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Asteburu honetan, uda hasiko da berriro, baina ez da besteetan bezalako uda 

izango. Ikasturte amaiera berezia izan dugu, bizi-ohitura guztiak hankaz gora jarri 

dituen pandemia baten ondorioz. 

Aurten, inoiz baino gogorragoa eta zailagoa izan da ikasturte amaiera, etxea 

sartuta egon behar izan baitugu eta betebeharrak betetzen jarraitu behar izan baitugu, 

nahiz eta gure inguru hurbila ez izan horretarako egokiena: etengabeko 

entretenimenduak (telebista, bideo-jokoak…); lagunak ezin ikusi, 24 ordu segidan 

gurasoekin eta anai-arrebekin, haiek ere beren denbora kudeatzeko ahaleginean ari ziren 

bitartean, hainbat erantzukizuni erantzuteko… Eta orain, deskonfinamenduaren amaiera 

gertu dugun honetan, normaltasunera itzuliko gara egiatan? Orain hasiko dira “udako 

oporrak”? 

Federazioan, ulertzen dugu guraso askok bizi duten egoera pertsonala: 

beharbada, ezin izango dituzte beste urteetan bezala hilabeteko oporrak hartu, eta 

batzuek ezta 15 egun ere; beren enpresetan lanean jarraituko dute, eta, aldi berean, 

ardura sortuko die etxeko txikienen hezkuntza- eta eboluzio-prozesua behar bezala 

zaintzeak eta jarraitzeak. Horregatik, nahiko genukeena baino beranduago bada ere 

(ziurgabetasuna izan baita nagusi), udako kanpamentuen edizio berri bat egitera animatu 

gara, laugarren edizioa izango dena, hain zuzen. 

2019ko edizioan, ezusteko atsegina izan genuen parte-hartzaileei dagokienez, eta 

gure esker ona azaldu nahi dizuegu gugan konfiantza izan zenuten eta hezkuntza-

prozesu horretan laguntzen utzi zeniguten guraso guztioi. Urte honetan ere, zuen 

beharrei behar bezala erantzuteko lan egin dugu eta horretan ari gara, gaur egun 

indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, betiere. 

Lehenengo txanda Lizarrustiko aterpetxean egingo dugu (horrela, hegoaldeko 

lau herrialdeen zikloa itxiko dugu). Aterpetxea federazioarentzat erreserbatuta dago 

osorik, baina erabilera % 50era murriztuko da, Eusko Jaurlaritzak ezarritako 

protokoloak betetzeko. Era berean, lankidetzan jarraitzen dugu gure mendiko 

abenturetan hainbat eta hainbat zerbitzu ematen dizkiguten ekonomia horiekin: ibilaldia 

hasi aurretik hartzen dugun tortilla pintxoa eta kafea, abenturaz jositako egunaren 

amaierako gaua pasatzeko lekua, ibilbide amaierako garagardo edo freskagarria, edo 

gastatutako energiak berreskuratzeko menua eta abar ematen dizkiguten horiekin… 

Horiek ere gaizki pasatu dute konfinamendua, eta ez ditugu ahaztu nahi. 

Berriro ere, federazioko arduradunengan eta teknikariengan nahiz egiten dugun 

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

 

Oharra: dokumentu honetako argazki guztiak EMFk 2019an antolatutako 

udalekuetakoak dira. 
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1. AUKERA: Aralarko mendizerra 
2006-01-01etik 2008-12-31 artean (biak barne) jaiotako gazteentzako pentsatutako 

jarduera da. 

Egunak: uztailaren 6tik 11ra. 

Uztailaren 6an, autobusak parte-hartzaileak jasoko ditu Gasteizen (irteera 9:00etan), 

Bilbon (10:00etan) eta Donostian (11:00etan), eta Lizarrustira eramango ditu; beste 

jarduera batzuetan ere izango da autobusa, lekualdaketak egiteko. Azken egunean, “ate 

irekien jardunaldia” izango dugu, eta autobus-zerbitzua ere izango dugu: parte hartu 

nahi duzuen gurasoekin 09:00etan elkartuko gara, eta autobusean Larraitzera joango 

gara; handik oinez joango gara elkarrekin Lizarrustira, eta nahi dutenek Txindoki 

gailurrera igotzeko aukera ere izango dute. Gurasoekin itzuliko dira etxera gaztetxoak. 

 1. eguna: orientazioa, teoria eta praktika 
Lizarrustiko aterpetxera iritsi: aurkezpena egingo dugu, instalazioak ezagutuko 

ditugu eta bizkar-zorroak utziko ditugu. 

Oinarrizko orientazio-teoriari buruzko lantegia: iparrorratza erabiltzea, mapa bat 

interpretatzea eta ingurunea irakurtzea. Bazkaldu ondoren, orientazio-praktika 

bat eta orientazio-jolas bat egingo ditugu. Aterpetxera itzuli, afaldu eta lotara. 
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 2. eguna: Putterri mendira igoera 
Gosaldu ondoren eta bizkar-zorroa prestatu ondoren, ibilbide zirkularra egingo 

dugu; GR-12a ezagutuko dugu, eta Putterri mendira igoko gara. Piknika 

ibilbidean. 

Aterpetxera itzuliko gara, eta tarterik badugu, soka bidezko igoera progresiboak 

egingo ditugu oinarrizko teknikak erabiliz. 

Afaldu eta lotara. 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 12,25 km / +- 900 m-ko desnibela 
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 3. eguna: Sarastarriko haitzulora irteera, eta korapiloen eta 

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

eta haitzuloaren barnealdean ibiliko gara. Ondoren, gailurrera igoko gara, eta 

bazkaldu egingo dugu. Aterpetxera itzuliko gara: korapiloak egiten ikasteko 

lantegia egingo dugu, eta rappela egiteko eta eskalatzeko materiala erabiltzen 

hasiko gara. 

Afaldu eta lotara. 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 9,56 km / +- 365 m-ko desnibela 
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 4. eguna: ibilbidea Ataungo mendizerran 
Gosaldu eta bizkar-zorroa prestatu ondoren, aterpetxearen ondoan dagoen 

Ataungo mendizerraren zatia ezagutuko dugu, eta Txaradigorri eta Irumugeta 

mendietara igoko gara. Ibilbidean bazkalduko dugu. 

Lizarrustira itzuliko gara; afaldu eta lotara. 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 8,29 km / +- 500 m-ko desnibela 
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 5. eguna: eskalada eta rappela 
Egun honetan, eskalada eta rappela egingo ditugu aterpetxearen inguruan, 

Gipuzkoako Mendi Federazioak horretarako egokitutako gune batean. 
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 6. eguna: Larraitz – Lizarrusti zeharkaldia, eta ate irekien 

jardunaldia, gurasoen parte-hartzearekin 
Taldearen azken gosaria. Bizkar-zorroak prestatuko ditugu eta logelak 

txukunduko ditugu. Gurasoei itxarongo diegu elkarrekin Larraitzera joateko; 

handik, Txindoki gailurrera igoko gara (aukerakoa). Gipuzkoako mendi ospetsu 

horren gailurrera iritsi ondoren, Lizarrustira joango gara, eta bidean geldiune bat 

egingo dugu bazkaltzeko. 

Programaren amaiera. 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 16,49 km / +1100 m-ko eta -924 m-ko 

desnibelak 
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2. AUKERA: Soldeu (Andorra) 
2003-01-01etik 2005-12-31 artean (biak barne) jaiotako gazteentzako pentsatutako 

jarduera da. 

Egunak: uztailaren 13tik 19ra. 

Uztailaren 13an, autobusak parte-hartzaileak jasoko ditu Gasteizen (irteera 9:00etan), 

Bilbon (10:00etan) eta Donostian (11:00etan), eta Soldeura (Andorra) eramango ditu; 

halaber, uztailaren 19an 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: ibilbide zirkularra Soldeu – Estany Querol – Estany de 

Salamandres – Soldeu 
Gosaldu ondoren, oinez irtengo gara hoteletik, mendi-pinuzko baso zoragarri 

batean zehar ibilbidea egiteko. Ibilbidea luzatzeko aukera izango dugu; horrela, 

Pic de Querol gailurrera igo gaitezke edota Cabana Sordaraino. Ibilbidean zehar 

egingo dugu piknika. Roca del Home Dretetik edota Incles Haranetik itzuliko 

gara. 

Hotelean afaldu, eta lotara. 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 15,3 km / +- 750 m-ko desnibela 
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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 batera joango gara, Barran de L’Infern 

deritzonera. 

Hotelera itzuli: afaldu eta lotara. 
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 4. eguna:ibilbide zirkularra Alt de Griura 
Cortals d’Encampen ekingo diogu ibilbideari, eta hortxe amaituko dugu. Alt del 

Griutik (2875 m), Ensagentseko lakuak ikusiko ditugu alde batera, eta, bestera, 

berriz, Cortals d’Encampo haran osoa, Cubil tontorrak, d’Ensagents eta 

Casamanya handia. 

Hotelera itzuli: afaldu eta lotara. 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 14,3 km / +- 1050 m-ko desnibela 
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 5. eguna: Farga Rossell museoa eta “Sant Vicenç Enclar” ferrata 
Hoteletik irten, eta museoa bisitatuko dugu. Piknikaren ondoren, ferrata 

(+200m) egingo dugu. 
Afaldu eta lotara. 
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Azken bi egunetan egingo den jarduera ez da baieztatuko azken unera 

arte, aterpetxearen mende baitago 

 

 6. eguna: ibilaldia eta gaua goi-mendietako aterpe batean 
Hurrengo egunerako poltsa prestatu eta gosaldu ondoren, autobusez abiatuko 

gara Portara. Handik, Puigpedrós mendira (2914m) igoko gara, eta Malniuko 

aterpetxera jaitsiko gara gaua pasatzera (afaldu, lo eta gosaldu). 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 14,6 km / +1450 m-ko eta -900 m-ko 

desnibelak 
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 7. eguna: itzulerako bidaia 
Lehenengo orduan, aterpetik Guils de Cerdanyako eski nordikoko estaziora 

joango gara, eta autobusa zain izango dugu han: apur bat garbitu, arropak aldatu, 

eta etxerako bidea hartuko dugu; bidean bazkalduko dugu. 

Datu teknikoak (gutxi gorabeherakoak): 7 km / +100 m-ko eta -375 m-ko 

desnibelak 
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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 (aterpetxean badaude tapakiak). 

- Eguzkitako krema, eguzkitako betaurrekoak eta bururako txapela. 

- Kantinplora (plastikozko botilak ere balio du). 

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

pasta...) MASKARAK, gutxienez 6, norberak soilik erabil ditzakeenak. 

- Bastoiak (gomendagarria). 

- Jantziak: 

 Mendiko botak edo trekking-eko oinetakoak. 

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

gutxienez). 

 Polarra edo haizetik babestekoa (gailurretan gozatu ahal izateko). 

 Euritakoa. 

 Bainujantzia 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 (aterpetxean badaude tapakiak); 

kopeta-argia (aukerakoa). 

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

- Kantinplora (plastikozko botilak ere balio du). 

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

pasta...) MASKARAK, gutxienez 6, norberak soilik erabil ditzakeenak. 

- Bastoiak. 

- Jantziak: 

 Mendiko botak (DERRIGORREZKOAK), trekking-eko oinetakoak eta 

oinetako zaharrak (arroila jaisteko). 

 Aldatzeko arropa (kotoizko zenbait elastiko, batez ere raftinga egiten 

dugunean eta arroila jaisten dugunean neoprenoaren azpian janzteko). 

 Polarra edo haizetik babestekoa (2000 metrotik gora egongo gara 

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

 Goretexa (euritakoa edo kapa baino hobe). 

 Bainujantzia 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, 200 € ordaindu beharko 

dituzte pertsonako. 

 

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

aukeran, Pirinioetako estaldura ere izan behar dute. 

 

Lehenengo aukeran, 20 lagunek hartuko dute parte gehienez, eta bigarrenean, 

aldiz, 15 lagunek. Leku-kopurua baino handiagoa bada eskaera, EMFko federatuaren 

antzinatasuna hartuko da kontuan, eta baita eskaerak jaso diren ordena ere. 

 

Aterpetxeko 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 horiek behar bezala aurkeztu ezean, menu berezirik ez dutela jarriko jakinarazi 

digute. Hauek aurkeztu behar dira: aitaren, amaren edo tutorearen eskaera, dagokion 

osasun-ziurtagiria eta, jan ezin duten zerbait jaten badute, jarraitu beharreko protokoloa. 

Agiri horiek aurkezten ez badira, atzera botako da eskaera. 

 

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

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

baimena beharko dutela. 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. Bi aukeretarako eskabideak jasotzeko epea honako hau izango da: 

2020ko ekainaren 22tik (astelehena) 2020ko uztailaren 1eko (asteazkena) 14:30era arte. 

 

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

elektronikoz bidaliko dira, honako helbide honetara: 

vitoria@emf.eus 

 

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

 

4. 1. aukeran, eskaera jaso ondorengo 48 orduetan jakinaraziko dira 

onartutako eskaerak. 2. aukeran, uztailaren 2an, ostegunean, jakinaraziko dira. 

 

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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