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Athletic Club Fundazioak adin
nagusitasuna bete zuen 2020an.

Urtebetetze berezia izan zen, eta, nola ez,
hainbat nobedade ekarri zituen berarekin.
18 urteko ibilbidearen ostean, Fundazioak
hazten eta hobetzen jarraitzen du. Proiektu
eta ekimenak bost multzotan banatzen
dira: Gizartea, kultura, prestakuntza eta

garapena, kirola eta ingurumena. Athleticen
balioak ordezkatu eta defendatzen dituen

eguneroko lana.

Pandemia sortzearekin batera, Fundazioak
egoera egokitu behar izan zuen, eta

egiteko moduak berritu. Ez zuen jarduera
eten, eta Fundazioko teknikariek buru-

belarri jarraitu zuten pertsona
babesgabeenei arreta emateko lanean,

hainbat kolektiborekin batera.

Herriarengandik sortutako kluba sortzeko,
ez dago ezer atseginagorik parte hartzen
duen komunitatearen alde lan egitea baino.

Herritik sortu, herrira bueltan.
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Sorreran, Fundazioaren zeregina ia lan-eremu bakar batera mugatzen zen:
oinarrizko kirolera. Horrela, gure inguruko futbolari gazteen prestakuntza
integrala, hitzartutako klubekin lankidetza estuan, Athletic Cluben eta
Fundazioaren beraren nortasunaren oinarrizko oinarrietako bat izan da eta da.
Arrakasta bermatzeko, funtsezko zutabe horretara bideratzen ditugu baliabide
ekonomiko eta giza baliabide garrantzitsuak.

KIROL ETA

PRESTAKUNTZA
ARLOA
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Fundazioko kontratua duten langileen % 80 inguru (ia 50

pertsona) kirol teknikariak, medikuak eta fisioterapeutak dira.

Harrobiarekiko konpromisoa Fundazioaren eta Athletic

Cluben DNAren parte dela erakusten du.

Proiektuaren helburu nagusiak honakoak dira:

1. Entrenatzaile eta prestatzaileen maila lantzea.

2. Bizkaiko futbolari ahalik eta giza baliabide, material,

metodologia eta bestelako baliabide onenak ematea.

3. Jokalarien motrizitate eta kirol maila hobetzea.

4. Irizpideak bateratzea, Bizkaiko ikastetxe eta futbol

klubetara zabalduz.

5. Athletic Bizkaiko gizarte osoarengana gerturatzea eta

identifikatzea, gaurko eta biharko harreman-oinarriak ezarriz.

Helburu horiek lortzeko, Athletic Club Fundazioa Bizkaiko

140 futbol klub baino gehiagorekin ari da elkarlanean, bai

kirolari dagokionez, baita medikuntzari dagokionez ere.

COVID-19ren eraginak arlo horretako lana baldintzatu

badu ere, oinarrizko hiru lan-ildoak honako hauek dira:

TEKNIFIKAZIO EREMUAK
Atal honetan, helburu nagusia da Athletic Club Fun-

dazioak parte hartzen duen klubetako entrenatzaileei
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prestakuntza ematea. Prestatzaileek metodologia txertatzen

dute eta dagokion klubeko teknikariei aholkularitza ematen

diete. Teknifikazioari dagokionez, sei eremu geografiko

bereizten dira:

• Bilbo

• Eskumaldea – Txorierri - Mungia

• Ezkerraldea – Enkarterriak.

• Durangaldea - Gernikaldea

• Ibaizabal-Aiarako bailara

• Lea Artibai

PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA TEKNIKOA
Prestakuntza eremua proiektuaren pieza garrantzitsua

da. Etengabeko prestakuntza saioak ematen dira

Federazioarekin, eta noizean behin beste ikastaro batzuk,

aplikazio zuzeneko gaien inguruan. Urteko ikastaro bat

egiten da adierazitako sei eremuetako bakoitzean. Era

berean, metodologia ahalik eta gehien egokituko da kluben

beharrizanen arabera, kategoriak bereiziz. Teknikarien

leku-aldatzeak ahal beste murrizteko, zonalde bakoitzean

prestakuntza gela bat dago; horrela, bertaratzeko erraztasu-

nak ematen dira. Aurreikuspena da ikastaroak ugarituz
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joatea; izan ere, Bizkaiko Futbol Federazioarekiko aliantza

baliagarria izango da ikastaroen zabalkunderako eta

ikastaroen homologaziorako.

ZENTRO MEDIKOAK
Durango, Markina, Leioa, Bilbo, Basauri eta Portugaleten

kokatuta daude. Jarraipen medikoa eta fisiologikoa eta

arreta zerbitzua eskaintzen zaie hitzartutako klubetako

jokalariei, baita hitzarmen bidez eratutako taldeei ere. Gai-

nera, prebentzio, ohitura osasungarri eta abarren inguruko

parte-hartze proiektuak sortzen dira, lana prestakuntza eta

prebentzio eremura bideratuz, ez soilik asistentzialera.

BESTE KIROL PROIEKTU BATZUK
Prestakuntzaz harago, Athletic Club Fundazioak hainbat

kirol-proiektu garatzen ditu, eta horietan futbola gehiago

ulertzen da bere alderdi ludikoan lehiakorrean baino. Futbola

joko gisa ulertzen da, eta batasunerako eta garapen pertso-

nalerako eremu gisa.

Hala ere, pandemiaren erruz, Fundazioak 2020an

proiektu horietako asko atzeratu behar izan ditu, besteak

beste, Hondartzako Futbola, Aste Santuko, Udako eta

Gabonetako campusak eta Herriz Herri izenekoak. Azken

hauetatik, koronabirusa agertu aurretik antolatutakoak

ospatu ahal izan ziren, hala nola 2019/20ko Gabonetako

PINari dagokiona. Jarduera hori izan zen bertaratutakoek

gehien bisitatu zutenetako bat. Era berean, Lutxanaren

mendeurrenari eta Bizipoza erakundearen Urteko Jaiari

zegozkien Herriz Herri jaiak ospatu ziren.

Lezama Bekak izeneko proiektuaren barruan, azken

bekadunak Irune Maza, Ander Egiluz eta Nerea Kortabitarte

izan dira, eta Fundaziotik Boise State Universityra (AEB),

Euskal Herriko Unibertsitatera eta Begoñako Andramari

Irakasleen Unibertsitate Eskolara joan dira, hurrenez hurren.

Lezaman kirol arrazoiengatik baztertu dituzten jokalariei

zuzenduta daude laguntza hauek, baina hainbat urtetan

futbolean aritzea eta ikasketak uztartzeko konpromiso sen-

doa erakutsi dute.
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Arlo honetan batzen dira
Fundazioak martxan dituen
proiektu gehienak, noski. 40
proiektutatik 22. Fundazioaren
lehentasun nagusia pertsona
babesgabeenei laguntzea da.

GIZARTE
ARLOA
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Fundazioaren lehentasun nagusia pertsona babesgabee-

nei laguntzea da. Beharrizan handiena dutenengandik gertu

egotea, erabiltzaile bakoitzaren egoera hobetzeko lan eginez.

Gizarte-bazterkeria arloan dauden kolektiboak bi mapa

hauetan agertzen dira:
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2020an, honako hauek izan dira gizarte-

bazterketa jasateko arriskuan dauden

kolektiboei zuzendutako proiektu berriak:

SAVE The Children, Gizakia, Bizgarri,

Sortarazi Itsasbegi eta Walking

Football.

Fundazioak Hirugarren Sektore So-

zialeko hainbat elkarterekin lan egiten du,

eta horien bidez ematen die arreta pertsona

horiei guztiei. Herri ekimeneko eta irabazi

asmorik gabeko elkarteak dira, eta pertsona

guztien eskubideen defentsan egiten dute

lan. Proiektu sozialen oinarrian dauden

aliantza-sarearen barruan, Fundazioarekin

lan egiten duten elkarte eta erakunde nagu-

siak ondoko koadroan jasota daude.
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NAZIOARTEKO LANKIDETZA
Nazioarteko lankidetza Fundazioaren beste lan-arloetako

bat da 2020an, Bizkaia Koopera Villagol, Bizkaia Koopera

Emakumezkoen Kirola eta Serso Honduras proiektuetan

oinarrituta.

2007an Fundazioak lehen nazioarteko lankidetza ezarri

zuen Kirola eta Garapena elkarteari esker, Perun lan egiten

duena. Hain zuzen ere, Bizkaia Koopera Villagol eta Bizkaia

Koopera Emakumezkoen Kirola proiektuek lehen lankidetza

hura hartzen dute abiapuntutzat, eta, Bizkaiko Foru Aldundia-

rekin batera, Villa El Salvadorko (Liman) giza kokaguneko

adingabeei eta emakumeei zuzentzen zaizkie. En-

trenamendu-saioen bidez partekatzen diren helburuak he-

zkuntza-prestakuntza, gizarteratzea eta arrisku-jokabideen

prebentzioa dira.

Era berean, Fundazioak 2014an Serso Honduras proiek-

tua abiarazi zuen, Hondurasko Jutiapa herriko adingabeent-

zat. Helburu nagusia da kirola hezkuntza-sisteman ezartzea,

eta, horretarako, teknikariak ere prestatzen dira..

FUNDAZIOA ETXEZ ETXE
Athletic Club Fundazioak, konfinamenduak iraun zuen

bitartean eta pandemiaren erruz aurrez aurreko saioak egin

ezin izan ziren bitartean, proiektu sozialen asteko jarduera

berreskuratu zuen online saioen bidez. Horrela, Genuine,

Ahalegina, Utopía, Bakuva, Bizitegi, Goiztiri, Save the

Children, Udaloste-Zabaloetxe, Bizgarri, Gizakia, Walking

Football, Villagol eta Athletic Villa proiektuen erabiltzaileek

astero egin zituzten saioak, Fundazioko teknikariek online

programatu edo egin zituzten entrenamenduei esker.
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Kultura eta heziketa eskutik
doaz, gizartearen garapenarekin
batera. Errealitatearen inguruko
ikuspegi kritikoa eta analitikoa
sustatu behar ditugu, errealitate
hori bera hobetzeko.

KULTUR
ARLOA
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THINKING LETRAK ETA FUTBOLA 2020
2020an zehar, pandemia zela eta, Fundazioak bere bi

kultur jaialdi nagusien edizio bateratua programatu zuen

Thinking, Letrak eta Futbola 2020 izenpean. Beti bezala,

helburua beste futbol bat posible dela aldarrikatzea zen,

kulturaren, hezkuntzaren eta futbolaren munduen artean

zubiak eraikiz.

Thinking, Letrak eta Futbola 2020 edizio berezia

azaroaren 9tik 14 bitartean egin zen. Arrakasta handia

izan zuen ikusle kopuruari dagokionez, pandemia

egoeran egon arren. Thinking, Letrak eta Futbola jaialdia-

ren balantzea oso positiboa izan zen. Sei saio izan ziren,

BBK Salan (inaugurazioa) eta San Mameseko Ipar

Aretoan (gainerako saioak). COVID-19ak eragindako

pandemiak jaialdiaren kudeaketa zein garapena baldint-

zatu zituen, baina Fundazioak ondo asmatu zuen Thinking

Football Film Festival eta Letrak eta Futbola ekimenak

uztartzen, eta jaialdiak oso harrera ona izan zuen.

Estreinaldia emozio handikoa izan zen, Aritz Adurizi

buruzko dokumentalaren muntaketa berezi bat izan genuen

eta. Bera izan zen inaugurazio ekitaldiko protagonista handia.

John Carlin eta Ander Izagirre izan ziren bigarren saioko

gonbidatu bereziak. Asteazkenean Howard Kendall handia

omendu genuen, eta Bilbon berarekin lan egindako hainbat

jokalari bertaratu ziren. Osteguna Amets Arzallus, Karmele

Jaio eta Igor Elortza idazleen txanda izan zen, eta ostiralean

Carlos Zanón, José Ignacio Carnero eta Enrique Ballesterrek

hartu zieten txanda literatur atalean. Jaialdiari amaiera
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emateko, azaroaren 9an, larunbata, «Buscando a Panzeri»

eta «Vatreni» filmen emanaldia izan zen San Mamesen.

“WILLIAMS IZATEA”
ETA ATHLETIC IRAKURKETA KLUBA
Urtearen amaieran, Athletic Club Fundazioak «Williams

izatea» liburuaren 7.000 ale argitaratu zituen guztira, adimen

ezgaitasuna duen eta elastiko zurigorria janzten duen mutil

baten istorio zirraragarria. Iaz Fundazioak aukeratutako

egileak Óscar de Marcos eta Ainhoa Tirapu futbolariak izan

ziren eta horien «Togo» eta «Bizitza eskukadaka» kontakizu-

nak argitaratu zituen. Oraingoan, berriz, Williams sindro-

mearekin jaio zen Igor Porset Domingoren, gure Genuine

taldeko jokalariaren, txanda izan zen. Horrela, Fundazioak

adimen ezgaitasuna duten pertsonei hitza eman nahi izan

die eta horien egoera bistaratzen lagundu nahi izan du,

aldarrikatzeko Óscar eta Ainhoa bezala, Igor ere Athletic

Clubaren balioen enbaxadore bikaina dela.

Halaber, 2020ko lehen hilabeteetan, pandemia sortu zen

arte, Fundazioak irakurketa klubak antolatu zituen Bizkaiko

ikastetxe askotan, eta Oscar de Marcos eta Ainhoa Tirapuk

parte hartu zuten. Jardunaldi horien funtzionamendua

honako hau zen: lehenik eta behin, ikastetxe horietako

irakasleak arduratzen ziren ikasleek liburuak irakurtzeaz,

eta, ondoren, irakurketa-kluba egiten zen, non ikasleek

futbolariei liburu horri buruz galdetzen zieten.

IRAKURLE-ON KANPAINA BERRIA
Athletic Club Fundazioaren irakurLE-ON irakurketa

sustatzeko 2020/21 kanpaina berria hasi zen 2020an. Maite

Gurrutxaga, Jordi Lafebre eta David de las Heras

ilustratzaileek hiru poster handi egin zituzten kanpaina za-
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baltzeko. Bizkaiko ikastetxe eta futbol klubetan doan

banatu ziren. Athletic Cluben balioetako bat irakurketa

sustatzea da, eta ilustratzaileetako bakoitzak libreki garatu

zuen ideia hori, kirolarien irudiarekin lotuta eta sozializazioa

bultzatzeko tresna gisa.

ERTSODERBIAK ETA ENKANTE SOLIDARIOA
2020an, Athletic Club FundazioakBertsoderbiaren edizio berri

bat antolatu zuen, 2012tik ospatzen ari den bertsolari zuri-gorrien

eta txuri-urdinen topaketa. Pandemiaren ondorioz saioa

jendartean antolatzea ezinezkoa zenez, Fundazioak bi bideo gra-

batu zituen Onintza Enbeita eta Andoni Egaña bertsolariekin.

Athletic Clubek eta Realak, euren fundazioek sustatuta,

enkante solidarioa antolatu zuten abenduaren 31n, Athletic

Cluben eta Realaren arteko derbia zela eta. Parte hartu

zuten futbolariek erabilitako kamisetak enkantean jarri

zituzten MatchWornShirt plataforman. Holandako

plataforma hau horrelako kamiseten enkanteetan espezia-

lizatuta dago nazioarte mailan. Ekimen solidario honetan

bildutako diru guztia Munduko Medikuak elkartearentzat

izan zen. Era berean, Munduko Medikuak erakundeak

Euskadin garatzen dituen proiektuetara bideratu zuen

dohaintza, bertan pertsona guztientzako Osasun Eskubi-

dea defendatzen baitu.
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Athletic Club Fundazioak 2019an sortutako
lan-ildoari ekin dio 2020an, ingurumen eta
iraunkortasun proiektuetan zentratua. Helburua
ingurumenaren defentsan laguntzea eta Athletic
Club erakundea % 100 iraunkor bihurtzea da.
Lan-ildo hau estrategikoa da etorkizunera begira.

INGURUMENA
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Atal honen barruan burututako proiektuen artean,

honakoak aipatu behar ditugu, bereziki:

CO² ISURPENAK KONPENTSATZEA
Athletic Club Fundazioak konpromisoa hartu zuen talde

guztien leku-aldatzeen ondorioz sortzen diren CO2

isurpenak konpentsatzen saiatzeko. Horrela, Athletic Club

Fundazioak bertoko zuhaitzak landatzeko jardunaldi batean

parte hartu zuen Lurgaia Fundazioarekin eta Adsis

Fundazioarekin batera, Urdaibaiko Biosfera Erreserban

2.100 zuhaitz landatuz.

ISO 9001 ETA ISO 14001 ZIURTAGIRIAK
Athletic Club Fundazioak 2020an ISO 9001 eta ISO

14001 ziurtagiriak lortu zituen.

ISO 9001 eta ISO 14001 ziurtagirien bidez, Fundazioak

ziurtatzen du beharrezko elementuak dituela bere lana

finkaturiko kalitate eta ingurumen estandarren arabera

garatzeko. Zehazki, ziurtagiriek egiaztatzen dute ikuskatu-

riko Kudeaketa Sistema gizarte-, ingurumen-, kirol- eta

kultura-izaerako proiektuen eta jardueren diseinuari eta

kudeaketari aplikatzen zaiola, baita horien hedapenari,

promozioari, sustapenari eta horiek gauzatzeko hirugarren

erakundeekiko koordinazioari ere.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO
ERRONKAK LEHIAKETA BERRIA
Fundazioak Garapen Iraunkorrerako Helburuen ildotik

doan lehiaketa berri bat estreinatu zuen denboraldi

amaieran. Garapen Iraunkorrerako Erronkak izeneko

ekimen horren bidez, parte-hartzaileek gure ingurumena

zaindu eta hobetzeko lanean betetzen duten ekarpen

garrantzitsua ikusarazten dute. 2020an honako gai hauek

aukeratu ziren erronka gisa: Tokiko merkataritza ardurat-

sua, Mugikortasun jasangarria, Turismo jasangarria,

Hondakinen berrerabilera, Biodibertsitatearen garrantzia,

Erabilitako arropa birziklatzea eta Hondakinak sortu gabe

eramateko ontziak.
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Hauek dira Fundazioak
arlo honetan 2020an
egindako berrikuntzarik
esanguratsuenak.

BESTE
LAN-ARLO BATZUK



EHU-REN ETA FUNDAZIOAREN
UNIBERTSITATE TITULUA
Bilboko Hezkuntza Fakultateak eta Athletic Club

Fundazioak beren esperientzia eta interesak batu

dituzte, eta, horren ondorioz, “Kirol, Hezkuntza eta

Bizikidetza: Haurren eta Nerabeen babesa”-ko Aditu

Titulu berria sortu dute. Titulu hau 2020/2021

ikasturtetik dago martxan.

20 krediturekin eta modu erdipresentzialean,

hezkuntzaren eta kirolaren arloko adituek prestatzen

dituzte kiroleko, eskola-kiroleko eta kirol federatuko

profesionalak, ikuspegi berritzaile eta inklusibo

batetik, eta pertsonen garapen integrala sustatzen

duten balioak kontuan hartuta.

Beraz, haurrak eta nerabeak babesteko legeekin

bat datorren titulua da, eta hiru helburu nagusi ditu:

1. Haurrak eta nerabeak babesteari buruzko

lege-esparrua aztertzea eta kirol-esparruari lo-

tzea.

2. Eskubide eta aukera berdintasuna bermatuko

duten prestakuntza-prozesuak diseinatzeko,

garatzeko eta ebaluatzeko gai diren entrenat-

zaileak prestatzea, balioei, ekitateari eta dimentsio

emozionalari arreta berezia eskainiz.

3. Kirola gizarte-trebetasunak eta trebetasun

kritikoak garatzeko eta herritarrei zerbitzua

emateko tresna gisa identifikatzea.

AKORDIO ESTRATEGIKOAK ANESVAD
ETA BILBOKO ABESBATZAREKIN
Fundazioak bi lankidetza-hitzarmen sinatu zituen

2020an Bilbon sustrai handiko bi erakunde hauekin.
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Anesvad Fundazioa Bilboko GGKEa da, eta pobrezia

testuinguruetan Osasunerako Eskubidea bermatzeko lan egi-

ten du. Anesvadek 50 urte daramatza planeta osoko komuni-

tate pobretuenetan lanean, osasun sistemak sendotzeko eta

eraldaketa soziala bideratzeko, pobrezia, desberdintasun

egoerak eta gizarte-bazterkeria murrizteko helburuarekin.

Bilboko Koral Elkartea 1886an eratu zen, musikaren

garapenerako, orokorrean, eta musika korala sustatzeko,

bereziki. Talde nagusiaz gain, 1984an Haurren Abesbatza

sortu zen, eta 1985ean Euskeria Abesbatza, kontserbato-

rioaren eta helduen abesbatzaren arteko urratsa osatzen

duen harrobi ederra. Athletic Club zein Bilboko Korala

bilbotar gizartearen osagai garrantzitsuak dira, eta sinatu

berri duten lankidetza-hitzarmenak haien arteko harremana

sendotu nahi du. Koralak hainbat sari jaso ditu bere historia

luzean zehar, horien artean, Arte Ederren arloko Meritua

saritzeko Urrezko Domina (1986), UNICEF Fundazioaren

50. Urteurrenaren Domina (1996), edota Bilboko Hiribildua-

ren Urrezko Domina (2007).

Athletic Club Fundazioarentzat estrategikoa da Anesvad

eta Bilboko Abesbatzaren garrantzia duten erakundeekin

akordioak lortzea, jakinik elkarrekin urrunago iritsi gaitezkee-

la Garapen Iraunkorreko Helburuak betetzeko ahaleginean.

AKORDIO ESTRATEGIKOAK BIZKAIKO UDALEKIN
Ekimen berri honen helburua da Fundazioaren eta

udalen arteko akordio estrategiko hauek formalizatzea,

ofizialtzea eta zabaltzea, Fundazioaren gizarte-, inguru-

men-, kirol- eta kultura-jarduerak Athletic Club Fundazioari

atxikitako udalerrietan egin ahal izateko.

Derioko Udala izan zen Athletic Club Fundazioarekin

2020ko irailean bat egin zuen lehen udala, eta, horrela,

zeharkako lankidetza-eredu berri bat esploratzen duen

ekimen baten parte izan zen.
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Bilbon, 2021eko otsailaren 1a
Juan Carlos Ercoreca – Fundazioko presidentea
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