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Adinean aurrera 
joan arren, kirolari
disfrutatzeko, deskonektatzeko, sasoian egoteko, prebenitzeko, terapia gisa... nork bere 
ahalmenaren eta egoeraren neurrian eta egiten duen jardueraren arabera, kontrol 
batekin; adina ez da kirolik ez egiteko arrazoi
testua: JuLen iriOndO  arGazKiaK: G. zuBizarreta, L. mOiua, m.J. GiL, K. LamiKiz eta J. iriOndO

endizaleak eta korrikala-
riak dira; igerian eta squashean egiten dute, 
bizikletan ibili eta eskiatu. Eta 60 urtetik gora 
dituzte. 60 urtetik gora dituzte, eta kirolariak dira 
–hurrengo orrietako debagoiendarrak–. Oso ondo 
dago hori. Osasuntsuak dira; alegia, ez arazoren 
bat eduki eta horrentzako erremedio bezala edo 
hobeto egoten laguntzeko kirola egiten duteneta-
koak –halakoetan ere mesedegarri da 
kirola–; Athloneko kirol mediku Alber-
to Garairen multzokatzearen arabera, 
gazteen taldekoak, eta, haien artean, 
lehendik zutenak kirola egiteko ohi-
tura, gainera –beste azpitaldea da kiro-
la egiteko ohiturarik izan ez duten 
adineko gazteena–. Bigarren talde 
batean kokatzen ditu patologia kroni-
koren bat edo bestelako mugaren bat 
dutenak, eta hirugarrenean, arazo gehiago dituz-
tenak. Eta guztientzat izan daiteke onuragarri 
kirola, bakoitzaren baldintzetara egokitutakoa.

“Helburu bezala hartzen dira indarra hobetzea, 
gihar erresistentzia, erresistentzia aerobikoa, 
nekea txikitzea, malgutasuna hobetzea, oreka 
hobetzea eta, patologiak dituztenen kasuan, horiek 
ere hobetzea, bai arnas aparatuko arazoak, biho-

tzeko arazoak, tentsio arterial altua, osteoporosia, 
artrosia, diabetesa, loditasuna, eta abar. Eta bes-
te helburu inportante bat izaten da erorketak eta 
hausturak gutxitzea edo ekiditea. Beste alde bate-
tik, hirugarren adinean egon daitezke antsietatea, 
insomnioa, depresioa... Horiek hobetzeko ere balio 
dezake”; kirolak “auto-babesa” eta “auto-konfian-
tza” lortzen lagun dezakeela dio Garaik; eta, guz-

tiarekin, bizi-kalitate hobea. Medikua-
ren ikuspegitik hori, bakoitzari eragin 
diezazkiokeen sentipen esklusiboago 
eta mesedeez gain.

Garaik “preskripzio medikua” 
gomendatzen du, kontrolatutako ekin-
tza fisikoa –“agian gazte osasuntsuekin 
hainbeste antolaketa eta gidatu beha-
rrik ez dago, baina besteekin bai”–. 
Baina “zalantzarik ez dago mugitzea 

beharrezkoa dela”: “Psikologikoki ere askoz hobe-
to egoten da bat ikusten badu gai dela gauza pila 
bat egiteko. Orduan, hirugarren adinekoek mugi-
tu egin behar dute; eta gai dira gauza pila bat 
egiteko”. Eta, noski, horren guztiaren osagarri, 
atsedena, bizitza-ohitura osasuntsuak, elikadura 
egokia, harreman sozialak, kultura... denak dira  
mesederako.  ·
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gema zubizarreta
Aretxabaleta | 61 urte | Mendia 

“Onura guztiak ikusten 
dizkiOt kirOlari”

2000ko hamarkadan “urte 
osoan asteburu guztietan” 
joaten zen mendira. “Orain, 
gutxiago”, baina adinagatik 
baino gehiago da amama 
izateagatik: “Bestela, gehiago 
joango nintzateke”.

Euskal Herriko mendietan, 
Espainiakoetan –probintzia 
bakoitzeko altuena igotzen ari 
dira–, pirinioetan –“hirumilako 
hainbat egin ditugu”–, 
alpeetan... ibiltzen da: 2006an 
Mont Blanc (4.810 metro) igo 
zuen, Marimendi taldeko 
lagunekin –40 urtetik gorako 
emakumeen taldea da–; 2008an 
Elbrus ere bai (Kaukaso, 5.642).

Fisikoak, bururakoak... 
“Onura guztiak ikusten dizkiot 
kirolari; zentzuarekin eginda”. 
Eta horrela jarraitzekotan da, 
gainera: “nire asmoa beti 
izaten da nonbaitera joatea 
mendia egiteko”. 

Juan ramOn ibarra
Arrasate | 64 urte | Squasha 

“beti lagundu dit buru 
Oreka hObea izaten”

Igeriketa eta pilatesa ere egiten 
ditu –eta ibili–, squashaz –30 
urte zituenetik– gain; kirolari 
hamabi bat ordu eskaintzen 
dizkio astean: “Kirolak beti 
lagundu dit buru oreka hobea 
izaten”. Egin ezin duenetan, 
igarri egiten du falta: 
“Osasunerako ondo datorkit, eta 
gustatu egiten zait, gainera”. 

“zalantzarik ez 
dago mugitzea 
beharrezkoa 
dela”, dio 
alberto Garaik
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maria JOse gil
Arrasate | 74 urte | Atletismoa 

“satisfaziO ikaragarria 
eragiten du kirOlak”

Korrika egiten 40 urterekin hasi 
zen, eta 50 ingururekin lehiatzen 
–domina ugari ditu askotariko 
txapelketetan; 1993an beterano 
mailan munduko txapeldun izan 
zen Donostian, maratoian–. 
aurretik ez zuen apenas kirolik 
egiten: “Senarrak egiten zuen 
korrika, eta behin harekin joan 
eta harrapatu egin ninduen”. 
Kirolak “zoriontasuna” ematen 
diola dio: “agian, sufritu egiten 
duzu, baina bukatzean dena 
pasatzen zaizu eta satisfazio 
ikaragarria eragiten dizu” .

Ia egunero egiten du korrika 
–domeketan ez–, ordubete 
inguruz. Gero, kiroldegian, 
bizikletan ibiltzen da. Beti bere 
ahalmenaren neurrian ibiltzen 
dela dio. Eta jarraitzeko asmoa 
du, bizkorrago edo motelago: 
“nik beti lasterketak bukatzeari 
eman diot garrantzia”. 

luis mOiua
Oñati | 74 urte | Eskia 

“16 urterekin hasikO nintzen eskiatzen”

astegunetan egunero joaten da kiroldegira, eta bizikletan ibiltzen da ordubetez. Epeltzen hasten denean, 
eguraldi onarekin, berriz, kanpoan ibiltzen da, errepideko bizikletan. Horrez gain, domekero joaten da 
mendira: “neguan buelta txikiak egiten ditugu, elurrarekin-eta ez dago urrun joaterik; baina udan-eta 
aizkorritik buelta eta...”. Mutikotatik egin du kirola –futbolean, palan... egin izan du–, eta inoiz ez dio utzi:  
“16 urterekin hasiko nintzen eskiatzen”. Eta eskiatzen jarraitzen du 74 urterekin; lau irteera egin ditu aurten, 
azkena astebetekoa, aste Santuan, Baqueirara. Min hartzeko beldurrik ez ote duen galdetuta: “aukera hori 
beti dago, leku guztietan: bidean, mendian, oinez... Hori pentsatuz gero, ezin da etxetik irten”. 

leO sanchez
Arrasate | 61 urte | Tenisa 

“arazOak ahaztekO 
baliO du, lanekOak-eta”

Frontenisean eta tenisean 
jokatzen du, astean lau 
egunetan –orain min hartuta 
dago–. Kirola beti gustatu omen 
zaio: “Fisikoki ondo egoteko 
balio du, eta arazoak ahazteko, 
lanekoak-eta”. Giharretako mina 
handiagoa izaten da adinarekin, 
baina beretzat ez da jokatzeari 
uzteko aitzakia.

marilO untzurruntzaga
Oñati | 61 urte | Igeriketa 

“kirOlak bizitza handia 
ematen dit, OxigenOa”

astelehenetik domekara, 
egunero egiten du kirola: “Beti 
egin dut kirola”. Gimnasiora 
joaten da, eta mendira ere bai –
paseoan, yoga...–. Igeri egitera 
joaten denean, bi kilometro 
egiten ditu: “Kirolak bizitza 
handia ematen dit, oxigenoa”. 
Zehazki, igeriketak “lasaitu, 
erlaxatu”, egiten du.
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bixente elgerO
Oñati | 72 urte | Pala   

“PertsOna edertO 
geratzen da fisikOki”

Futbola utzi zuenetik palan 
jokatu du 40 urte luzez, iaz arte. 
Orain “ekipoa” falta duela dio, 
adinaren eta lesioen eraginez: 
bera zen taldeko zaharrena, 
baina beragatik jarraituko 
zukeen. Orain igeri egitera eta 
mendira joaten da: “Kirola 
eginda pertsona ederto 
geratzen da fisikoki”

kOldO lamikiz
Bergara | 66 urte | Txirrindularitza 

“burua garbi uzten du, Pilak kargatzen ditu”

Bizikleta utzita eduki zuen, eta 29 urterekin hartu zuen berriz ere: “Ordutik, jo eta su”. Beterano mailetan 
txapelketa bat baino gehiago irabazitakoa da, Espainiakoak batzuk bai, eta Gorlako Igoera –beteranoetan 
hura ere– zazpi aldiz; Europako txapelketan hirugarren egindakoa ere bada. Denian (alacant) pasatzen du 
denbora nahikotxo, eta han, bospasei egunez, 100 kilometroko bueltak egiten ditu egunero –hemen, 
eguraldi txarrarekin, barruan ibiltzen da, estatikoan.

Indoor arrauna ere egiten du; Espainiako hiru errekor ditu, eta Europako txapelketan bigarren izan 
zen 64 urterekin: “Kirolak gorputza ederki uzten du, eta burua garbi. pilak kargatzen ditu”. Osasun 
azterketa egiten du urtero.
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