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U
retan denok
b e r d i n a k
gara». Hala dio
Aitzol Agirre-
gomezkorta
Izarraitz Igeri

Elkarteko entrenatzaileak, eta
hori bera erakutsi dute Iker Aiz-
puru eta Lander Uria igerilariek,
Valladoliden jokatu berri dute
Espainiako Txapelketa. Egokitu-
tako igeriketako kimuekin lehia-
tu dira azpeitiarrak, eta bi sari
ekarri dituzte etxera: Aizpuruk
urrezko domina eskuratu du ba-
nakako proban; eta taldeka, be-
rriz, zilarrezko saria irabazi dute
bien artean, beste zenbait lagu-
nekin osatu duten taldearekin.
Aizpuru eta Uria onenak dira

beraienean; izan ere, uraren le-
geak berberak dira igerilari guz-
tientzat, inork ezin die ihes egin
haiei. Agirregomezkortak uste
du igeriketak, beste kirol ba-
tzuek ez bezala, eskaintzen due-
la aukera «modu desberdineta-
ko pertsonak nahasteko», eta de-
nei aukera berdina emateko:
«Hori ona da guztiontzat.  Behar
bereziak dituzten pertsonak tal-
dekide bat gehiago dira gure tal-
dean». 
Beraz, gainontzekoek bezala-

xe entrenatzen dute bi mutilek,
egunero-egunero, astelehenetik
ostiralera. Eguerdietako taldean
ibiltzen da Aizpuru; eta arratsal-
dekoetan, berriz, Uria. Lehiatze-
rakoan, ordea, egokitutako igeri-
ketako txapelketetan hartzen

dute parte azpeitiarrek. Izan ere,
eskumuturrean arazo bat du
Aizpuruk, eta adimen urritasu-
na, Uriak. Lehiaketa batean par-
te hartzeko Euskal Herritik kan-
pora irten diren lehen aldia izan
da Valladolideko txapelketakoa,
eta biek ala biek argi dute «ahaz-
tu ezin den esperientzia» izan
dela. «Hara joan ginen eta ikusi
genuen gu ez gaudela hain gaiz-
ki, behar gehiago dituzten per-
tsonak ere badirela», nabarmen-
du du Aizpuruk.
Jarraitzaile ugari izan dituzte

Espainiako Txapelketan, eta ige-
rilarien arabera, «erreakzionatu
ezinda» gelditu ziren horrenbes-
te jende eta pankarta ikusita.
«Uste genuen gure gurasoen
kontua zela pankartena, eta ha-

rrituta gelditu ginen Azpeititik
gu animatzera taldetxoa joan ze-
lako», azaldu dute gaztetxoek.

Arriskutik salbu
«Izugarri» gustatzen zaie Aizpu-
ruri eta Uriari igeriketa: «Guri
ura gustatzen zaigu, jolas bat
da», azaldu du Aizpuruk. Uriak,
berriz, lagunekin lotzen du kirol
hori: «Hona [igerilekura] etor-
tzea asko gustatzen zait. Lagu-
nak ditut hemen, eta ondo mol-
datzen gara guztiok».
Mutilak arriskutik kanpo sen-

titzen dira uretan. «Futbolean,
adibidez, lesioak izaten dituzte,
eta hori ezin zaizu pasatu uretan.
Igerian ari naizenean, lasai sen-
titzen naiz, badakit ezin dudala
minik hartu», dio Aizpuruk. 

Egokitutako igeriketako kimuen
Espainiako Txapelketatik bi domina
ekarri dituzte etxera Aizpuruk eta Uriak.
Gaztetxoek gogoan dute entrenatzaileen
eta senideen laguntza.

Guztientzat
lege berdinak
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«Igerian lasai
sentitzen naiz,
badakit ezin
dudala minik
hartu hemen»

Iker Aizpuru
Igerilaria

‘‘

Entrenatzaileak «harro» senti-
tzen dira Aizpururen eta Uriaren
hitzak entzunda. Izan ere, be-
raien helburua gaztetxoei kirola
«gustaraztea» da, argi dute «bizi-
tzaren etapa horretan» garran-
tzitsuena «ondo pasatzea» eta
«igeritan ondo ikastea dela»:
«Ilusioa egiten dute garaipenek,
baina hori bigarren mailan
dago». 
Bestalde, Maider Aizpurua en-

trenatzaileak esan duenez, «bizi-
tza osorako» ikasgaia erakusten
diete, osasunarentzat «oso ona»
delako igeriketa, eta «terapia be-
zala» ere erabiltzen dutelako.
Haien arabera, lana «ondo» egin
dute azken urteotan Izarraitzen,
eta «horrela» jarraitu behar dute,
«buru-belarri saiatuta». «Gazte-
txo hauek, eta gainontzekoek,
bizitzari buruz ere ari dira ikas-
ten hemen. Igeriketa oso kirol
gogorra da, diziplina behar
duzu, zaila da egunero 25 metro-
ko igerilekuan bueltaka ibiltzea,
eta gure neska-mutilek lortu
dute erronka».
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Artzain-inudeen
kalejiran danborra
jotzeko deia egin dute
AZPEITIA //  Azpeitiko Udaleko
Festa batzordeak herritarrak
animatu ditu txikiteo elegante
eguneko desfilean danborra jo-
tzera. Horretarako, izena eman
behar dute udaletxeko Kultura
bulegoan edo 943 15 07 68 tele-
fono zenbakira deituta. Entse-
guak otsailaren 6an eta 12an
izango dira Itsasi Dantza Talde-
aren lokalean, Urola kaleko 6 be-
hean, 21:00etatik aurrera.

Azkoitia Bai taldeak
batzarra egingo du
gaur, Elkargunean
AZKOITIA //  Azkoitia Bai talde
politikoak batzarra egingo du
gaur Elkarguneko zeharkako
aretoan, 18:30etik aurrera. Bilera
irekia izango da, eta honako bi
gaiak landuko dituzte: hondaki-
nen inguruko herri-galdeketa-
ren emaitzaren ondorioak eta
datorren maiatzeko udal hau-
teskundeak. Izan ere, Azkoitia
Bai aztertzen ari da udal hautes-
kundeetara nola aurkeztu.

‘Puntuz puntu’
egitasmoari hasiera
emango dio EHBilduk
AZPEITIA //  Udal hauteskunde-
etara begira, ‘Puntuz puntu’ egi-
tasmoa hasiko du EH Bilduk
bihar, 10:00etatik aurrera, Sana-
gustin kulturgunean. Herriko
eragileek eginiko arloz arlokako
diagnostikoak partekatuko di-
tuzte, eta talde txikietan landu-
ko dituzte gaiak. Helburua da
taldearen programa osatzea.
Nahi dutenentzat haurtzaindegi
zerbitzua egongo da.


