezaguna
osatu zuen mundu mailan. Elka-
rrekin igo zituzten hamabi zortzi-
milako, oxigenorik gabe. 2000. ur-
tean, ordea, Felix Iñurrategi

anaiak istripua izan zuen Pakis-
tan iparraldeko mendi batean.
Gertaera honen ondoren, Alberto
Iñurrategik mendigoizaletasuna-
rekin jarraitzea erabaki zuen, eta
hamalau zortzimilakoak osatu zi-
tuen 2002an; munduko hamarga-
rrena iza zen hau lortzen.  

Gaur egun, ordea, mendiak igo-
tzeko modu berezia du Iñurrate-
gik. Galtzaundi aldizkariaren hu-
rrengo alean argitaratuko duten
elkarrizketan dioenez, porrota-
ren aldeko apustua egiten du
orain. Nolabait, Iñurrategik uko
egin die, nahitaez gailurrera hel-
tzeko helburua duten espedizioei.
Josu Iztuetak dioenez, gailurra
lortzeko oso aukera gutxirekin
igotzen du mendia, beste modu
batera. Horrela, beraz, Alberto
Iñurrategirentzat «bidea da ga-
rrantzitsuena, eta gailurra ho-
rren saria da, ez alderantziz». 

Hitzaldia eta gogoeta
Pentsakera edo filosofia honen in-
guruan ariko da Iñurrategi Oargi-
ko hitzaldian. Dena den, ekital-
diak ez du ohiko formatua izango,
Galtzaundiko arduradunek azal-
du dutenez. Izan ere, Iñurrategik
berez areto txikietan ematen ditu
hitzaldiak. 

Galtzaundi Euskara Taldearen
eta Oargi elkartearen helburua,
Xabier Amurizaren bertso afari
umoretsuarekin egin zen antzeko
zerbait antolatzea izan da. Hasie-

ran, hitzaldia eta diapositiba
emanaldia izango dira, eta afaria
etorriko da ondoren. Afalostean,
Iñurrategik aurretik esandakoen
inguruan gogoeta egiteko aukera
izango dute bertaratuek, eta gal-
derak egin ahal izango dizkiote. 

Era berean, hitzaldian pasa den
udaberrian hasitako esperientzia
berriaz ere ariko da Iñurrategi ki-
rolaria. 

«Bera ezagunagoa da Himala-
yan burutu dituen espedizioenga-
tik», Iztuetak dioenez. Pasa den
udaberrian, ordea, Groenlandian
izan zen, eta udazkenean Antarti-
dara doa, 70 egunerako. Modu ho-
netara, mundu bertikala utzi eta
mundu horizontalera pasa da.

Txartelak salgai
Urriaren 14an, 19:30ean hasiko da
Porrotaren alde hitzaldia. Lehen
zatia 45 minutukoa izango da, gu-
txi gorabehera, eta afaria izango
da gero. Afalondoan sortzen den
solasaldia amaitzeko, berriz, an-
tolatzaileek ez dute ordurik jarri. 

Hitzaldira joan nahi dutenek,
aukera dute jada txartelak esku-
ratzeko. Xirimiri eta Orbela ta-
bernetan daude eskuragarri, eta
baita Galtzaundiko erredakzioan
bertan ere, 25 euroren truke. Az-
kenik, antolatzaileek argi utzi
nahi izan dute deialdia irekia
dela, eta mendiaren munduan
aditu ez direnek ere gozatzeko au-
kera izango dutela. 

Mendigoizaletasunari begirada
desberdina eskainiko dio Iñurrategik
Galtzaundik antolatuta,
urriaren 14an izango da
hitzaldia; afalostean
bertaratuekin solasaldia
egingo dute

Hitzaldia nahiz afaria, Oargi elkartean bertan izango dira. SINADURA / 

LANA
] Irakaslea. Kimikan lizentziatua
naiz eta klase partikularrak ema-
ten ditut: matematika, fisika eta
kimika. 637 18 08 58 .

SALGAI
]Garajea. Tolosako Iurre auzoan
16 metro karratuko garaje itxia
salgai. Interesatuek deitu 660
798 685 (goizez) edo 634 495
925era (arratsaldez) 

Iragarki laburrak
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Hodeiertz abesbatza
etxean ariko da igandean 

TOLOSA Hodeiertz abesbatzak
emanaldia eskainiko du urria-
ren 2an, igandean, Tolosako
San Frantzisko elizan,
19:30ean. Etxeko abesbatzare-
kin batera Euskal Herriko Uni-
bertsitateko Abesbatza ariko
da San Frantzisko elizako ema-
naldian.

Asis Sarearen otoitzaldia
bihar izango da, 19:30ean

TOLOSA ›Asis Sarearen hilero-
ko otoitzaldia bihar izango da,
19:30ean, Tolosako Klarisen
komentuan. Informazio gehia-
go behar izanez gero,
646 21 48 96 telefono zenbaki-
ra deitu behar da, edo asissa-
rea@arantzazu.org helbidera
idatzi. www.asissarea.org web
orria ere bisita daiteke.

‘Gorputza eta zentzuak’
dantza ikastaroa

TOLOSA ›Gorputza eta zen-
tzuak dantza ikastaroa antola-
tu dute Bonberenean. Senegal-
darren tradizioa dantzaren
bidez zabaldu nahi dute. Izena
emateko edo harremanetarako
645 71 81 73ra edo 
698 59 14 61era deitu behar da.
Bi helbide elektroniko ere jarri
dituzte helburu berarekin:
falilou.diagne@gmail.com eta
amaia_pagol@gmail.com.
Ikastaroa asteazkenero izango
da, urriaren 5etik ekainera bitar-
teko iraupenarekin. Matrikula-
tzeko 30 euro ordaindu behar
dira.

Erretzen uzteko taldeetan
izena emateko aukera 

GIZARTEA ›Minbiziaren Aurka-
ko Elkarteak azaldu duenez,
erretzeari uzteko taldeetan izen
emateko epea hilaren 30ean,
ostiralean, amaituko da. Infor-
mazio gehiagorako 943 45 77
22 telefono zenbakira deitu
beharko da, edo
gipuzkoa@aecc.es helbidera
idatzi.

DLaburrak



Iñigo Terradillos  Orexa

I
railaz geroztik arpegi berria
du Orexako ostatuak. Lour-
des Manterola errenteriarra
da bertako barraren atzeal-

dean edota sukaldean lanean topa-
tuko duena bertaratzen den orok. 

Hilabete eta erdiko itxialdiaren
ondoren, iragan irailaren 2an
inauguratu zuen taberna-jatetxe-
ko arduradun berriak. Orduz ge-
roztik, egunero herritar nahiz
Orexara gerturatzen den ororen
zerbitzura dago ostatua. Egun ba-
kar batean izan ezik, izan ere aste-
artean, asteko atsedenaldi beza-
la, itxita egongo da.

Goizetik gauera zabalik dago
ostatua. 11:00ak inguruan ireki-
tzen du goizean, eta 23:00ak ingu-
rura arte zabalik egongo da. Osti-
rala eta larunbatetan, berriz, mal-

guagoa da ordutegia, eta 01:00ak
aldera arte ez ditu ateak itxiko.
«Jendearen araberakoa izango da
ordutegia. Hau da, ostatuan jen-
dea gustura dagoela ikusten ba-
dut ez dut itxiko, ez da ordutegi ze-
hatzik egongo», azaltzen du Lour-
des Manterolak. 

Bazkari eta afariak
Taberna ezezik, jatetxe funtzioa
ere betetzen du ostatuak. Prezioa-
ri dagokionez, «modu onean» ja-
teko aukera dago, eta gainera, me-
nua bazkaltiar edo afaltiarren
gustuen arabera osatzen da. «Jen-
deak enkargatzeko deitzen due-
nean, zenbat lagun diren esatea-
rekin batera, jateko zer nahi du-
ten galdetzen diet, eta horren
arabera egiten dut menua. Auke-
ra hori emango dut oraingoz».
Izan ere, Manterolak argitzen

duenez, Orexa bezalako herri txi-
ki batean «oso zaila» da afaldu
edo bazkaltzeko izango duzun
jende kopurua aurreikustea, eta
horregatik, errazagoa da aldez
aurretik jendearekin jatekoa ze-
haztea. «Jendearen gustuetara
moldatuko naiz; esaterako koa-
drila batek sagardotegi menua
eska dezake, edo bestela saihes-
kiak, edo oliaskoa...». 

Prezioa ere menuaren eta ber-
tako jakien neurrikoa izango da.
«Ez baita berdina txuleta edo oi-
laskoa jatea, edo bi plater edo
hiru». Beraz, horren arabera, 12-
15 eurokoa izango da, kafe eta
guzti. 

Bestalde, koadrilen edota fami-
lia bazkari edo afariak egiteko
«aproposa» da, «leku egokia» bai-
tu jatetxeak. Tabernan bertan
dauden mahaiez gain, 40 lagunen-

tzako tokia badu jangelak. Eta
eguraldiak lagunduz gero, osta-
tuaren kanpoaldean egiteko le-
kua ere badago.

«Beharrezko» zerbitzua
Ostatua da herriko taberna baka-
rra, eta horregatik, «zerbitzu bat
betetzen du herrian». «Autorik ez
duten herritarrentzat, edo adine-
koentzat... beharrezko lekua 
betetzen du. Zerbait lasai-lasai
hartzeko, afaltzera joateko egu-
neroko errutinatik irteteko, he-
rritarrekin biltzeko... Bestela, Li-
zartzara-edo jaistea besterik ez
zaizu geratzen. Herrian festak
edo bestelako ekitaldiren bat da-
goenean ere tabernarik ez izatea
hutsune bat da», dio ostatuko ar-
duradunak .

Bertako herritarrekin batera,
kanpoko jendea ere erakarri nahi

dute. «Kanpotik jendea etortzea
gustatuko litzaiguke, jendeak au-
keretako bat izan dezala buruan
Orexara bazkaldu edo afaltzera
joatearena».

Badira, halaber, maiztasun ba-
tekin bertara joateko ohitura har-
tua dutenak: «Beasaingo koadrila
bat, esaterako, asteazkenero etor-
tzen da frontoira jokatzera, eta
ondoren zerbait hartzera etor-
tzen dira tabernara. Eta badira,
baita ere, mendira joan edo paseo-
txoa egin eta Orexatik pasatzen
direnak, eta bide batez mokadu-
txoa hartzen dute ostatuan». 
Horretarako ere bada aukera,
pintxoak, salda, haragi egosia,
txorizoa, odolkiak... ere eska bai-
taitezke.

Herri lasairen bila
Badu eskarmentua Lourdes Man-
terolak bai zerbitzari bezala, bai
eta sukaldari bezala ere, eta atse-
gin du bere lana. «Taberna asko
gustatzen zait, jendearekin ego-
tea, hitz egitea... orain arte, gaine-
ra, bezeroak gustura geratu dira,
eta ni ere bai». 

Gipuzkoako bigarren herririk
txikienera jotzea ez da kasualita-
tez izan; «lasaitasuna bilatzen
nuen, hiri handietatik nolabait
urruntzea». Izena eman zuen Ore-
xako ostatua kudeatzeko, eta be-
rari egokitu zaio. «Oso herri poli-
ta eta lasaia da, eta herritarrak
ere oso jatorrak dira; oso pozik
nago, animatuta, eta luzerako iza-
tea gustatuko litzaidake».

Irailaren 2an inauguratu zuen Lourdes Manterola arduradun berriak Orexako ostatua; astelehenetik
igandera taberna zerbitzua eskaintzeaz gain,bazkariak eta afariak ere ematen ditu,«modu onean».

Herriko ostatuaren xarma

Lourdes Manterola errenteriarra da Orexako ostatuaren kudeatzaile berria. I. TERRADILLOS
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pOrdutegia.Astelehenetik
igandera zabalik. 11:00etatik
23:00etara. Ostiral eta larunba-
tetan 01:00ak arte. Asteartee-
tan itxita.
pTabernaria. Lourdes Mante-
rola.
pZerbitzuak. Menua 12-15 euro,
bazkaltiarren araberakoa.
pTelefonoa. 943 68 22 90.

GDatuak

«Menuak bazkaltiar 
edo afaltiarrek
dituzten  gustuen
arabera osatzen ditut»



Erredakzioa 

L
ehenik eta behin, TOLO-
SALDEKO ETA LEITZALDEKO

HITZA XIV. HITZA Argaz-
ki Lehiaketan parte har-

tu duten guztiei eskerrak eman
beharrean dago. Izan ere, argazki
asko bidali dituzue, eta kalitate
handikoak, gainera. Irudi guztiak
tolosaldea.hitza.info webguneko
lehiaketaren atalean dituzue
ikusgai. 

Bozka, urriaren 5a arte
Sariak hiru besterik ez dira hala
ere, eta beraz, epaimahaiak 8 au-
keratu behar izan ditu, eta orain
harpidedunen txanda da. Beraiek
aukeratuko baitituzte hiru argaz-
ki irabazleak. 

Gaurtik hasi eta urriaren 5a bi-
tarte eman daiteke bozka, eta
hiru argazki irabazleak urriaren
7an argitaratuko dira TOLOSALDE-
KO ETA LEITZALDEKO HITZAn. 

Harpidedun bakoitzak bozka
bakarra eman dezake eta horreta-
rako harpidedun kodea zehaztu
beharko du, argazki finalista ba-
koitzari dagokion zenbakiarekin
batera. 

Bozka emateko thargaz-
kiak@hitza.info helbidera idatzi
daiteke, edota 943 65 56 95 telefono
zenbakira deitu. Bozka ematen
duten harpidedunen artean HITZA

produktuen sorta bat ere zozketa-
tuko da. 

Hauek dira banatuko diren sa-
riak: irabazleak Bakioko Basarte
landetxean bi pertsonentzako bi
gaueko egonaldia jasoko du, biga-
rrengoak Tolosako Karlis estu-
dioan argazki erreportaje bat, eta
hirugarrenak Tolosako Astelena
jatetxean bi pertsonentzako otor-
dua. 

Bi orrialde hauetan dituzu, irakurle, XIV. HITZA Argazki Lehiaketan parte hartzeko
jasotako argazki guztien artean epaimahaiak aukeratutako zortziak.

Harpidedunen txanda

Tolosaldea eta Leitzaldea ›
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1.- Egoitz Bengoetxeak Kroazian ateratako

argazki hau bidali zuen.

2.- Edurne Zubizarretak Alpeetako 

Venezia deitzen dioten 

Annecyko irudi hau aukeratu zuen.

3.- Gorka Lopezek Portillon de Oó inguruan,

Spijeoles mendia igotzerakoan, egon zen udan .

4-5.- Jon Aizpurua eta Alazne Casis Euskal

Herrian bertan, Sakonetako hondartzan,

ateratako argazki hauek bidali zituzten.

6.- Fernando Rojok, bere aldetik,

Inle lakuan (Myanmar) intha etniako

arrantzalea aukeratu zuen.

7.- Nere Karrera ere Kroazian egon zen udan.

8.- Mikel Garmendiak Euskal Herriko 

irudia aukeratu zuen.
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Eneritz Maiz Aldaba / Irura

Bihar San Migel eguna izango da.
Irurarrek egunari aurrea hartuta
ostiralean hasi zituzten jaiak. As-
teburu bete-betea pasa ostean, bi
egun atseden hartzeko eta aste-
buruari begira indarrak hartzeko
izan dituzte. Aldaban berriz,
bihar izango dute egun handia,
eta ostiraleko atseden eguna eta
gero, larunbata eta igandea festaz
gozatzeko izango dituzte.  

Iruran, gaur egun lasaia izango
dute. Musika izango da nagusi.
18:00etan Loatzo Musika Eskola-
ko trikitilariekin kalejira egingo
dute, eta buruhandiak ere kalera
aterako dira. 19:00etan, Loatzo
Musika Eskolako bandaren ema-
naldia izango da, eta jarraian,
Sormenaren saria irabazi zuten
irurarrek abestuko dute beraien
abestia.

San Migel eguna goizean goiz

hasiko dute, 09:00etako kalejira-
rekin. Mezaren ostean, dantza-
riak eta herri hamaiketakoa izan-
go dituzte. Arratsaldean Txan
Magoaren magiaz eta Patxi Saiz
abeslariaren kantaldiaz gozatze-
ko aukera izango dute. 

Herri afaria bihar Aldaban
11:15ean botako dute txupinazoa
San Migel jaiei hasiera emanez.
Besteak beste, eguna ospatzeko
hamaiketakoa, karta txapelketa
eta herri afaria izango dituzte. 

Larunbat arratsaldean ekingo
diote berriz ere festari. Haur eta
helduentzat, txokolatada eta arte
tailerra izango dira. 19:30ean be-
rriz, Klownstrofobia mendian an-
tzerkia izango da Zurrumurru tal-
dearen eskutik. Afaltzeko zaha-
giardoa egingo dute, eta
Elustondo anai-arreben trikiti
doinuak izango dira.

Igandean, kirola izango da na-
gusi Aldaban. Eguerdian pilota
partida jokatuko dute, eta arra-
tsaldean, herri kirolak izango di-
tuzte.  Toka txapelketan parte
hartzeko aukera ere izango da.
Herri bazkaria izango dute, eta
bertsolariak eta trikitilariak izan-
go dituzte bazkalostea alaitzeko.

San Migel jaiek
Aldaban hasi 
eta Iruran izango 
dute jarraipena 
Irurarrek gaurtik
larunbatera jai giroa
izango dute; Aldaban
bihar hasiko dituzte
hiru eguneko jaiak  

Iazko jaietan, bertaratu zirenek frontoian dantza egiteko aukera izan zuten. HITZA

Tolosaldea › 
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IRURA

IRAILAK 28,GAUR
p18:00.Kalejira buruhandiekin
eta Loatzo Musika Eskolako tri-
kitilariekin.
p19:00.Loatzo Musika Eskola-
ko bandaren emanaldia.
pOndoren.Sormenaren Saria
irabazi zuten irurarrek beraien
abestia abestuko dute.

IRAILAK 29,BIHAR
San Migel eguna
p09:00.Kalejira egingo dute
buruhandiekin eta Loatzo Musi-
ka Eskolako trikitilariekin.
p11:00.Meza nagusia.
pOndoren.Dantzariak eta herri
hamaiketakoa egingo dute.
p17:30. Irurako dantzarien
saioa.

p18:30.Txan Magoa.
p19:30.Patxi Saiz abeslariaren
kantaldia.

ALDABA

IRAILAK 29,BIHAR
San Migel eguna
p11:15.Txupinazoa.
p11:30.Meza Nagusia.
p12:30.Hamaiketakoa herrita-
rrentzat.
p18:00.Karta Txapelketa.
p20:30.Herri Afaria.
pOndoren.Herriko trikitilariak.

URRIAK 1,LARUNBATA
p17:30.Txokolatada eta Arte
tailerra haur eta helduentzako.
p19:30.Klownstrofobia men-
dian, Zurrumurru antzerki talde-
aren eskutik.

p21:00.Zahagiardoa Pilotale-
kuan, eserlekuak eta edaria (ar-
doa eta sagardoa) egongo dira.
Gainerakoa bakoitzaren esku
geratzen da.
p23:30.Erromeria Elustondo
Anai-arreben trikiti doinuekin.

URRIAK 2,IGANDEA
p11:00.Meza Nagusia.
p12:00.Pilota Partida: Alonso-
Esnaola, Urretabizkaia-Mintegi
bikotearen aurka.
p13:00.Toka txapelketa
p14:30.Herri Bazkaria.
pOndoren.Gabiriako Bertsolari
eta Trikitilari gazteak: Joseba,
Iban, Gorka eta Anbu.
p18:00.Herri Kirolak: Joxe Mari
Olasagasti eta Angel Arrospide
aizkolariak, eta Joseba Ostola-
za harri-jasotzailea izango dira.

GSan Migel Jaiak 2011

Gudarien Egunean ekitaldi ezberdinak izan ziren, HITZA

Erredakzioa 

Hogeita hamasei urte igaro dira
frankismoaren azken egunetan
Txiki, Otaegi eta FRAPeko hiru
kide fusilatu zituztenetik. Harrez
gero, «borrokan erori direnen
egun» bezala hartzen da irailaren
27 bakoitza.

Egun hau ospatu dutenek, TO-
LOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA

egunkariari adierazi diotenez,
«borrokan erori ziren Txiki eta
Otaegi, eta borrokan erori dira
Tolosaldeko beste 17 lagun ere»
gogoratu dute. «Guztien ekarria
beharrezkoa izan da bizi dugun
egoera sortzeko. Egun, borroka

tresnak moldatzea erabaki du Ez-
ker Abertzaleak helburu politiko-
aren mesedetan» adierazi dute.

Era berean, «urteetako borro-
karen bitartez behin baldintza po-
litikoak sortuta, konfrontazioa
parametro politikoetan kokatzea
erabaki du, Estatuak ahulenak
diren esparruan alegia», diote.

«Errepresioa, zapalketa, ez dira
amaitu, baina lorpen demokrati-
ko batzuk eskuratu dira jada. 
Ilegalizazioen aroa desagertze 
bidean jarri dugula esan dezake-
gu, eta errepresio adierazpen oro-
ren aurka pareta anitz eta sendo-
ak altxatzen dira» azpimarratu
dute. 

Eta «eskualdeko 17 lagunek
emandako arnasarekin jarraitu-
ko dugu bidean, inposizio egitura
politiko honen gainean marko de-
mokratiko bat eskuratuz lehen-
dabizi, eta Euskal Herria inde-
pendiente, nahiz sozialista erai-
kiz ondoren» agertu dute.

Esku artean ditugun lanak
guztien konpromisoa exijitzen
duela adierazi dute, eta jendarte
zabala erosoen sentitzen den bo-
rroka eremuetan antolatzera dei-
tzen dute. 

200 ikasle inguru
Urtero moduan, eskualdeko ikas-
leek ere Gudari Eguna ospatu zu-
ten. Laskorain Ikastolan elkartu
ziren atzo, eta gogoan izan zituz-
ten, besteak beste, eskualdeko gu-
dariak. 12:00etan hasi eta 13:30ak
bitartean ekitaldiak izan zituz-
ten. Dantza eta bertsorik ez zen
faltatu, eta 200 ikasle inguru el-
kartu ziren Ikastolan.

Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten egunean
gudari guztiak gogoan izan dituzte 
Hogeita hamasei urte
pasa dira fusilatu
zituztenetik; ikasleek
ere Gudarien Eguna
ospatu dute

Erredakzioa Ibarra

Ibarra, Azoka eta Piparra Azoka
Berezian Mila Lore Ezti Lehiake-
ta izan zen, igandean. Lehen hiru
ezti sarituak eskualdean geratu
dira. Lehen saria Iñaki Zubeldia
asteasuarrarentzat izan zen. Bi-
garren saria, Javier Galarraga al-
tzoarrak eraman zuen etxera. Eta
hirugarren saria Hernialdeko  Pa-
txi Imazek eginiko eztiak eskura-
tu zuen. Hiru erlezainek, Gipuz-
koako Ezti Lehiaketan parte har-
tuko dute.

Zubeldia,
Galarraga eta
Imaz  izan dira
ezti lehiaketako
saridunak

Ibarrako Azoka
Bereziko Ezti
Lehiaketako lehen hiru
sariak Asteasu, Altzo
eta Hernialdera joan dira



Iñigo Terradillos Ibarra

Nazioarteko Bela Federazioak
munduko nabigatzaile onenaren
titulua jasotzeko izendatu du Iker
Martinez hondarribiarrarekin
batera. Bi olinpiar domina, hiru
munduko titulu, beste hainbeste
Europakoak eta ozeano-belan
hainbat arraskata. Horiek osa-
tzen dute bere lorpen bilduma. Ez
da beraz, kasualitatea Xabi Fer-
nandezek (Ibarra, 1976) izenda-
pen hori jaso berri izana. Bere ga-
raipen zerrenda luzatu ahalko du
laster, azaroan Volvo Ocean Race
izeneko abentura berriari ekingo
baitio.
Munduko nabigatzaile onena izate-
ko izendatuta zaude. Nola jaso duzu
berria?
Oso pozik. Hirugarren aldiz izen-
datu gaituzte, eta izendatze hutsa
saria da guretzat, onenen artean
sartzen zaituztelako. Horregatik
oso zaila izango da eskuratzea,
baina esperantza hor dago. Aza-
roan emango dute jakitera.
Nolako uda igaro duzu?
Azaroaren 5ean hasiko da lau ur-
tetik behin egiten den Volvo Oce-
an Race arraunketa. Bertan parte
hartuko dudanez, uda osoa entre-
natzen pasa dut. Eta orain, irtee-
ra eguna iritsi bitarte oporretan
nago.
Nola entrenatzen duzu zure burua
horrelako proba baterako?
Gure kasuan, geure buruak en-
trenatu ez ezik, ontzia ere presta-
tu beharra izaten dugu. Lanzaro-
ten izan gara, gurea bezalako
prestaketa batetarako oso egokia
baita, ia beti baldintza aproposak
egoten direlako bertan. Ontzi
guztia emateko prest dagoela
ziurtatu behar dugu, eta horreta-
rako nabigatu egiten dugu, ahal
dugun guztia.
Eta prest al dago?
Bai. Izan du arazorik, baina birari
ekiteko prest dago. Gainera, disei-
nuari dagokionean ere oso kon-
tentu gaude. Une honetan, ontzia

Alacanten dago, bertatik abia-
tzen baita lasterketa.
Nolako taldea da Team Telefonica?
Hamaika lagunez osatua dago.
Aurreko Volvo Ocean Race pro-
ban parte hartu zutenetako ba-
tzuk daude. Guztiak dira eskar-
mentudunak horrelako probe-
tan. Talde ona da.
Elkar ondo ezagutzea garrantzitsua
izango da,ezta?
Bai, garrantzitsua da. Iker Marti-
nez eta biok ondo ezagutzen ditu-
gu geure buruak. Gainerako tal-
dekideak ere ondo ezagutzen di-
tugu. Gainera, guztiek egin dute
aurretik munduko proba bat, be-
raz, prestatutako jendea da.
Zein da taldean zure egitekoa?
Ontzian gaudenean, taldearen
helburua ontzia ahalik eta azka-
rren eta erritmo altuenean joate-
ko lan egitea da. Iker da ontzibu-
rua, beraz, berak izango du ardu-
ra handiena. Ni bere laguntzailea
naiz. Ontzian une onak eta ez
hain onak bizitzen ditugu. Une
txar horietan batak bestearen la-
guntza izatea beharrezkoa da on-
tzia behar bezala joateko.
Nolako proba da Volvo Ocean Race?
Azaroaren 5ean hasten da proba,
eta gutxi gorabehera 9 hilabeteko
iraupena izango du. 9 etapatan
dago banatuta. Lehenengo eta-
pan, Alacantetik Hegoafrikarai-
no egingo dugu; bigarrenean,
Abu Dabira; hirugarrenean, Txi-
nara; laugarrenean, Zeelanda Be-
rrira; bosgarrenean Brasilera;
seigarrenean Estatu Batuetara;
zazpigarrenean Portugalera; zor-
tzigarrenean Frantziara; eta Ir-
landan izango da helmuga.  
Bederatzi hilabetetan zehar noiz
hartzen duzue lurra?
Etapa luzeak 20 egunekoak dira,
eta badira motzagoak, astebete-
koak. Batez beste hilean hamar
egun egiten ditugu lurrean.
Proba gogorra dirudi,batez ere luzea
delako.
Bai. Luzea izaten da, eta luze egi-
ten zaizu. Gainera, geratu gabe

ibili gara, beraz, esan daiteke bat
bukatu orduko bestarekin hasiko
garela, beraz, gogorra da.
Zein asmo edo helbururekin zoazte?
Hirugarren aldiz hartuko dugu
parte Volvo Ocean Race delako
munduko proban. Lan handia

egin dugu, eta prestatuta goaz.
Gure asmoa goiko postuetan bu-
katzea da, ea behingoz irabazteko
aukera dugun edo behintzat,
egon gaitezela lehen postuetara-
ko borrokatzen.

Zuek bezalako nabigatzaileak izate-
ko zein ezaugarri eduki behar ditu
pertsona batek?
Urte asko daramatzagu guk kirol
honetan. Horrelako arraunketa
luzeetan 2006. urtean hasi ginen.
Nire ustez esperientzia izatea da
garrantzitsuena. Horrez gain,
proba mota hauetarako balio egin
behar duzu. Izan ere, badaude na-
bigatzaile oso onak horrelako
proba luzeetarako balio ez dute-
nak, edo besterik gabe ez zaie gus-
tatzen. Abentura ukitu bat ere ba-
dute iraupen handiko arraunketa
hauek.
Bederatzi hilabete munduan zehar,
eta egun gehienak itsasoan ematen
dituzue. Zeren hutsunea sumatzen
da gehien?
Ohituta gaudela esan daiteke,
baina, gehien faltan botatzen
dena etxekoekin, haurrekin, ego-
tea da. Egun asko dira, egun guz-
tiak berdinak iruditzen zaizkizu,
eta luze egiten da.

Aitzitik, zer dute proba hauek egite-
ari utzi nahi ez izateko?
Oso politak dira. Une txarrak ba-
dira, baina onak askoz gehiago.
Ontzi gainean eta itsasoan egotea
asko gustatzen zaigu.
Euskal Herrian gertatzen ari dena-
ren berri izaten al duzue itsasoaren
erdian zaudetenean?
Gutxi gorabehera. Antolaketak
gertatu diren albiste garrantzi-
tsuenak helarazten dizkigu.
Behin lurrera iristean jabetzen
gara gertatutakoez. Familiare-
kin, berriz, astean behin hitz egin
ahal izaten dugu.
Bela ez da jendeak normalean egin
ohi duen kirol horietako bat, baina,
hala ere, nahiko oihartzun izan ohi
dute Volvo Ocean Race bezalako
txapelketek.
Gutxinaka-gutxinaka indarra
hartzen ari den kirola da. Olin-
piar Jokoek ere eragina dute.  Hau
guztia kirol hau egiten dugunon-
tzat hobea da.

Xabi Fernandez q
Nabigatzailea

Munduko nabigatzaile onenera izendatu
dute ibartarra; azaroan 9 hilabeteko
iraupena duen Volvo Ocean Race
munduko probari ekingo dio Alacantetik.

«Asmoa goian
amaitzea da,
eta ea irabaztea
lortzen dugun»

IÑIGO TERRADILLOS

«Munduko probak 
9 hilabete irauten du,
eta 10 egun pasatzen
ditugu hilean lurrean»

«Munduko
nabigatzaile onenera
izendatze hutsa 
saria da niretzat»

‹ Ibarraldea
2011ko irailaren 28a, asteazkena tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7
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Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.M.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@hitza.info.
Webgunea: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@bidera.eu.
Tolosa: 687 410 082-687 410 032. tolosa@hitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @hitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @hitza.info.
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @hitza.info.
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @hitza.info.
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @hitza.info.

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: 
Aduna, Albiztur, Alegia, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Elduain, Hernialde, Irura, Leitza, Tolosa, Villabona eta Zizurkil                      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.M.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA OSKARBI

ARRATSALDEA OSKARBI

BEROENA 28°
HOTZENA 17°

Urte askoan!
Iratz Balerdi Amundarain (Irura). Gaur 2 urte.

Zorionak eta muxu asko etxeko guztien partetik.

Farmaziak

GAUR

pIbarra. Iturrioz, I.
Euskal Herria, 3.
943 67 09 15.
pLeitza.Erbiti, O.
Lizarraga kalea, 7.
112.

HITZAk ez du bere gain 
hartzen egunkarian 
adierazitako esanen eta 
iritzien erantzukizunik.

2

2 Agenda

DEIALDIAK

pIkaztegieta.Gaur da udalak
antolatutako aerobik, pilates
eta mantentze gimnasia ikasta-
roetan izena emateko azken
eguna. Udaletxera joan behar
da izena emateko.
pIkaztegieta.Urriaren 8ko 
Euskal Jaiko bazkarirako txarte-
lak eskuratu daitezke jada 
Toki-Alai eta Ostatu taberne-
tan. Txekorra burruntzian erreko
dute, eta txartelak 25 euro balio
du. Langabetu eta ikasleek,
hala ere, 20 euro ordaindu 
behar dute. Azken eguna ostira-
la izango da. Udalak bi urtez 
behin antolatzen du Euskal
Jaia.
pTolosa.Oargi mendi elkarteak
Tozal de Guara eta Peña Can-
ciasera joateko irteera antolatu
du asteburu honetarako. Osti-
ralean, hilak 30, aterako dira
Guille herriruntz bertan lo egite-
ko. Larunbatean 8 orduko 
ibilbidea eginez igoko dute 
Tozal de Guara mendia. eta
igandean, berriz, Oeña Cancia-
sen tontorrera igoko dira. Izena
emateko idatzi info@oargi.org
helbidera edo deitu 688 698
642 telefono zenbakira.

Ioritz Pellejero zizurkildarrak irabazi du Almitza sega elkarteak an-
tolatutako zozketa. Elkarteak pasa berri den uda honetan Eslove-
nian jokatu den Europako Sega Txapelketara joandako euskal or-
dezkaritzari bultzadatxoa emateko antolatu du zozketa. Pelleje-

rok Arzaken lau lagunentzako afaria irabazi du 0041 zenbakidun
txartela eskuratu zuelako. Izan ere, pasa den hilaren 15ean 
ONCE Espainiako Itxuen Erakundearen zenbaki irabazlea zera-
man txartela eskuratu zuen.ALMINTZA ELKARTEA

LAU LAGUNENTZAKO AFARIA IRABAZI DU

Irudia qZizurkil


