
 
 

Alpinismo hastapena edo neguko mendikoa 

Otsailak 9 larunbata 
 

 

 Ohikoak diren irteerei buelta bat emango diogu, formakuntza ekintza bat eskeiniz. 

Neguko mendi ekintzetan oinarrizkoak diren tekniketan (pioleta eta kranpoiak) ardaztuko dugu. 

Hemendik aurrera neguko giroan autonomo izateko aukera izanik, bai segurtasun moduan 

malda izoztuetan, bai mendiko veste ekintzetan ere raketak eta mendiko eskia adibide. Baita 

goi mendiko ekintzetan hasteko modu egokia da ere, oinarriak finkatzeko eta teknika sailagoak 

gehitzen jaoteko balioko zaigu. 

Irteera ordua: 7:00 etan Estadioko atean. Bueltako ordua 19:00etan. 

 

Tokia: Demanda mendi-lerroan (Errioxan) kokatuta dagoen San Lorenzo mendira hurbilduko 

gara, bertan, Valdezcaray eski estazioaren gertutazunaz eta zerbitzuetaz baliatzeko aukera 

izanik. Modu honeta erosoago izango dugu jaurdunaldiaren nondik norakoak.  

 

Helburuak: Neguko mendiko segurtasun eta progresiorako tekniketan hasteko aukera izango 

dugu. Pioleta eta kranpoiak beharrezkoak diren elur gogortuetako maldetan zein igoeretan 

trebeak izateko aukera emango digu. Gure eguneroko mendi aukerak asko zabalduz, gainera, 

alpinismo hastapen teknikak direnez formakuntzan aurrera egiteko aukera emango digu. 

Hontaz aparte, erorketa bat iznez gero, zelan frenatu ikasiko dugu ere. 

 

Edukiak: Gure Goi mendiko teknikarien experientziaz baliatuz, progesiorako teknikak modu 

honetan ikasiko ditugu: 

 

 

 



 

  

- Lehenego tailerra: Elurtuta dagoen malda batean modu egokian ibiltzen ikasiko dugu 

kranpoirik gabe baino pioletaren laguntzarekin (piolet bastoi teknika) 

- Bigarren tailerra: Kranpoiak zuzenean jartzen ikasiko dugu eta teknika basikoena ikasiko 

dugu ibiltzen hasteko. 

- Hirugarren tailerra: Maldan behera erorketa bat izanez gero zer egin beharko genuke 

ikasiko dugu. Horretarako malda txikia duen zati batean kokatuko gara eta autogeldiketa 

bat egiten ikasiko dugu. Teknika hau automatizatu beharko dugu pioletekin eta 

karanpoiekin ibiltzen garenean segurtasun modu bat bezala. 

- Laugarren tailerra: Bi herramintak batera erabiltzen ikasteko unea heldu da. Tailer 

honetan pioleta eta kranpoien koordinazio on baten garrantsia ikusiko dugu. 

- Bostgarren tailerra: Kranpoiekin aurrera egiteko teknika egoki eta ezberdinak ikasiko 

ditugu, bai gora egiterakoan bai behera egiterakoan. 

 

Erritmoa eta ordutegiak: Kurtso bat denez, ez gara distantzia oso luzeetan mugituko. 

Valdezcaray eski estaziora heltzen garenean, material guztia jantzi eta tailerrak kokatutak 

egongo diren tokira hurbilduko gara. Behin bertan gaudela, beharrezkoa den denbora emango 

dugu bakoitzean. Tailerrez tailer mugitzen joango gara modu dinamiko eta entretenigarri 

batean. 

   

Beharrezko materiala: 

 -Arropa beroa 

  - Uretako Txaketa  eta prakak 

 - Txanoa eta guanteak  

 - Eguzkirako betaurrekoak  

 - Bastoiak (jeitsietarako gomendagarriak)  

 - Eguzkitako krema  

 - Aldatzeko arropa 

 - Motxila 

 - Mendi edo trekking-eko botak “eginak” sola berriarekin.  

 - Eguna pasatzeko jana eta edaria. 

 - Pioleta alokatzeko aukera 

 - Kranpoiak alokatzeko aukera 

 - Kaskoa alokatzeko aukera 

    

 

Zuen gidak 

 

Iñaki Garay (Kiri): Goi mendiko titulu internazionala (UIAGM) eta eskarmentu handikoa da arlo 

honetan. Experientzia handiko alpinista dugu Iñaki, mundo mendilerro ezagunetan eta 

importanteenetan eskalututakoa ere. 2016tik geroztik Estadio Fundaziorentzat lan egiten du 

Euskal Herriko zein Iberiar penintsulako beste mendi lerroetan lan egiten du. 

 

Unai García: Eskarmentu handiko alpinista, Himalayan, Pirineotan, Alpeetan eta Atlasean 

ibilitakoa, mendi-ertaineko gida eta irakasle moduan orientazio, autoreskate, lan bertikaletan 

eta ekintza gidatuetan izaten da lanean. 2013tik geroztik Estadioan ere gida lanetan dihardu 

Pirineotan eta Euskal mendieetatik.    


