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2002ko otsailaren 26an ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA eratu 
zen notario aurrean. Horrela sortu zen filosofia zuri-gorria in-
dartzeko erakundea, bere gizarte- eta kirol-oinarrietatik abiatu-
ta. Fundazioak helburu hori neurria gaindika bete du azken 20 
urteotan, Athleticen funtsezko balioak zintzo adierazita egon-
dako lekuetan. Europa osoko futbol taldeen artean erreferente 
bihurtu den Fundazioaren mailako ospakizuna merezitako efe-
meridea izan zen. 

Oroitzapenezko ekitaldi horietako lehena eta esanguratsuena 
maiatzean San Mamesen Fundaziozale familia osoa bildu zuen 
topaketa izan zen: erakundeak, entitateak, enpresak eta gizarte, 
kultura, prestakuntza eta garapen, kirol eta ingurumen arloetan 
gure proiektuak posible egiten dituzten pertsonak.

Antzeko eragina izan zuen ekainean LaLiga Genuineko Azken 
Fasearen antolakuntzak. Bi egunetan, 42 klubek jokatutako 63 
partida izan ziren Lezaman, milaka lagun bildu zituen ekitaldi ba-
tean, futbolari, teknikari, langile eta publikoaren artean. Athletic 
Club Fundazioak, adimen-urritasuna duten futbolariek osaturik, 
laugarren aldiz jarraian irabazi zuen Fair Play txapelketa.

Tragaparan, Abanto Zierbena, Zalla, Leioa eta Santurtzi). Fun-
dazioarekin bat egiten duten enpresen kopuruak ere gora egin 
du, Club Athleticen jarraitzaileen antzera. Hona hemen beste 
akordio nabarmen batzuk: ‘Alianza Pais Pobreza Infantil Cero’, 
EFDNren ‘More Than Football’, CAFErekin ‘Total Access’ eta 
ANESVADekin Osasuna plataforma.

Azkenik, beste mugarri batzuen artean, ezin ditugu ahaztu 
Gabonetako, Aste Santuko eta Udako Campusen ospakizun 
arrakastatsua (bertaratze-errekorrak barne), Fundazioaren eta 
EHUren aditu titulua duten ikasleen bigarren belaunaldiaren gra-
duazioa (Kirola, Hezkuntza eta Bizikidetza: haurren eta nerabeen 
babesa), Aterpe Programaren prestakuntza-ekitaldiak eta CO2 
Konpentsazio proiektuaren iraunkortasunari buruzko jardunaldi 
sinergikoak.

Kultur arloak Letrak eta Futbola jaialdiaren 20. urteurrena ere 
ospatzen du edizio berezi batez. Lehen bi jardunaldietan Eduar-
do Sacheri, David Lagercrantz eta Enric Gonzalez artistak izan 
ziren. Irailaren amaieran, Thinking Football Film Festival jaialdia-
ren X. edizioa ospatu zen. Publikoaren saria Tiger filmak irabazi 
zuen. Besteak beste, Andy Towsend, Gordon Strachan, Alicia 
Vargas, Martin Begtsson eta Juanjo Giménez izan ziren jaialdiko 
gonbidatuak.

Aipatzekoa da, halaber, Fundazioaren gizarte-proiektuek nor-
maltasun osoa berreskuratu zutela, eta gaur egun 61 saio egiten 
dituztela astean gure teknikariek zuzenduta. Fundazioa aitzindaria 
da, Osakidetzarekin eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialare-
kin batera, kirola  gizarteratzeko tresna gisa erabiltzean, eta, hor-
taz, Bizkaiko kalteberatasun-egoeran dauden kolektibo ia guztiei 
laguntzen zaie.

Era berean, nabarmena da aurreko denboraldian Fundazioak 
hainbat gizarte-eragilerekin egindako aliantza-sarearen hazkun-
dea. Hala, udalen planak hamaika udalerri laguntzaile ditu da-
goeneko (Alonsotegi, Bilbo, Derio, Erandio, Getxo, Gueñes, 
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San Mameseko Ipar Aretoa txiki geratu zen Fundazioaren 20. 
urteurrenaren ospakizunean parte hartu zuten 600 pertsona 
baino gehiago hartzeko, aurreikuspen baikorrenak gaindituz. 
#GARENA leloaren eta Garapen Iraunkorrerako 17 Helburu 
amankomunaren testuinguruan, familia zuri-gorriak Funda-
zioari eskaini zion babesak benetako aintzatespena ekarri zion 
bere lanari, eta sekulako estimulua guztion onerako lan egiten 
jarraitzeko.

Bildutakoen artean, Osakidetzako eta Euskadiko Hirugarren 
Sektore Sozialeko erakundeetako ordezkariak zeuden, eta 
horiei gure ekarpena eman genien arreta osoko programetan: 
Fundacion Sindrome de Down, Gaude, Geu Be, Adizmi, Go-
rabide, Haszten, Calara Campoamor, Ulertuz, Bakuva, Bizite-
gi, Adsis, Zabaloetxe, Bizkaia Koopera, Serso Honduras, Egba 
Kirolak, Berriztu, Goiztiri, Sortarazi, Fidias, Bizgarri, IMQ Amsa, 
Gizakia eta Emaus.

Aliantza horien ondorioz, Bizkaian ez dago kalteberatsun 
egoeran dagoen talderik asteroko entrenamendu-saioekin 
erantzuten ez diogunik. Astelehenetik igandera, Fundazioko 

Baina, zalantzarik gabe, dena borobil atera izanaren benetako 
egileak LaLiga Genuineko jokalariak izan ziren, eta, horien guztien 
artean, aipamen berezia merezi dute lehoi zuri-gorriek, entrenatzai-
leak barne, eta haien zale zoragarriak, Peña Genuine buru zutela. 
Ostiraletik igandera eskaini zuten ikuskizuna ahaztezina izan zen. 
Oparitu zuten alaitasunak eta zoriontasunak ez du preziorik. Har-
mailetatik zelaira eta zelaitik harmailetara, Klub eta Fundazio bereko 
kide izatearen zentzuak argi propioarekin distiratu zuen.

Asteartetik, BBK Fundazioak, taldearen babesle nagusiak, 
taldeari animoak eman zizkiona bere azken entrenamenduan, 
igandera arte, Lezamako sagardotegiko azken bazkariarekin, 
aste osoa une berezi eta hunkigarriez beteta egon zen. Taldeei 
Lezaman egindako harrerak izan ziren harmailetako festaren 
atarikorik onena. Klub eta zaleen arteko anaitasunak besarka-
da, jauzi, animo oihu, txalo eta ongietorri korridore ugari ekarri 
zituen. Golen ospakizunak bat-bateko urtebetetze-festa bihurtu 
ziren. San Mameseko afaria, DJ eta guzti, agertoki paregabeko 
guateke egokia bihurtu zen. Carles Puyolen, Iraia Iturregiren, Je-
sus Vidal aktorearen edo Andoni Goikoetxearen bisitek garrantzi 
berezia eman zioten ekitaldiari. Baina horren guztiaren gainetik, 
bi mugarri nabarmendu ziren transmititutako zirraragatik.

Alde batetik, Esteban Feijoo Athletic Club Fundazioko tekni-
kariaren agurra. Entrenatzaileak bertaratutako guztien erreko-
nozimendua eta maitasuna jaso zuen, Legend hitza idatzita zuen 
koadro baten opariarekin.

Bestetik, laugarren Fair Play garaikurra: Athletic Club Funda-
zioa, aurten ere, kiroltasunaren sailkapenaren buru jarri zen. Saria 
jasotzen zuten futbolarien poza familien harrotasunarekin bakarrik 
alderatu ahal izan zen, seme-alabak Athletic Cluben balioak hain 
gaitasun handiz ordezkatzen ikusita.teknikariak lurralde osora doaz Athletic Cluben baloreak gehien 

behar diren tokira eramateko.

Laburbilduz, kirola pertsonei laguntzeko tresna gisa eta Athletic 
inklusioaren eragile gisa. Hortaz, Fundazioaren laguntzari esker, 
gaixotasuna edo diskriminazioa ikusarazten da, desinforma-
zioari aurre egiten zaio, estigma soziala ezabatzen da eta gizar-
te-bazterketako arriskuan dauden kolektiboei talde-nortasuna 
ematen zaie. Elkarrekin, kirola eta Athletic gogogabeziaren eta 
ilusio-galeraren aurkako botika dira, oso zaila izango litzatekeen 
gauza jakin batzuk lortzeko motibazio-bultzada emanez. Azken 
finean, Osakidetzari eta Hirugarren Sektore Sozialari egindako 
ekarpenak balio bereizgarria du eta Athletic Club Fundazioaren 
funtsezko zutabeetako bat da.

LALIGA GENUINEKO AZKEN FASEA ETA FAIR PLAY 
Athletic Clubek eta bere Fundazioak LaLiga Genuineko Azken 

Fasea antolatu zuten ekaineko lehen asteburuan. Jasotako 
zorionak eta eskerrak ikusita, ekitaldia oso arrakastatsua izan 
zen, eta LaLigak eta parte hartutako 42 klubek erabat pozik 
utzi zuten Bilbo.

FUTBOLA BURUAN
Fundazioak, Osakidetzako Bizkaiko Osasun Mentaleko Sa-

rearekin (RSMB) lankidetzan, Futbola Buruan-en V. edizioa ere 
antolatu zuen joan den ekainean. Aurreko bi urteetan pande-
miaren erruz bertan behera geratu zen jolas- eta kirol-jardunaldi 
horrek amaiera bikaina eman zion Euskadiko Geurea Ligak mar-
katutako denboraldiari. Aurreko edizioetan bezala, Fundazioak 
Lezama aukeratu zuen ekitaldia egiteko, eta Bizkaiko Osasun 
Mentaleko Saretik eta Osakidetzako Arabako Osasun Mentale-
ko Saretik etorritako 500 pertsona baino gehiago (erabiltzaileak 
eta profesionalak) bildu zituen, Avifes, Argia, Eragintza, Asasam 
eta San Juan de Dios ospitaleetako elkarte pribatuetatik etorri-
tako pertsonez gain.

WALKING FOOTBALL HERBEHEREETAN
Athletic Club Fundazioa EFDNk (European Football for Deve-

lopment Network) antolatutako Europako Walking Football ligan 
parte hartu zuten 16 taldeetako bat izan zen, eta bere lehen 
nazioarteko txapelketa maiatzean jokatu zen, Bredan, Herbehe-
reetan. Lehoiek merezimenduzko bigarren postua lortu zuten, 
finalean Schalke 04 talde alemaniarraren aurka galduta.

Athletic Club Fundazioa aitzindaria da futbolaren antzeko kirol 
modalitate berezi hau garatzen. Hedatzen ari den proiektua da 
eta 2018/19 denboraldian sortu zen. Helburua 50 urtetik gorako 
pertsonei kirola egiteko eta futbolean gozatzen jarraitzeko aukera 
eskaintzea da.
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Kultur arloak ere modu berezian ospatu zuen Fundazioaren 
XX. urteurrena, Letrak eta Futbola eta Thinking Football Film 
Festival jaialdiekin.

LETRAK ETA FUTBOLAREN EDIZIO BEREZIA
Athletic Club Fundazioak, bere 20. urteurrena zela eta, jardunal-

di berezi bat antolatu zuen 2022ko Letrak eta Futbola jaialdiaren 
edizio berezia aurkezteko. Futboleko eta literaturako bi figura uni-
bertsal, Ricardo Enrique Bochini, 2022ko One Club Man saridu-
na, eta Eduardo Sacheri, 2016ko Alfaguara Sariaren irabazlea, 
Club Atletico Independienteren eta “munduko funtzionamendu 
orokorra”-ri buruz aritu ziren solasean, eleberrigilearen liburuak 
duen izenburuari erreferentzia eginez.

2010ean lehenengoz argitaratu zenetik, Letrak eta Futbola 
jaialdiak zubiak eraiki ditu bi mundu horietako ordezkari nabar-
menen artean, hots, kulturaren eta futbolaren artean. Athletic 
Clubek Ricardo Enrique Bochiniri One Club Man saria emateak 
aukera paregabea eskaini zion Fundazioari pasio partekatu ba-
tek lotutako bi fenomeno agertoki berean elkartzeko: futbola eta 
Avellanedako Club Atletico Independiente. Agertokian Jorge 

X THINKING FOOTBALL FILM FESTIVAL
Irailaren amaieran, Thinking Football Film Festival jaialdiaren 

X. edizioa ospatu zen Bilboko BBK Aretoan. Publikoaren saria, 
berriz, Tigrar izeneko filmak irabazi zuen. Besteak beste, Andy 
Towsend, Gordon Strachan, Alicia Vargas, Martin Begtsson eta 
Juanjo Giménez dira jaialdiko gonbidatuak.

IRAKURKETA SUSTATZEKO “IRAKURLE-ON” 
KANPAINA BERRIA

Athletic Club Fundazioak irakurzaletasuna sustatzeko “irakurLE- 
ON” kanpaina berria aurkeztu zuen Lezaman, Nico Williamsekin eta 
Dani Vivianekin batera. Norman Rockwell ilustratzaile estatubatuar 
ospetsuan inspiratutako bi posterrek, hiru lehoien presentziari es-
ker, gazteak irakurtzeko grina deskubritzera bultzatzen dituzte.

Lehenengo kartelean, Erika Vazquez mito zuri-gorria agertzen 
da, klubaren aldizkaria irakurtzen, azalean aurpegia duela. Be-
launen gainean Txani Rodríguez, Aixa De la Cruz, Miren Amuri-
za, Alaine Agirre, Edurne Portela eta Karmele Jaio euskal egileen 
liburuak ditu. Ideia da transmititzea nola literaturan, futbolean 
bezala, emakumeak historikoki ukatu zaion eta geratzeko iritsi 
den espazio bat betetzen duen. Emakume egileen hautaketa 
emakumeek idatzitako euskal literaturak bizi duen une bikaina-
ren erakusgarri txiki bat besterik ez da.

Bigarrenean, Dani Vivian agertzen da aldagela batean “His-
torias de fútbol” izeneko fikziozko liburuki bat irakurtzen. Nico 
Williams jakin-minez agertzen da. Bigarren poster honen ideia 
da irakurtzeko grina, futbolarena bezala, maite eta miresten gai-
tuztenak mimesiaz kutsatzen direla. Irakurketa, futbola bezala, 
nahi dugunekin bizitzeko da.

Fundazioak poster bakoitzaren 8.000 ale argitaratuko zituen, 
eta doan bidali zaizkie hitzartutako futbol-klubei, liburutegiei eta 
eskatzen dituzten ikastetxeei.

“GOGOAREN INDARRA”, FUNDAZIOAREN LIBURU 
BERRIA

IrakurLE-ON kanpainarekin batera, Onintza Enbeitaren ‘Go-
goaren indarra‘ liburua argitaratu zen. Eleberri labur honek, 
“Ezagutu zeure abentura” liburu klasikoen formatuan, neskato 
baten ibilbidea kontatzen du, txikia denetik Athletic Clubeko le-
hen taldera iritsi arte. Irakurleari dagozkion erabakiak hartzean, 
neskek futboleko ametsak betetzeko dituzten aparteko zailta-
sunak azaltzen dira.

“LETRAK ETA FUTBOLA”-REN ETA “THINKING 
FOOTBALL”-EN WEBGUNE BERRIAK

Literatura eta futbol jaialdia, “Thinking Football” zinema jaialdia 
bezala, Fundazioaren kultur proiektuaren oinarrietako bi dira. Bi 
jaialdiek webgune propioak estrenatu dituzte aurten. “Letrak eta 
Futbola” jaialdiaren hamahiru edizioren eta “Thinking Football” 

Barrazak eta Galder Reguerak lagunduta, topaketak One Club 
Man (klub bakarreko futbolaria) figura unibertsalari gorazarre 
egin zion.

2022ko Letren eta Futbolaren edizio bereziak bigarren jardunal-
di bat programatu zuen denboraldia amaitu aurretik. Oraingoan 
David Lagercrantz eta Enric Gonzalez izan ziren protagonistak, 
Galder Reguerak zuzendutako elkarrizketan.

Solasaldia hainbat gairi buruzkoa izan zen, abiapuntu gisa futbo-
lak bi egileen obran izan ohi duen presentzia hartuta. Lagercrantzek 
idatzitako Ibrahimovicen biografiaren eta Gonzalezen “Historias del 
calcio” kontakizun-bildumaren artean, euren libururik futbolzalee-
nak, bi idazleek aukera aurkitu zuten futbola, “bizitzaren antzerkia”, 
egungo gizartearentzako gai nagusiez hitz egiteko aukera gisa 
sartzeko: ustelkeriatik pasio menderaezinetara, futbolaren ne-
gozioak erabiltzen dituen “diru-kopuru eldarniotsuetatik” barne.

jaialdiaren hamar edizioren ondoren, zale athleticzale eta funda-
ziozaleek eskura dute jada futbolaren munduan aitzindariak diren 
bi ekimen horiei buruzko informazio guztia.

BERTSODERBIAK ETA AITORTZA SARIA ANJEL MARI 
PEÑAGARIKANORI

Anjel Mari Peñagarikanok, Peña ezizenarekin ezagunagoa, 
Albizturko bertsolari athleticzale ospetsua, Athletic Club Funda-
zioaren Aitorpen Saria jaso zuen 2021ean. Beste zale zuri-gorri 
asko bezala, Peña athleticzale egin zen beste gipuzkoar ospetsu 
bati esker: Jose Angel Iribar, Athletic Clubeko mito bizia. Hain 
zuzen ere, Txopok eman zion Peñagarikanori merezitako saria 
Bertsoderbiaren XVIII. edizioan, Zornotza Aretoan otsailaren 
20an, Athleticek eta Errealak San Mamesen jokatu baino ordu 
batzuk lehenago.

Peñagarikano bertsolarietako bat izan zen, Jone Uria eta Aitor 
Etxebarriazarragarekin batera, Bertsoderbian talde zuri-gorria-
ren ordezkari izan zena. Oholtzan aurrez aurre izan zituzten 
Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolari 
txuri-urdinak. Edizio berezi baterako luxuzko lehia.

Halaber, 2022ko azaroko emakumezkoen derbia zela-eta San 
Mameseko zelaigunean ospatu zen Athletic Plazan zehar, Fun-
dazioak Bertsoderbiaren edizio berezi bat antolatu zuen. Ane 
Labaka eta Jone Uria izan ziren Athleticeko ordezkariak, eta Eli 
Pagola eta Ane Zuazubiskar Realeko ordezkariak.

Gainera, urtero bezala, Fundazioak modu aktiboan parte hartu 
zuen Korrika eta Ibilialdia euskararen aldeko ekimenetan.
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Bere sorreran, Fundazioaren zeregina ia lan-arlo bakarrera mu-
gatzen zen: oinarrizko kirolaren inguruko prestakuntza eta gara-
pena. Hori dela eta, gure inguruko futbolari gazteen prestakuntza 
integrala, hitzartutako klubekin lankidetza estuan, Athletic Cluben 
eta Fundazioaren beraren nortasunaren oinarrizko zutabeetako 
bat da. Arrakasta bermatzeko, funtsezko zutabe horretara baliabi-
de ekonomiko eta giza baliabide garrantzitsuak bideratzen ditugu. 
Fundazioaren kontratua duten langileen ia %80 (ia berrogeita ha-
mar pertsona) kirol-teknikariak, osagileak eta fisioterapeutak dira. 
Harrobiarekiko konpromisoa Fundazioaren eta Athletic Cluben 
DNAren parte zenbateraino den ondo erakusten du.

Lan esparru honen eguneroko kudeaketa Athletic Cluben kirol 
arloari dagokio gehienbat, Lezamarekin eta harrobiko lanarekin 
lotura zuzena duen beharra baita.



ARLO  
AKADEMIKO-KIROLA, 
ATERPE PROGRAMA



 23ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA. 2022KO URTEKO MEMORIA • 22• ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA. 2022KO URTEKO MEMORIA

“KIROLA, HEZKUNTZA ETA BIZIKIDETZA:  
HAURREN ETA NERABEEN BABESA”  
IZENEKO ADITU TITULUAREN BIGARREN 
PROMOZIOA

Athletic Club Fundazioak eta Bilboko Hezkuntza Fakulta-
teak (UPV/EHU), Eusko Jaurlaritzarekin, Bilboko Udalarekin eta 
ikastaroaren bigarren promozioko ikasleekin batera, “Kirola, 
Hezkuntza eta Bizikidetza: haurren eta nerabeen babesa” izene-
ko unibertsitate-ikastaroaren amaiera- eta aurkezpen-ekitaldiak 
egin zituzten San Mamesen. Fundazioak Athletic Cluben Aterpe 
Programarekin batera elkarren ondoan lan egiten du haurrak 
babesteko.

2021/22 ikasturtea osatu zuten ikasleek ikasturte amaierako 
lanen kartelak erakutsi zituzten zeremoniaren atarian, eta, eki-
taldiaren amaieran, merezitako Aditu Tituluaren diplomak jaso 
zituzten graduondoko honetan. Lanaren ikuspegitik goranzko 
joera duen titulazioa da, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriaren 
Aurka Babesteko Lege Organikoa onartu berritan. Lege horrek 
kirolari buruzko kapitulu bat oso-osorik dauka, eta horren arabe-
ra, kirol-klubei Haurrak Babesteko Politika eta Ordezkari baten 

UDAKO, GABONETAKO ETA ASTE SANTUKO  
CAMPUSAK

2022 urtean, Fundazioak arrakasta handiz bere erreferentziako 
hiru Campusak antolatu ditu: Uda, Gabonak eta Aste San-
tua. Asteroko txandetan banatuta, parte hartu zuten ehunka 
haurrek entrenamenduez gozatu zituzten Lezamako zelaietan, 
baita prestakuntza-tailerrak, San Mames eta Athletic Club Mu-
seora bisitak, txangoak, jolasak eta, amaiera bikaina eman zen 
gure lehen taldeetako futbolarien edo mito zuri-gorrien ezusteko 
bisitarekin.

Era berean, Athletic Club Fundazioak Ukrainako gerratik errefu-
xiatutako haur talde bat hartu zuen doan bere udako campusean, 
aurreko edizioetako ohiko ekimen baten bidez, eta Fundazioak 
Bakuva elkartearekin eta Caritasekin, besteak beste, duen lanki-
detzaren barruan kokatzen da.

JOLAS-JARDUEREN ANTOLAKUNTZA
Fundazioak, 2022 urtean, Athletic Herriz Herri proiektuaren par-

te diren jolas-jardueretako batzuk antolatu zituen. Zehazki, Bizkai-
ko Udalen Planari zegozkion lankidetza-akordioak zirela eta, Bon-
bonera Fundazioa (futbol zelai murriztua) Leioa, Derio eta Erandio 
udalerrietan egin zen.

Era berean, Fundazioaren jarduera ludikoak ekainean Barakal-
don ospaturiko Peñista Egunean egon ziren, baita La Merced klu-
baren 75. urteurrenaren ospakizunean ere, Artxandan.

presentzia eskatzen die, bai eta kirol-langileen arloko gutxieneko 
prestakuntza ere.

ATERPE PRESTAKUNTZA
Unibertsitateko ikastaroarekin batera, UPV/EHUrekin, Funda-

zioak, Aterpe programako Iñaki Alonsorekin lankidetzan, Haur 
eta Nerabeen Babesari buruzko prestakuntza-hitzaldi ugari eman 
ditu denboraldian zehar, bai Bizkaian, bai haien presentzia beha-
rrezkoa izan den beste leku batzuetan.

Athletic Club eta bere Fundazioa aitzindariak dira kirolean hau-
rren eskubideak zainduko dituen programa bat ezartzen, eta, 
horregatik, prestakuntza-lan hori funtsezkoa da bereziki zaurgarri 
den eta ahalik eta babes handiena merezi duen kolektibo baten 
alde urratsak egiten jarraitzeko.

FUNDAZIOA ETA FOOTBALL FOR ALL LEADERSHIP 
PROGRAMME BEKAK

Athletic Club Fundazioak, beste denboraldi batez, aurreko den-
boraldian Lezaman baja izan diren jokalarientzako ikasketa-beken 
programa garatu du. Jokalari hauek azken urteotan kirola eta ikas-
ketak uztartzeko ahalegin handia egin dute Athletic Cluben egon di-
ren bitartean. Beka horien helburua ahalegin hori saritzea da, baita 
jokalariak ikasketekin erakutsitako inplikazioa ere.

Aurten, beka jaso duten Athleticeko jokalari ohiak Enrique 
Gonzalez, aurreko denboraldian Gazte Mailan aritutakoa, eta 
Goiuri Lozano, Athletic Clubeko emakumezkoen hirugarren 
taldeko jokalari ohia izan dira. Bi kasuetan, Fundazioak diru 
laguntza eman die Euskal Herriko Unibertsitatean egindako 
ikasketen urte osoa ordaintzeko, baita ikasketen ondoriozko 
beste gastu batzuk ere.

Era berean, Diplejia Espastiko batekin jaiotako Eneko Bilbao, 
makuluekin edo gurpil-aulkian ibiltzera behartuta dagoena, 
Football for All Leadership Programme ikastaroa egiteko Fun-
dazioak aukeratutako pertsona izan zen. Balmasedako gaztea 
urriaren 10etik 17ra joan zen Lisboara, eta bertan prestatu zen 
futbolaren munduan desgaitasuna duten pertsonen enplegua, 
ekintzailetza eta networking-a sustatzeko bereziki sortutako eta 
diseinatutako programa honetan.



INGURUMEN  
ARLOA ETA GARAPEN 
IRAUNKORREKO  
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C02 KONPENTSAZIOA
2021/22 denboraldian, aurreko ikasturteetan egin bezala, 

Fundazioak bere gain hartu zuen Athletic Clubeko egitura 
osatzen duten talde guztien joan-etorriek eragindako CO2 
isuriak konpentsatzeko ardura, gizonezkoen eta emaku-
mezkoen lehen taldeetatik hasi eta kimuetaraino. Lurgaia 
Fundazioarekin lankidetzan, 2022ko maiatzean amaitu zen 
aurreko denboraldiko (2020/21) joan-etorrietako karbo-
no-isuriak konpentsatzeko aurreikusitako 4.000 zuhaitz eta 
zuhaixka autoktono landatzeko eta babesteko prozesua.

Zehazki, konpentsatutako karbono-aztarna 1379’5 tona CO2 
zen.

LANKIDETZAREN ERAGIN SINERGIKOA
Athletic Club Fundazioak, Lurgaia Fundazioarekin, Adsis Fun-

dazioarekin, Sortarazirekin eta Osakidetzako Bizkaiko Osasun 
Mentaleko Sarearekin (RSMB) batera, ekitaldia kokatzen den 
CO2 konpentsazio proiektutik haratago doan zuhaitz autok-
tonoak landatzeko jardunaldia antolatu zuen. Parte hartzen 
duten erakundeen arteko lankidetzaren eragin sinergikoak 

ATHLETIC CLUB PROIEKTUA %100 JASANGARRIA
Athletic Clubekin elkarlanean, Fundazioak epe ertainean % 

100 klub jasangarria lortzera bideratutako hainbat ekimen ga-
ratzen jarraitu du. Horien artean nabarmentzekoak dira mugi-
kortasun jasangarriaren, energia berriztagarrien eta plastikoen 
murrizketaren esparruan gertatutakoak.

PLASTIKOZKO AZTARNAREN MURRIZKETA
2022an, Fundazioak botilatxo berrerabilgarriak eman 

zizkien Athletic Clubeko langile guztiei (Ibaigane, San Ma-
mes eta Lezama), Klubaren eta Fundazioaren plastikozko 
aztarna murrizteko asmoz. Gure lehen taldeetako lehen 
lantaldeek borondatez bat egin zuten ekimen honekin, 
eta berrerabil daitezkeen banakako botilatxoak ere izan 
dituzte.

Era berean, Fundazioak hainbat elkarte laguntzaileri zabal-
du die proiektua. Futbola Buruan txapelketan 500 botilatxo 
berrerabilgarri oparitu zitzaizkien parte-hartzaileei, baita LaLi-
ga Genuineko Azken Fasea jokatu zuten klubei ere. Funda-
zioaren Campusetan parte hartzen duten haurrek eta gure 

Athletic Club Fundazioak egiten duen elkarlanaren garrantzia 
azpimarratzen du.

Fundazioak antolatzen dituen jardunaldi mota hauek aukera 
ematen dute Adsis, Sortarazi eta RSMBko proiektuen era-
biltzaileek bestelako jarduera motibagarri bat egin dezaten, 
guztion onerako eta estigma sozialei aurre egiteko.

Adibidez, 2022ko apirilean egindako jardunaldian, Adsis 
Fundazioaren Bestalde Programaren hamar erabiltzailek (as-
katasunaz gabetutakoei eta askatasunaz gabetutako ohiei 
zuzendua), Osakidetzaren RSMB Proiektuaren hamabostek 
(gaixotasun mentalak dituzten pertsonak zeharka eta modu 
integratuan artatzen dituena) eta Sortarazi Proiektuaren seik 
(Bizkaian baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko arris-
kuan dauden pertsonak bere ahalmenen garapen osoaren bi-
dez gizarteratzearen alde lan egiten duen elkarte klaretiarra), 
Fundazioko teknikari eta laguntzaileekin (horien artean Ernesto 
Valverde bera zegoen) bat egin zuten ekimen jasangarri eta 
sozial honetan.

gizarte-proiektuen erabiltzaileek ere botilatxo berrerabilgarriak 
dituzte planetan plastikozko aztarna murrizteko.
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Fundazioaren Udalen Plana Athletic Cluben balioak Bizkaiko 
txoko guztietara eraman nahi dituen ekimena da. Helburua Fun-
dazioaren eta Athletic Cluben beraren funtsezko nahietako bat 
da: Fundazioak antolatzen dituen gizarte-, ingurumen-, pres-
takuntza-, kirol- eta kultura-jarduerak udalerrietan bertan egin ahal 
izatea, eta ez soilik eskualdeko hiriburuan.

2020ko irailean, Fundazioak bere akordio estrategikoa aurkeztu 
zuen Derioko Udalarekin, zeharkako lankidetza-eredu berria az-
tertzen duen proiektu horrekin bat egin zuen lehen udalarekin. De-
rioren atzetik, beste hamar udal izan dira 2021/22 denboraldian: 
Alonsotegi, Bilbo, Erandio, Getxo, Gueñes, Tragaparan, Abanto 
Zierbena, Zalla, Leioa eta Santurtzi.

Lehen 20 hilabeteetan, harrera ezin hobea izan du proposa-
menak Bizkaiko udalen artean. Fundazioak udal laguntzaileei es-
kaintzen dizkien jarduera eta ekimenen katalogo zabalaren ba-
rruan, Thinking Football Film Festival, Klub eta Irakurketa Tailerrak, 
Adingabeen Babes Integralari buruzko Teknikari eta Senideen 
Prestakuntza eta kirol psikologia, kirol nutrizioa eta hirugarren 
adinekoentzako ergonomiari buruzko hitzaldiak izan dira gehien 

eskatu diren proposamenak. Halaber, akordio horien bidez, Fun-
dazioak eta udalek zeharkako lankidetzarako beste bide batzuk 
aztertzen dituzte, Fundazioak lan egiten duen Euskadiko Hiruga-
rren Sektore Sozialeko elkarteentzat onuragarriak izango direnak

Hona hemen beste akordio nabarmen batzuk: “Alianza Pais 
Pobreza Infantil Cero”, EFDNren “More Than Football”, CAFErekin 
“Total Access” eta ANESVADekin Osasuna plataforma.

KALITATE-POLITIKA
2022an, bere kudeaketa-sistemaren kalitatea egiaztatzen duen 

ISO 9001 ziurtagiria berritu du Fundazioak, bai eta ISO 14000 
ziurtagiria ere. Azken ziurtagiri honek egiaztatzen du Fundazioak 
bere lana ingurumen-kudeaketako estandarren arabera garatzeko 
beharrezko osagaiak dituela.




