
Orioko eta Aiako aldizkaria
2013ko urtarrilaren 11
328. zenbakia. 24. urteakarkara

05 
Orioko kontuak
Etxeluze erostea adostuta 

09 
Kirol-elkarrizketa
Andoni Campos 

11 
Aiako elkarrizketa
Iñaki Lizarralde

25
Herritarra
Basajaun 
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ezin dutela
uste arren,
igerian
aurrera
berdin-berdin

Estilo batean edo bestean aritzen dira dituzten zailtasunen arabera gorputzerako onuragarriagoak direlako. kArkArA
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TESTUA: IRATI AGIRREAZALdEGI

ARGAZKIAK: KARKARA 

u
rtarrilaren 11n du
lehen urteurrena
igeriketa oinarri
hartuta aniztasun
funtzionala duten
lagunek osatutako
taldeak:  Berdin-
Berdinak-ek . Ka-

rela kiroldegian, presidente, aholkulari,
begirale eta igerilariekin izan gara talde-
kideen jardunaren berri izan eta haiekin
uretan  sartzeko.

Kirol egokitua abiapuntu hartuta, ba-
tez ere bi alderdi sustatu nahi ditu talde-
ak: osasuna eta gizarteratzea. 

Kirol Egokituko Federaziotik bidera-
tuta, aniztasun funtzionala duten neska-
mutil talde bat  Lezora joaten zen igerian
jardutera, kide gehienak Oriokoak izan
arren. Elkarteko presidente Blanca
Arangurenen hitzetan, beharrak era-
man ditu Orion bertan kirol talde bat
sortzera, inguruko igerilariei aukera pa-
regabea eskainiz. Udalari eta Karela ki-
roldegiari ideia gustatu egin zaie eta ba-
bestu egin dute proiektua.

16 bazkide dira taldean, horietatik 13
dira  aniztasun funtzionala dutenak . Ige-
rian dakien jendearentzako taldea da,
orokorrean, igeriketarekin gozatu nahi
dutenentzat aproposa. Hala eta guztiz
ere, laguntza berezia behar dutenei arre-
ta berezia jartzen diete.  

Bi entrenamendu, hiru begirale
Entrenamendu saioa hasi aurretik, begi
bat uretan eta beste bat gurekin duela,
hitz egin digu Amaia Iturzaeta taldeko
igerilariak : Menpekotasun handiagoa
dutenak etortzen dira astelehenetan eta
ostiraletan, bakoitzak begirale bat duela.
Guk, independenteagook asteazkenetan
eta ostiraletan ditugu saioak eta bi entre-
natzaile egoten dira talde osoarekin lane-
an. Igerilekuan bi kale  ditugu guretzat
eta gainontzekoak beste herritarrentzat
dira. Gustatuko litzaigukeen arren, tal-
kak ekiditeko batez ere, ezin dugu igerile-
ku guztia  hartu. Horrela, elkarbizitzen
ere ikasten dutela gaineratu du Alicia Fi-
gueroak, Gipuzkoako Kirol Egokituaren
Federazioako zuzendari teknikoak.

Urtebete da aniztasun funtzionala duten hainbat pertsonak igeriketan
oinarritutako Berdin-Berdinak elkartea sortu zutela Orion. Orduz geroztik,
igeriketa saioetako kide izateaz gain, lagun taldea ere badira. Orain, lehen
aldiz, zailtasunik gabeko hainbat lagun hasi dira igerian elkartekoekin. 

Ane Atxega igerilekua aldenik alde zeharkatuz. kArkArA

Joseba Loidik astean bitan izaten ditu igeriketa saioak gainontzekoek bezala. kArkArA
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Hiru begirale ditu taldeak: Ana Godoy,
Gorputz eta Kirol Ekintzak Sustatzean
aditua; Miguel Ferrer gizarte-hezitzailea
eta igeriketarekin beti lotura estua izan
duena; eta Pablo Marañon, autismo ari-
na izanik talde batean igerilaria eta bes-
tean monitorea dena. Hirurek ere talde-
kide guztien ezaugarriak ezagutzen di-
tuztenez, bakoitzari ahal duen hori egin
dezan eskatzen diote. Begiraleak  beren
gaitasunaren baitako estiloak hobetzen
saiatzen dira. Zailtasunak izan arren,
exijituz, pixkanaka hobetzen joateko, dio
Figueroak. 

Amaia Iturzaetak, esaterako, hemi-
plejia du eta beso batekin askorik ezin
egin arren,  ahal duen guztian saiatzen
dela dio, ekartzen dizkion onurak azpi-
marratuta: Igerilekutik oso erlaxatuta
ateratzen naiz. Gehienetan, eguneroko-
an, besoa gorantz tolestuta izaten dut eta
igeriketa saioen ondoren luzatzeraino
iristen naiz gehitu du.

Garapen nabarmena
Ana Godoyrentzat ere pozgarria da ha-
sieran dituzten beldur eta zailtasunak
pixkanaka nola gainditzen dituzten
ikustea: ariketa berriak egin edo abiadu-
ra hobetu behar dugula esan eta ez dute
inolako eragozpenik jartzen. Kirolean ho-
bera egin ahala bizitza pertsonalera era-
maten dute gainditzeko indar hori. 

Saio bakoitzean hobera egiteko beste
edozein kirol elkartetan bezalaxe presta-
tzen dira Blanca Arangurenen esanetan:
Bakoitzaren estiloa hobetzea da helbu-
rua; mugikortasunaren mesederako ari-
ketak eginez; edo arnasketa, postura hezi-
keta edo dieta bezalako gaiak landuz; ba-
tzuk bular estiloan aritzen dira igerian,
beren lesioa dela-eta egokiagoa delako. 

Alicia Figueroaren ustez, uretan kon-
fiantza izatea, ur barruan gero eta gustu-
rago sentitzea, beharrezkoa da. Beste
zenbait alor lantzeko aitzakia da kirola
bere ustez: beren kabuz ibiltzeko, talde
batekin identifikatzeko, gauzak elkarre-
kin egiteko eta abarrerako gaitasuna,
adibidez. Horrez gain, ezinbestekoa zaie

kirola osasunarekin lotzea. Garapena
pixkanakakoa dela ere argi dauka: pa-
zientzia handia behar da eta hori argi uz-
ten diegu. Badira, hasieran, begiraleare-
kin konfiantza hartu arte, bi aste behar di-
tuenik. Arangurenek eman ditu horren
adibideak: Neska batek halako garapena
izan du, menpekotasun gutxiko taldera
pasa dugula; uretara sartu nahi ez zuen
bat igerian ari da orain; edo uretan birak
emanez zebilena , igerilekuan alderik
alde, luzeak eginez, dabil orain.

Lagun taldea
Garapen nabarmenena gaitz handiago-
ak dituzten pertsonetan sumatzen dela
uste du Arangurenek:lortzen duten hobe-
kuntza gurasoek pentsatzen dutena bai-
no handiagoa da askotan. Guk uste baino
handiagoa ere bai, izan alde fisikoan
nahiz harremanetan. Urtebetean aurre-
ra egin dute osasunean, eta baita integra-
zioan ere, beren burua den bezalakoa
onartu baitute presidentearen esanetan:
Gero eta altuagoa dute autoestimua. As-
kok apenas du bizitza sozialik, beraz, tal-
de giroa kirolerako ez ezik beste jendeare-
kin elkartzeko ere bada. Adibidez, bi mutil
Donostiatik etortzen dira; ezer jasoko ez
balute, ez lirateke etorriko. Garapena oso
ona da oro har.

Igeriketa elkarte batez gain lagun talde
direnez, bestelako ekintzak ere egiten di-
tuzte: Landetara asteburu pasa joan eta
arraunean jardun, Aquariumean gaua
pasa, zaldian ibili… 

Ana Godoy begiraleak, kirol arloan ez
ezik norbanakoaren alderdi pertsonale-
an ere sumatu ditu aurrerapenak: bakoi-
tzak bere adina, pertsonalitatea, arazoak
eta abar ditu, baina  oso ongi egin dute de-
nek bat taldean. Elkar animatzen dute eta
adi agoten dira besteak egiten duenari
erreparatuz. Norbait triste sumatuz gero,
laguntzeko prest agertzen dira. Kirolari
dagokionez, teknika arloa asko lantzen
dugu, osasunerako ezinbestekoa dela uste
dugulako. Kirol hezkuntza bizitzarako
baliagarri izan dagien denbora gehiago
behar dute beharbada, baina onerako da .

“Igerilekuan bi kale  ditugu
guretzat eta gainontzekoak beste

herritarrentzat dira. Gustatuko
litzaigukeen arren, talkak

ekiditeko batez ere, ezin dugu
igerileku guztia  hartu”

“Ariketa berriak egin edo
denbora hobetu behar dugula

esan eta ez dute inolako
eragozpenik jartzen. kirolean

hobera egiten duten ahala bizitza
pertsonalera ere eramaten dute

gainditzeko indar hori”

“Igerilariek lortzen duten
hobekuntza gurasoek

pentsatzen dutena baino
handiagoa da askotan. Guk uste

baino handiagoa ere bai, izan
alde fisikoan nahiz

harremanetan”

“Jendearen bizi kalitatea
hobetzen ere laguntzen da, bai

parte hartzaileena baita
ingurukoena ere. Herri txikietan

are gehiago taldeko kideak
normaltasunez gizarteratzen
direla ikusita. Igerilekuan bat
gehiago dira eta herrian ere

kirolari bezala ezagutzen dituzte”
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Sendagileen
gomendioa segiz
JOSEBA LOIdI
IGErILarIa

B i pertsona izan ziren, orain dela
urtebete inguru, Orion ezintasu-

nak genituenontzat igeriketa talde bat
sortzeko asmoa esku artean zutela ja-
kinaraziz.Prest ote nengoen galdetu
zidatenean taldean sartzea erabaki
nuen. 

Taldekide gehienok urtebete dara-
magu elkartean eta asteroko igeriketa
entrenamenduak egiteaz gain, lagun
berriak ezagutzea ere ekarri dit he-
men hasteak. Horrek gorputzerako ez
ezik izaerarako eta eguneroko bizimo-
durako ere benetako onura ekarri di-
dala uste dut. 

Taldean hasi aurretik ere aritzen
nintzen igerian, baina nire kabuz;
orain gurekin propio arduratzen diren
begiraleekin ari naiz. Igerian jardute-
ko nolabaiteko oinarria hartua ba-
nuen ere, taldean aritzeak gehiago
ikasteko aukera ematen dit.

Osasun ezintasunak dauzkagunok
gara Berdin Berdinak taldeko kideak
eta batik bat igerian egitea denontzat
osasunareko onuragarria delako hasi
ginen. Dudarik gabe, hala da. Urtebe-
tean asko aurreratu dugula sumatzen
dugu, on egin digula denoi. 

Medikuek beti gomendatu izan di-
date igerian egitea,  gomendagarria
zela niretzako, eta orain ikaragarri
gustukoa dut.
Crawleta bizkarkako estiloetan ibil-

tzen naiz, medikuek, nik dauzkadan
lesioak direla medio, beste modalita-
teak niretzat egokiak ez direla esan di-
datelako. Hala ere, atzeraka hobeto
egokitzen naizen bezala, beste estiloe-
tan askoz gutxiago aritu naizenez, ape-
nas moldatzen naiz, ia jakingo ez banu
bezala. Baina jakitea ez da asmo baka-
rra, igerian gozatzea baizik.

Bizitzan bide
berri bat irekiz
SAIOA  GOZATEGI
IGErILarIa

A licia Figueroa etorri zitzaidan gu-
txitasunak zituztenekin talde bat

osatzen ari zirela esanez eta ea parte
hartzeko prest nengoen galdetuz. Ge-
rora, Amaia Iturtzaetak eta inguruko-
ek taldean sartzera animatu ninduten
eta duela urtebetetik ari naiz asteroko
entrenamenduetan. 

Jaiotzetik daukat lesioa eta umetan
igerian ibilia naiz, baina nire kasa; oso
ezberdina da oraingoa. Hasieran, ohi-
tu gabe nengoenez, oso gogorra egin zi-
tzaidan, baina urtebete baino ez da
joan eta oso gustura ari naiz; ezingo
nuke inola ere utzi. Entrenamendu
saio bakoitzak lasaitasuna ematen dit.
Gorputzarentzat oso ongi etortzen
zait: belauneko minez ibiltzen nintzen
lehen eta orain ez. Begiraleak ere oso
onak dira eta ongi moldatzen gara el-
karrekin. Teknikak erakusten dizki-
gute, baita sorosleen ariketak ere: ar-
nasketa, esaterako.  

Igeriketa teknikan ere aurrera egin
dut dudarik gabe. Izan ere, lehen zail-
tasunak neuzkan eta orain ez zait ape-
nas ezer kostatzen. Crawlestiloan
moldatzen naiz ondoen. Txapelketek
urduritasun pixka bat eragiten didate
oraindik ere, baina era berean gu gara
azken aldian txapelketetan parte har-
tzea eskatzen dugunak eta emaitza
onak lortu ditugu gainera. Gogoz nabil
eta gabiltza. 

Berdin Berdinakek emandako auke-
ra honekin bizitzan beste bide bat ire-
ki zaidala uste dut, bai osasun aldetik
eta baita taldekideon artean oso ha-
rreman ona sortu delako ere. Lehen,
esaterako, ia elkar ezagutzen ez ge-
nuenok saioak bukatuta  edota beste
egun batzuetarako planak egiten ditu-
gu orain. 

Alderantzizkako gizarteratzea
Elkarren artean giro polita lortu duten
arren, gizartean integratzea da helburua
eta horretarako modu berritzailea jarri
dute abian: alderantzizkako integrazioa.
Pertsona guztiok berdinak garela argi
utzi eta ateak zabaldu dizkiete ezintasu-
nik ez dutenei. Hiru neskak egin dute
bat, beraiekin uretara saltoz, baina
gehiagoren zain daude.

Alicia Figueroak uste du ezinbestekoa
dela oreka lortzea aniztasun funtzionala
dutenen eta gizarteko hainbat arloekiko
harremanen artean. Beren kabuz molda-
tzen direnek beste taldekideei laguntzen
diete eta horrek asebete egiten ditu. Aniz-
tasun funtzionalik gabekoaksartzea inte-
resgarria da haientzat ere, bestela jasoko
ez dituzten balioak ikasiko dituztelako. 

Blanca Arangurenen ustez, aniztasun
funtzionalik ez duena etortzea mesede-
garria da taldekideentzat, integrazioa
bultzatzeko. Gainera, taldeari ez dio gas-
turik ekartzen. Aniztasun funtzionala
duenak baino gehiago irabazten du asko-
tan ez duenak. 

Asmo berriak
Gipuzkoako Kirol Egokituaren Federa-
zioan aniztasun funtzionala eta kirola
uztartzeko proiektuak bultzatzen ditu
Alicia Figueroak eta betetzen ez diren
behar asko daudela ikusten du: erakun-
deetan eskaerarik ez badago ezin dira
proiektuak martxan jarri. Gure lana jen-
de guztiak kirolerako atea zabalik izan
dezan bermatzea da. Udalaren eta Map-
freren laguntza ezinbestekoak izan dira
horretan.

Alderantzizko integrazioaren ondo-
ren beste asmo batzuk ere jarri nahiko li-
tuzkete abian. Esaterako, edadetuekin
igeriketa talde bat sortu, edo aniztasun
funtzionala dutenak pilotara hurbildu;
baina oraingoz ideak besterik ez dira.
Proiektu txikiak ezinbestekoak dira han-
diek aurrera egin dezaten. Jendearen bizi
kalitatea hobetzeko sortzen dira, bai par-
te hartzaileena baita ingurukoena ere; he-
rri txikietan are gehiago, taldeko kideak
normaltasunez gizarteratzen direla iku-
sita. Bat gehiago dira igerilekuan eta he-
rrian ere kirolari bezala ezagutzen dituz-
te. Orain herriko beste jarduera eta talde
batzuekin elkarrekintzan jarduteko pro-
posamena egin digute eta horrekin ari
gara lanean. Aberasgarria izango da alde
bateko zein besteko gazteentzat, dio Fi-
gueroak.

Taldearen izenak argi erakusten du:
berdinak dira; eta gara. Kirola egiteko es-
kubidea bermatzea beharrezkoa dute, ez
besterik. Taldekide izan nahi duenak ire-
kita ditu Berdin berdinakeko ateak: es-
kuzabalik hartuko dute.
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