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kirola elkartasun instru-
mentu bihurtu du Xabier
Salillasek beste behin.  ka ta -
luniako San Vicençs dels
Horts herrian izan da astebu-
ruan, helburu nagusi batekin:
bertako janari bankurako
ahalik eta janaria gehien bil -
tzea. Toni Vasquez ultrafon-
dista bertakoa da, eta jendea
erakartzeko asmotan izan
zuen ideia: proba bat an -
tolatzea, Guinness errekorra
eta munduko errekorra haus -
teko. Xabier Salillasek, Jose
antonio Sotok eta Toni Vas -
quezek berak hartu zuten
parte eta lortu zuten helburua
eta errekorra: 24 orduz zintan
korri egin eta gero, 449,4 kilo-
metro egitea. Erronka solida-
rioa ere lor tu zen, tonelada
bat janari bildu baitzen, janari
bankurako.

22 ordu eta erdi, 
errekorra egiteko
orain arteko Guinness erreko-
rra londreseko Forest
Schooleko 12 kidek zeukaten
jarria 2012an: 12 lagunen arte-
an 437,7 kilometro zituzten
egi nak, zinta gainean 24 ordu
korrika  aritu eta gero; hauek
ordea, erreleboka egin zuten
korrika. Xabier Salillasek eta
beste bi ultrafondistek 24
orduak betetzeko ordu eta
erdi falta zela gainditu zuten
marka hori. «Emozio haundia-
rekin bizitu genuen mo mentu
hori, zintatik jaitsi, eta 10
minutu inguru izan ge nituen
ospatzeko. Malko ar tean go -
goratzen dut mo men tu hura».
ospatu eta zinta gainera igo
ginen berriz, 24 or duak buka-
tu aurretik, ahalik eta kilome-
tro gehien egiteko» azaldu dio
kronikari Salillasek.

Munduko errekorra 
eta beste hainbat errekor
Proba kontrolatzen izan ziren
kataluniako atletismo Fede -
razioko epaileak eta baita
Guinnesseko epaileak ere.
Hiru partehartzaileek lortu
izanaren ziurtagiria jaso zuten
asteburuan, baina oraindik
badira egin beharreko tramite
batzuk: «epaileak bertan egon
ziren, eta ontzat eman zuten
froga. orain ordea, tramiteak
geratzen dira eta diploma bera
londresen banatuko da.
Badakigu munduko errekorra
ere egin dugula, eta baita beste
asko ere... Ez dakigu zeintzuk,
zeinek zein... baina hori da
gutxienekoa. Egindakoa ika-
ragarria izan da, eta denbora-
rekin jakingo dugu guztia».

Bi momentu kritiko
Emaitzak sufrimendu asko du
atzean, eta bi momentu kritiko
bizitu zituztela aitortu dio
Salillasek kronikari. «aurre -

neko krisia nik izan nuen, 12
ordu korrika egin eta gero.
orduro egiten zizkiguten me -
diku probak: makinatik jai tsi,
tentsioa hartu, bihotza begira-
tu, pisatu... eta 12 ordu pasata
egindako proban, ni oso limi-
tean nengoen. lau kilo eta
erdi galdu nituen, eta medi-
kuek antolatzaileei esan zie-
ten, hala jarraituz gero, utzi
egin beharko nuela. Mi li me -
trora egindako janari eta eda-
riarekin errekuperatzea lortu
nuen, eta aurreneko krisi hori
gainditzea lortu nuen».

Bukatzeko 5 ordu falta zi -
rela izan zuten bigarren mo -
mentu kritikoa: «bi ahuldade-
ak jota ginen, eta bat tira eta ti -
ra ari zen. Halako batean, ma -
kinatik jaistea erabaki zuen on -
doen zegoen horrek, eta erori
egin zen. Mediku azterketak
pasa, eta azkarregi jaitsi izana-
gatik izan zitekeela esan zuten.
Makinara igo zen be rriz, alta-
bozetatik musika jartzeko es -

katu genuen, motibatzeko, eta
azkenean, lortu g enuen buka -
tzea. ikaragarria izan zen».

Jendearen laguntza ere,
klabea izan zela dio Salillasek:
«jendearen oihuak, animoak...
beraien laguntzagatik lortu
genuen... Wukroren alde
korrika egindako egun haiek
askotan etorri zitzaikidan
gogora, antzekoa izan zen.
Eskerrak eman nahi dizkiet
bihotzez antolatzaileei, jende-
ari, medikuei, guztiei... denek
dute parte lortutakoan».

Deskantsatzeko garaia
aste hau deskantsu gisa har-
tuko du Salillasek, errekupe-
ratu eta probak utzi dizkion
ondorioak aztertu, fisiotera-
peutarekin. ondoren, pixka-
naka entrenatzen hasteko
asmoa azaldu dio kronikari:
«datorren aste hasieran edo,
poliki-poliki hasiko naiz elipti-
karekin... azkenean, honek
ematen dit bizia». yy

Xabier Salillasek, Guinness errekorra
UlTrAfondo SolidArioA - SAnT Vicenç delS HorTS

Toni Vasquez eta Jose Antonio Soto ultrafondistekin batera lortu du errekorra: 24 ordutan 

449,4 kilometro egin dituzte korri egiteko zintan. Proba solidarioa izaki, helburu nagusia ere lortu dute:

tonelada bat janari bildu dute Kataluniako San Vicençs dels Horts herriko janari bankuaren alde. 

Guinness errekorra ospatzeko zintatik jaitsi baziren ere, berehala igo ziren, 24 orduak bukatzera. 

v b i d e  m o z k e t a

Floridako tunela
itxita, semaforoak
jartzeko

Atzo goizetik itxita dago Flo -

ridako tunela, trenbide azpi-

tik pasatzen dena. Oi nez ko

eta ibilgailuen pasabidea

arautzeko semaforoa ja rriko

dute, eta lanek irauten duten

bitartean, hilaren 24ra arte,

itxita egongo da. yy

v literatur solasaldia

`3 Mariak´ 
aztergai, gaur

Literatur solasaldia antolatu

dute gaur, Arantxa Urretabiz -

kaiaren 3 Mariak liburuari

buruz. Udal liburutegian izan-

go da, Ane Mayozekin, eus-

keraz; 19:30etan. yy

v g a z t e  l o k a l a k

Aurreneko saioa
bihar, gazteekin

Udalak gazte lokalen inguru-

ko hausnarketa eta elkarbizi -

tzarako plana egin nahi du

eta saioak antolatu ditu dato-

zen asteetan. Bihar izango

da aurrenekoa, gazteekin.

Biterin, 18:30etan. yy

v h i t z a l d i a

Hernani eta 
altxamendu militar
faxista, hizketagai

Hitzaldia antolatu du bihar

Lau Haizetara Gogoan plata-

formak, Biterin, 19:30etan.

Txuso Gomezek hitz egingo

du batetik, Hernani y el alza-

miento faxista gaiaren ingu-

ran. Eta Gotzon Garmendiak

bestetik: Eusko Jaurlaritzaren

bake eta elkarbizitza plana

eta oroimen historikoa. yy

v san joan konpartsa

Errifa sarituarentzat,
azken eguna

7.857 zebakia izan zen sari-

tua, San Joan Konpartsak

Santo Tomas egunean egin-

dako zozketan. Irabazleak

gaur du deitzeko azken

eguna: 695 753 138. yy
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ia Fronte berri bat iritsi, eta oke-

rrera egingo du. Zerua laino-
tuta egongo da eta euria
egingo du, batez ere arratsal-
dean. Tenperaturan aldaketa
gutxi: Min.6º / Max.11º
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t)GAUR BIHARGoizean zaparradak espero

badira ere, eguerditik aurrera

hobera egingo du. Tenperatura

minimoak, gora: 

Min.5º / Max.11º
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v  iragarki  merkeak v

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, bero-

gailuak, persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta

bertebrala, reflexologia, aurikuloterapia,...:  

943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

=  LURDES  MATEO  MUJIkA
AndreA

Atzo hil zen, 47 urte zituela, elizakoak 
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian Bego - 

Haren animaren zuzendaria: Jose luis Aperribay;
senarra: Jon elosegi; seme-alabak: Maitane eta
nora eta eneko; gurasoak: claudio (†) eta Paula; 
anai-arrebak: Markos eta Ana, iñaki eta oihane;
ezkon anai-arrebak: rafa (†) eta Kristina (†), Jon
eta Ana lore, Alberto eta Malu, Xabi eta Make; ilobak, lehengusuak
eta gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaitez-
tela GAUR, ASTEARTEA, arratsaldeko ZAZPIETAn, SAn JOAn
BATAIATZAILEA parroki elizan  egingo den hiletara. Aldez aurretik,
mila esker. 

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Helbidea: Karobieta, 4.
oHArrAK: Gorputza orBeGoZo eHorZKeTA TAnATorioAn egongo
da eguerdiko 11:45ak arte.

LURDES MATEO MUJIkA

AMPAkO GURASO ETA IkASLEAk   

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

izan zarenagatik
eta erakutsi diguzunagatik
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Besarkada bat familiari.

LURDES MATEO MUJIkA

ELIZATXO IkASTOLAkO JAnGELAkO 
ZURE LAnkIDE ETA LAGUnAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

lankide fina, 
lagun leiala

gure ondotik joan zara 
utziz hutsune itzela.

Gaur izan arren guretzat 
egun beltz eta krudela

irrifar batez gogoratuko zaitu 
elizatxoko jangelak.

LU MATEO MUJIkA

ZURE LAGUnAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Maitasuna partekatzen denean

handitzen den gauza bakarra da

LURDES MATEO MUJIkA

AnDOnI ETA EnEkOREn MUTILAk
OHOREZkO InfAnTILAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Besarkada bat enekori 

eta familiari

LURDES MATEO MUJIkA

ZURE BETIkO LAGUnAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Gure bihotzean zaude

LURDES MATEO MUJIkA

MAITAnEREn TXIkITAkO LAGUnAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Betiko izango zaitugu gogoan

LURDES MATEO MUJIkA

HERnAnI MUSIkA ESkOLA PUBLIkOA

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

LURDES MATEO MUJIkA

LEHEnEnGO MAILAkO 
UME ETA GURASO TALDEA

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Zuk hain maitia zenuen 

musika eginez 

gurekin egongo zara

LURDES MATEO MUJIkA

HERnAnIkO BILGUnE fEMInISTAkO
LAGUnAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Besarkada goxo bat

LURDES MATEO MUJIkA

EnEkOREn LAGUnAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Besarkada haundi bat

Beti goxo, beti maitakor,
beti maitagarri.

Gure bihotzean izango zaitugu
beti lurdes, 

zurekin jangelan egondakoak.

LURDES MATEO MUJIkA

ZURE AMAREn LAGUnEn
PARTETIk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

LURDES MATEO MUJIkA

EMAkUME kORRIkALARIAk

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

LURDES MATEO MUJIkA
- Goian Bego - 

kRISTInA ETA AITOR, MAIDER ETA
JORGE, RAfA ETA MAIDER, AnE ETA
JOn, MIREIA ETA RAUL, OLAIA ETA
JOn, MAIDER, IRATI, AnE LIyI, JUnE, AnE, LIDE,
PERU, ADUR, nAHIA, EkHI, LIHER, JUnE.

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Agur izeba lurdes

LURDES MATEO MUJIkA
- Goian Bego - 

kRISTInA (†) ETA RAfA (†), AnA
LORE ETA IOn, MALU ETA ALBERTO,
MAkE ETA XABI, MARcOS ETA AnA, IñAkI ETA
OIHAnE.

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

Muxu haundi bat

elkarrekin egindako kilometroak
eta bizitako une goxoak

gurekin eramango ditugu zapatilak
janzten ditugun bakoitzean.

LURDES MATEO MUJIkA

MUJIkA SEnDIA

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 21ean

ez agurrik ez adiorik

geroarte baizik

MIGUEL ALMORZA LIZEAGA
Atzo hil zen, 88 urte zituela.

- Goian Bego - 

HERnAnIkO ILOBAk.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete
eta arren etor zaiteztela GAUR, ASTEARTEA,
arratsaldeko ZAZPIETAn, Urnietako MIkEL
GOIAnGERUAREn parroki elizan gorputza ber-
tan dela egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila
esker. 

Urnietan, 2014ko urtarrilaren 21ean

Helbidea: Beatsaburu baserria - lategi auzoa
oHArrAK: Gorputza Hernaniko orBeGoZo eHorZKeTA TAnATo-
rioAn egongo da arratsaldeko 18:30ak arte .
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