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Ikasturtea amaitu da, eta, eskola-egunen ondoren, aisialdirako, igerilekura 

joateko edo sakelako telefonoarekin edo playstationarekin ibiltzeko arratsalde luzeak 

datoz; etxeko lanik egin gabe eta andereño edo maisu astuna jasan beharrik gabe. Baina 

asmo handiekin hasten diren opor-egun horiek aspergarri bihurtzen dira azkenean, 

egunak joan egunak etorri planak ez baitira aldatzen. 

Txikienei asperdura ekar diezaiekeen jolas horren aurrean, aire zabaleko 

abenturak eta kirola planteatu nahi ditugu, uda iraunkorra izan dadin. Etxekoekin ere 

antzeko jarduerez goza dezakete, baina klubetako eta Federazioko arduradunon zeregin 

nagusia da ingurune naturalaren aldeko grina sustatzea edozein arlotan, naturarenganako 

errespetua bultzatzea eta taldean lan egitea. Beste maila batean gozatzeko baliabideak 

eskaini behar dizkiegu, etorkizunean, oinarri horrekin eta beren senideek eskaintzen 

dietenarekin, aurrera nola egingo duten erabaki dezaten. 

Ondoz ondoko bi urtez antolatu ditugu udalekuak mendizale gazteenentzat. 

Lehenengo urtean, indar handiagoa zuen udalekuak antolatzeko ilusioak eta gogoak 

eskarmentuak baino, eta hobetu beharreko alderdiez ere jabetu ginen; hala, bigarren urte 

honetan bi txanda antolatu ditugu: parte-hartzaileen adina eta maila bakoitzean egin 

beharreko jarduerak hartu ditugu kontuan. 2018ko jardueraren azterketak izandako 

ahuleziak adierazi dizkigu, eta xehetasun guztiak hobetzen jarraitzeko ahalegina egingo 

dugu; indarguneak ere ikusi ditugu, eta horien aldeko apustua egiten jarraituko dugu. 

Ondoren, 2019. urterako eskainiko diren aukeren programak azalduko ditugu, 

bai eta baldintza bereziak ere. Txikienentzako bertsioa Nafarroa aldean garatuko dela 

aurreratu nahi dizuegu (Euskal Herri osoa igarotzeko ideiarekin jarraituz). 

Udalekuetarako izena ematera eta federazioko arduradunengan eta 

teknikariengan konfiantza izatera bultzatu nahi zaituztegu. Ez dizuegu hutsik egingo! 

 

Oharra: dokumentu honetako bi argazki izan ezik, gainerako guztiak EMFk 2018an 

antolatutako udalekuetakoak dira. 
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1. AUKERA: Urbasako mendizerra 
2005-01-01etik 2007-12-31 artean (biak barne) jaiotako gazteentzako pentsatutako 

jarduera da. 

Datak: ekainaren 24tik 29ra 

Ekainaren 24an, autobusak parte-hartzaileak jasoko ditu Donostian (irteera 9:00etan), 

Bilbon (10:00etan) eta Gasteizen (11:00etan), eta Urbasara eramango ditu; beste 

jardueºra batzuetan ere izango da autobusa, lekualdaketak egiteko. Azkeneko egunean, 

“ate irekien jardunaldia” izango dugu, eta gurasoekin itzuliko dira etxera gaztetxoak.  

 1. eguna: orientazioa, teoria eta praktika 
Urbasako kanpinera iritsi: aurkezpena egingo dugu, instalazioak ezagutuko 

ditugu eta bizkar-zorroak utziko ditugu. 

Oinarrizko orientazio-teoriari buruzko ikastaro bat egingo dugu: iparrorratza 

erabiltzea, mapa bat interpretatzea eta ingurunea irakurtzea. Bazkaldu ondoren, 

orientazio-praktika bat eta orientazio-jolas bat egingo ditugu. 

Kanpinera itzuli, afaldu eta lotara. 
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 2. eguna: irteera Urederrako iturburura 
Gosaldu ondoren eta bizkar-zorroa prestatu ondoren, Pilatosen Balkoira abiatuko 

gara, eta handik Urederraren iturbururantz jaitsiko gara. 

Bazkaria: piknika Bakedanon. 

Bakedanoko Portu Zaharretik itzuliko gara, Urbasako mendizerrako hainbat 

txoko ezagutuz. 

Afaria kanpinean, eta lotara. 
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 3. eguna: irteera Laminatiturreko haitzulora, eta korapiloen eta 

rappela egiteko eta eskalatzeko materialaren lantegia 
Gosaldu eta materiala prestatu ondoren, Laminatiturreko haitzulora abiatuko 

gara, eta haitzuloaren barnealdean ibiliko gara. Lurpeko ibilaldiaren ondoren, 

bazkaldu egingo dugu. 

Kanpinera itzuliko gara: korapiloak egiten ikasteko lantegia egingo dugu, eta 

rappela egiteko eta eskalatzeko materiala erabiltzen hasiko gara. 

Afaldu eta lotara. 

 

 
  

https://emf.eus/


 

Amadeo García Salazar plaza 2, 2.a – 01007 VITORIA-GASTEIZ - Telefonoa: 945 12 43 35  

emf.eus 

E-maila: gasteiz-emf@emf-fvm.com 

 

 

 4. eguna: ibilbidea Lokizko mendizerran 
Gosaldu ondoren, Ganuzara joango gara, eta handik hasiko dugu ibilbidea: Portu 

Zaharra, San Prudentzioren Begia eta Lokizko Santiago baseliza ikusiko ditugu; 

baselizara iristean bazkalduko dugu. 

Ganuzara itzuliko gara, Sagardoiko mendatetik. 

Kanpinera itzuliko gara, afaldu eta lotara. 
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 5. eguna: eskalada eta rappela  
Larraonako hormetara joango gara, eskalada eta rappela egiteko. Bazkaria. 

Eskalada-praktika top-rope modalitatean. 

Kanpinera itzuliko gara, afaltzera eta lotara. 
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 6. eguna: Beriainera igoera, eta ate irekien jardunaldia, 

gurasoen parte-hartzearekin 
Taldearen azken gosaria. Bizkar-zorroak egingo ditugu eta logelak jasoko 

ditugu; Unanura joango gara, eta, gurasoak iristen direnean, Beriaingo gailurrera 

igoko gara elkarrekin. Elkarrekin bazkalduko dugu. Jaitsiera Akerreiko 

zerrendatik egiteko aukera aztertuko da. 

Programaren amaiera. 
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2. AUKERA: Soldeu (Andorra) 
2002-01-01etik 2004-12-31ra bitartean (biak barne) jaiotako gazteei zuzendutako 

jarduera. 

Datak: uztailaren 15etik 21era 

Uztailaren 15ean, autobusak parte-hartzaileak jasoko ditu Gasteizen (09:00etan izango 

da irteera), Bilbon (10:00etan) eta Donostian (11:00etan), eta Soldeura (Andorra) 

eramango ditu; halaber, uztailaren 21ean bueltan ekarriko ditu gazteak (geltokiak 

alderantziz izango dira). Jardueretan egin beharreko lekualdaketak ere barne daude. 

Federazioko arduradun bat izango da uneoro taldearen ondoan. 

 1. eguna: bidaia 
Hotelera iritsi, ongietorriko janaurrekoa eta programaren aurkezpena. 

Afaldu eta lotara. 
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 2. eguna: ibilaldia Sortenyko Parke Naturalean, eta Pic 

Estanyóra igoera 
Gosaldu ondoren, Sortenyko Parke Naturalaren sarrerara joango gara, eta balio 

handiko erreserba botanikoa ikusteko aukera izango dugu han (inguru horretako 

75 lore endemiko). Sortenyko haranetik Estany d’Estanyóra igoko gara, eta 

hortik ertzera, Roc del Rellotgetik. Ertzetik gailurreraino igoko gara (2915 m). 

Jaitsiera Vall del Riutik egingo dugu, Els Plans herrira joango gara, eta hortik 

Ransolera; autobusak jasoko gaitu han, Soldeura eramateko. 

Hotelean afaldu, eta lotara. 

Jarduerari buruzko datu teknikoak: 1100 metroko desnibel positiboa, gailurra 

barne; 1200 metroko desnibel negatiboa; 12,5 km-ko distantzia gehienez. 
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 3. eguna: raftinga eta arroilen jaitsiera 
Rialp herrira joango gara, eta raftinga egiteko ibai onenetako batean gozatzeko 

aukera izango dugu, Noguera Pallaresa ibaian.  Bazkaldu ondoren, inguru 

horretako arroilarik ezagunenetako bat egingo dugu, Barran de L’Infern 

deritzona. 

Hotelera itzuli: afaldu eta lotara. 
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 4. eguna: ibilbide zirkularra Pics de Casamanyara 
Jardunaldi honetako ibilbidearen hasiera Montaup haranaren sarreran dago (Coll 

de Ordinoko errepidean): Motaup haran osoa igaroko dugu, Coll d'Areneseraino; 

ondoren, Casamaya mendien 3 gailurrak egingo ditugu, Andorraren ikuspegi 

bikainez gozatuz. Casamayako mendizerra da Andorrako gune geografikoa. 

Zirkularra ixteko, Mereigetik jaitsiko gara, Quer begiratokitik igaroz. 

Hotelera itzuli: afaldu eta lotara. 

Jardueraren desnibel positiboa/negatiboa: 1000 m, hiru gailurrak kontuan 

hartuta. 
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 5. eguna: ferrata eta bisita kulturala 
Hoteletik irten, eta Andorrako via ferrata klasiko bat hasiko dugun punturaino 

joango gara: “Direct del Quer” (+450m). 

Piknikaren ondoren, bisita gidatua egingo dugu Argindarraren Museoan; klima-

aldaketari eta Andorraren modernizazioaren historiari buruzko behin-behineko 

erakusketa bat ikusiko dugu. 

Afaldu eta lotara. 
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 6. eguna: ibilaldia eta gaua goi-mendiko aterpe batean 
Hurrengo egunerako poltsa prestatu ondoren eta gosaldu ondoren, autobusez 

abiatuko gara, Grau-Roigeko aparkalekura. Handik, Lacs de Pessons-etara 

joango gara, izen bereko gailurra igotzeko (2864 m). Ogitartekoa jan ondoren, 

Refugi de L’Illara jaitsiko gara, eta han igaroko dugu gaua (afaldu, lo eta 

gosaldu). 

Jarduerari buruzko datu teknikoak: 1000 metroko desnibel positiboa, gailurra 

barne; 500 metroko desnibel negatiboa. 
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 7. eguna: itzulerako bidaia 
Lehenengo orduan, aterpetik Estany Engolasters-era jaitsiko gara, eta autobusa 

zain izango dugu han: apur bat garbitu, arropak aldatu, eta etxerako bidea 

hartuko dugu; bidean bazkalduko dugu. 

Jarduerari buruzko datu teknikoak: 750 metroko desnibel negatiboa. 
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BEHARREZKO MATERIALA 

1. AUKERA: 

- Poltsa edo petatea, aste osorako arropa eta materiala eramateko. 

- Bizkar-zorro txikia, eguneko jardueretarako. 

- Lo-zaku fina; maindire-zakua gomendatzen da (aterpean badaude tapakiak). 

- Eguzkitako krema, eguzkitako betaurrekoak eta bururako txapela. 

- Kantinplora (plastikozko botilak ere balio du). 

- Dutxarako eta norberaren garbiketarako tresnak (eskuoihala, xaboia, hortzetako 

pasta...). 

- Bastoiak (gomendagarria). 

- Jantziak: 

 Mendiko botak edo trekking-eko oinetakoak. 

 Aldatzeko arropa (galtza luze bat eta mahuka luzeko bi elastiko, 

gutxienez). 

 Polarra edo haizetik babestekoa (gailurretan gozatu ahal izateko). 

 Euritakoa. 

 Pijama (aukerakoa). 

 Bainu-jantzia eta txankletak. 

 Espeleologia egiteko: zikintzeko arropa, osoko jantzia (gomendagarria), 

txandala, euritako zaharren bat… eta kopeta-argia (nahitaezkoa). 

 

2. AUKERA: 

- Bizkar-zorro handia edo poltsa edo petatea, aste osorako arropa eta materiala 

eramateko. 

- Bizkar-zorro handia, eguneroko jardueretarako (batez ere azken bi egunetarako). 

- Lo-zaku fina; maindire-zakua gomendatzen da (aterpean badaude tapakiak); 

kopeta-argia (aukerakoa). 

- Eguzkitako krema, eguzkitako betaurrekoak, bururako txapela eta eskuzorroak. 

- Kantinplora (plastikozko botilak ere balio du). 

- Dutxarako eta norberaren garbiketarako tresnak (eskuoihala, xaboia, hortzetako 

pasta...). 

- Bastoiak 

- Jantziak: 

 Mendiko botak (DERRIGORREZKOAK), trekking-eko oinetakoak eta 

oinetako zaharrak (arroila jaisteko). 

 Aldatzeko arropa (kotoizko zenbait elastiko, batez ere rafting egiten 

dugunean eta arroila jaisten dugunean neoprenoaren azpian janzteko). 

 Polarra edo haizetik babestekoa (2000 metrotik gora egongo gara 

askotan, eta, dena ondo irteten bada, baita 3000tik gertu ere). 

 Goretexa (euritakoa edo kapa baino hobe). 

 Pijama (aukerakoa). 

 Bainu-jantzia eta txankletak. 
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BESTE OHAR BATZUK: prezioak, zerbitzuak eta menu bereziak 
 

Jarduerak, egonaldia, mantenua eta materiala doakoak izango dira 1. aukerako 

parte-hartzaileentzat, eta 2. aukerako parte-hartzaileek, berriz, 180 € ordaindu beharko 

dituzte pertsonako (edo 200 €, eskaera-dataren arabera). 

 

Parte hartzeko, nahitaezkoa izango da aurtengo federatu txartela izatea, eta, 2. 

aukeran, Pirinioetako estaldura ere izan behar dute. 

 

20 lagunek hartuko dute parte gehienez ere bi aukeretako edozeinetan. Leku-

kopurua baino handiagoa bada eskaera, EMFko federatuaren antzinatasuna hartuko da 

kontuan, eta baita eskaerak jaso diren ordena ere. 

 

Kanpineko eta hoteleko jangeletako arduradunek menu berezien beharrari 

buruzko informazioa eskatu digute, alergiak dituztenen, zeliakoak direnen edo 

gaixotasunen bat dutenen kasurako. Horrekin lotuta, dagokion espezialistak 

(alergialaria, endokrinoa…) sinatutako osasun-ziurtagiria eskatzen dute zentroek, eta 

agiri hauek aurkeztu ezean, mezu berezirik jarriko ez dutela jakinarazi digute: aitaren, 

amaren edo tutorearen eskaera, dagokion osasun-ziurtagiria eta jan ezin duten zerbait 

jaten badute jarraitu beharreko protokoloa. Agiri horiek aurkezten ez badira, eskaera 

atzera botako da. 

 

2. aukeran, kontuan izan, adin txikikoak atzerrira bakarrik edo guraso-ahala ez 

duen helduren batek lagunduta joaten direnean, guraso-ahala duten pertsonen baimena 

beharko dutela. Behin eskaera onartu ondoren, interesa izan dezakezuen tutoreei 

informazioa helaraziko zaizue, bai eta Ertzaintzan aurkeztu beharreko agiriak eta 

eskabide-orriak ere, izapide guztiak bete ahal izateko. 

 

Bi aukeretan, lehenengo eguneko bazkaria eraman behar da (ez dago sartuta). 

 

Jardueren arduradunek jardueren ordena nahiz ibilaldiak alda ditzakete, 

eguraldiaren eta inguruaren baldintzen arabera. 
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IZEN-EMATEAK ETA INFORMAZIO OSAGARRIA: 
 

1. Hauxe da eskabideak jasotzeko epea: 

 1. aukera: 2019ko maiatzaren 6tik (astelehena) 2019ko ekainaren 3ko 

(astelehena) 14:30era arte. 

 2. aukera: 

 2019ko maiatzaren 6tik (astelehena) 2019ko ekainaren 3ko (astelehena) 

14:30era arte; prezioa 180 €-koa da. 

 2019ko ekainaren 4tik (asteartea) 2019ko uztailaren 1eko (astelehena) 

14:30era arte; prezioa 200 €-koa da. 

 

2. Udalekuak – Izen-ematea:  eskaerak (ikusi eskaera-eredua) posta 

elektronikoz bidaliko dira, honako helbide honetara: 

gasteiz-emf@emf-fvm.com. 

 

3. Informazio gehiago nahi izanez gero, bidali mezu bat aurreko helbidera. 

 

4. 1. aukeran, ekainaren 5ean (asteazkena) jakinaraziko dira onartutako 

eskaerak mezu elektroniko bidez, baldintzak betetzen dituztela ikusi ondoren. 2. 

aukeran, jakinarazpena ekainaren 5ean (asteazkena) egingo da (lehenengo epean 

igorritako eskabideen kasuan), eta lehenengo epean toki guztiak bete ez badira, 

uztailaren 3an egingo da jakinarazpena (bigarren epean igorritako eskabideen kasuan). 

 

5. Eskaera onartu eta berorren berri eman ondoren, jardueretan parte 

hartuko duen gazte bakoitzaren guraso edo tutoreek baimen-agiria bidali behar dute 

(bete beharreko agiriaren eredua programan parte hartzeko onartua izan dela 

jakinaraztean bidaliko zaie); 2. aukeran, atzerrira irteteko baimena eta ordainketa 

egiteko baldintzak ere igorriko dira. 

 

6. Jarduera amaitu ondoren, memoria bat egingo da, eta argazkiak atxikiko 

zaizkio berorri.  Era berean, argazki horietako batzuk EMFren baliabide digitaletan 

argitara daitezke (web-orria, Facebook…), bai eta baliabide inprimatuetan ere 

(Pyrenaica aldizkaria).  Beraz, aurreko atalean aipatutako agirian, klausula bat txertatu 

da, xede horretarako baimena emateko. 
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