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Urtebete itxaropenez

Hirugarren urtea ilusio handiz hasi 
eta plan handiekin idazten dugu 
memoria hau.

Une zailen aurrean, aurrera 
egiteko eta etorkizuna 
antolatzeko, altxatu eta ekimen 
berriak pentsatzea besterik ez 
zaigu gelditzen. 
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Etenaldiaren urtea
SARRERA

Nork esango zigun urtea bukatzerako legeak eta 
araudiak interpretatzen adituak izango ginela...?

2019-2020 ikasturtea ilusioz hasi genuen, klubaren 
3. urteari hasiera emanez. Egutegi erakargarria, 
lehenengo aldiz asteburuko irteera proposatuz 
eta beste bat autobus pribatuarekin, ukitu berri 
bat eman zion Aitzeder Mendi Taldeari, gozatzen 
jarraitzen dugun hazkundea islatuz.

Gainera, modu batera edo bestera lotutako 
pertsonen kopuruak (noizbehinkako parte-hartzea, 
bazkideak, federatuak...) etengabe hazten 
jarraitzen zuen, eta ondorioz, bide indartsua 
ematen digu gure lan egiteko moduan.

Baina pandemia iritsi zen, eta berarekin 
berrasmatzea tokatu zitzaigun.

Unean-uneko arauetara egokitzen saiatu ginen, 
betiere erantzukizunaren eta zuhurtasunaren 
printzipioa aplikatuz, horixe baita beti kontuan 
hartzen duguna gure mendizaletasunean.

Gure sare sozialak aktibo mantentzen jarduera 
guztiak geldirik zeudenean, klubeko pertsonak 
animatzen mendira banaka edo beren 
inguruarekin joateko, eta ikasturteari amaiera 
emanez, egoerak aukera eman bezain laster, 
Ganekogortara irteera egiten, berrelkartzeez 
gozatuz, eta konfinamendu-aldietan hainbeste 
falta izan dugun horretaz gozatuz.

Memoria honen bidez, ikasturte honetan guretzat 
izan den guztiaren berri ematera gonbidatzen 
zaituztegu. Espero dugu datorren urtean orri hauek 
berriro ere klubaren irudiz betetzea, natura taldean 
gozatuz.

Asistentziaren datuak 2018-19 2019-20

Irteera kopurua 11 8

Mendizale desberdinak 166 155

Irteeretako parte hartzea 299 296
Parte-hartzaileen 
batezbestekoa 27,2 37,0

        Bazkideak 39% 42%

        Bazkide ez direnak 61% 58%

   Batzordeko kideak 3,7 3,6

          Aukera 3,8 2,8

          Ojalá 2,4 1,0

          Epeletan 1 0,6 1,9

          Epeletan 2 0,6 0,0

   Itaka proiektuak guztira 7,4 5,7

         Emakumeak 38% 40%

         Gizonezkoak 62% 60%

Parte hartu duten mendizaleen kopurua irteeretako batean 
eta guztira irteeretako asistentzia.

Aitzgorri Mendi Taldearen datuak sartu dira bilakaera 
historikoa

Datu aipagarriak:
 * Konfinamenduaren irteeretan geldialdia egin arren,
Egindako 8 irteerek ia berdindu egiten dute
mendizale desberdinak eta ikasturte osoko aurreko 
ikasturteko asistentzia

  * Datu batzuk, hala nola 37 lagunen bataz bestekoa 
irteeretan, ezin dira alderatu aurreko urteetakoekin, izan 
ere, Ganekogortara eginiko irteeran izandako parte 
hartze altuak eragina du batezbestekoan, “ohiko” irteeren 
kopurua txikiagoa baita.
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Gangurenetik jaitsi eta 
Miguel Unamuno plazarantz 
hartutako argazkia.
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Ganekogorta irteera, 2019ko abenduaren 31n
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IRTEERAK
Urteko irteeren ibilbidea
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Jata mendia Uribe Kostako talaia dela esan 
daiteke, bere gailurretik Uribe eskualde osoa 
menderatzen baitu. 
 Armintza, Mungia eta Bakio herrien artean 
dago, erdigunean.

Alluitz irailaren 15ean
Altitudea: 1.034 m | Sarbidea: Abadiño | Parte-hartzaileak: 40

Jata urriaren 26an
Altitudea: 598 m | Sarbidea: Bakio | Parte-hartzaileak: 29

   Alluitz gailurrean.

Urtea irteera polit batekin hasi genuen, Alluitzera. 
Abadiñoko herritik hasi genuen, artzain-bideetatik 
Atxarteko harrobira iritsi arte.

Handik, igoera ausarta egin genuen Aitxiki inguratuz, 
Artola mendiskaraino. Gero, gorantz begirada bota 
eta denok batera Alluitz arrokatsuaren gailurra 
konkistatzera.

Bista ederra izan genuen sare gisa, Urkiola osoa eta 
Anboto gailurra ikusten ziren, leku magikoa.

Jaitsiera berriro Artolatik, baina oraingoan 
Atxondoko hegalerantz, Axpeko herriraino, 
bertan bazkaltzeko asmoz. Bazkaldu ondoren, 
Apatamonasteriora jaitsi, eta autobusa hartu 
genuen etxera itzultzeko.

Urrian Jata gailurra igo genuen. Bakiotik hasita 
basoan zehar altuera irabazten doa, Jata txikira 
iritsiz.

 

Bistak ikusgarriak dira, goiza gozatzeko ibilaldi polita 
utziz. Zorionez eguraldi ona egin zigun, eta horrek 
bidea gehiago aprobetxatzeko aukera eman 
zigun. Ibilbide sinplea, baina itsasoa eta mendi 
euskaldunak erakusten duena.

Jata txiki (558 m) eta Jata (598 m) gailurrak igaro 
ondoren, hamaiketakoa egiteko gelditu, indarrak 
berritzeko eta Tallun (344 m) eguneko hirugarren 
gailurra egin genuen Larrauri bidean, bertan 
itzulerako autobusa hartzeko.



9

Udazkeneko egun bikaina.    

Arraiz azaroak 17

Altitudea: 361 m | Sarbidea: Bilbo | Parte hartzaileak: 27

              Disfrutnado desde la cima.   

Igande hura eguna uretan igaro zen 
arren, mendiko egun batez gozatzeko 
aukera izan genuen. Kolitzara egin 
behar genuen bidea aldatu eta Arraiz 
mendira abiatu ginen.

Horrela, irteera motzagoa eta 
errazagoa eginez, gehiegi ez 
bustitzeko.

Errekaldetik hasi ginen igotzen, 
Peñascal auzotik igarota. Gailurrera 
iritsi ondoren, Altamira auzotik jaitsi 
ginen, San Mamesera iritsi arte, bertan 
aperitiboa hartuz.

Igotzean euri gutxi izan arren, jaitsieran 
euri pila egiten hasi zen.

Mendian ere egun euritsuak sartzen 
dira, eta, berdin gozatu ahal dira, batik 
bat lagun artean.
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Untzueta abenduaren 14an

Altitudea: 825 m | Sarbidea: Laudio | Asistentes: 25

Ganekogorta abenduak 31 

Altitudea: 998 m | Sarbidea: Bilbo | Parte-hartzaileak: 98

Neguan ongi babestuta.

Abenduan, Untzuetara irteera polita izan genuen. 
Laudiotik atera ginen harrobira hurbiltzeko. Basoan 
barrena egindako igoera ederrak antzinako harrizko 
zubiak zeharkatzea utzi zigun. Ibilbide zirkularra 
eginez, Laudion amaitu genuen berriro. 

Goitik Orozko bailara osoa ikusi ahal izan genuen, 
Itxina mendigunea, eta atzean, Gorbeia. Bista 
pribilegiatua duen gailurra da eta hortaz goza ahal 
izan genuen egin zuen eguraldi onari esker.

Urtezahar egunean mendi egun zoragarri 
batez gozatu ahal izan genuen. 2019. 
urtearen amaiera ospatzeko eta hurrengo 
urtea ondo hasteko Ganekogorta mendira 
joan ginen. Han goitik nork esango luke; 
zein polita ikusten zen dena erori zaiguna 
eta gero.

Oroitzapen, une, elkarrizketa, gailur, amets 
eta ilusio partekatuz beterik amaitu zen 
urtea. Mendia beti izan da topaleku 
gisa euskal kulturan, eta gure klubean, 
gainera, jende berria ezagutzeko une bat, 
ikuspuntu desberdinen iritzia emateko, 
eztabaidatzeko eta gozatzeko.

100 bat mendizale hurbildu ginen egunaz 
gozatzera. Bilboko erdigunetik atera, 
bidean jendea jaso eta Pagasarriko 
gailurrera iritsiko ginen, ondoren, 
Ganekogortara. Han, guztiok batera, 
urtea zoriondu genuen.
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Ganguren urtarrilaren 18an

Altitudea: 456 m | Sarbidea: Bilbo | Parte-hartzaileak: 30

Ganguren gailurrean.

Urteko lehen irteera, Gangurenera. 
Ibilbide atsegina Galdakaotik Bilbora 
eramaten gintuena, goitik bi haranak 
ikus zitezkeela. Ibilaldiaren azken zatia 
eraztun berdeko eremuan barrena 
eginik, hiriguneko alde zaharrera iritsi 
arte. Zelako pribilegioa, etxeko atetik 
naturaz gozatzeko!

Ibilbideak gailur desberdinak egiteko 
aukera eman zigun, guztion gaitasunetara 
egokituak. Mendi magalak inguratzen 
dituen burdinazko gerrikoko bunkerren 
eta lubakien zatiak ezagutzeko aukera 
zuen ibilbideak. Ganguren gailurrera 
iristean, itsasoko bistak ikus daitezke, 
nahiz eta tontor oso altua ez izan, irudi 
bikaina uzten du.

Pastorekorta otsailaren 8an 

Altitudea: 684 m | Sarbidea: Ugao  | Parte-hartzaileak: 33

Otsailean Ugao-Miraballesetik Bilbora egin genuen 
irteera, Zolloko herri txikitik pasatuz. Larunbat goiza 
aprobetxatzeko ibilbide erraza. Ibilbidearen zati 
bat euripean egin behar izan genuen, baina horrek 
ez zituen animoak gutxitu. Ibilaldiaren amaieran, 
eraztun berdeko eremu bat hartu genuen, 
Pagasarriko igoera tradizionaletik behera.

Pastorekortaburu gailurra ere egiteko aukera izan 
genuen, Bilbotik iritsi daitekeen Pagasarri bezain 
beste mendi erraza. 
 
Bidea San Adrianen bukatu genuen, bertan 
bazkaltzera joan aurretik zerbait hartzeko 
aprobetxatuz.
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Ganekogorta uztailak 4 

Altitudea: 998 m | Sarbidea: Bilbo | Parte-hartzaileak: 14

Geldialdi luzearen ondoren, Ganekogortan 
gozatu genuen denboraldiko azken irteeraz. 
Urteko final atipikoa, baina, gozatutako 
eguna izanik.

Oskarbi hasi zen eguna. Ibilbidea 
Iberdrolaren egoitzan hasi genuen, eta bi 
talde egin genituen guztiok batera igotzea 
ekiditeko.

Igoera polita eta indartsua, botxotik egin 
dezakeguna. Ikasturte honi amaiera eman 
nahi genion oporrak baino lehen agur 
esateko eta ihesaldi honekin egin genuen. 
Gailurrean, “2019ko mendizale” lehiaketako 
saria eman genion Asierri.

Zoriontasuna segitzen dut.
Eta mendiak nire bilaketari erantzuten dio.”
[Chantal Maudit] 
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EGINDAKO IBILBIDEAK

5.953 m

744,1 m 129 km

16,1 km
6.561 m

820,1 m

ALTUERA  
metatua eta bataz 
bestekoa

Aurreko atalean ikasturte honetan egin ditugun irteerak ikusi ditugu.
Hemen dituzue altitudeak, distantziak eta desnibelak.

Guztira 8 irteera izan dira, 5.953 m-ko altuera metatua eta 744,1 m-ko batez 
bestekoa dutenak. Erreferentzia gisa, Ganekogortak 998 m ditu. Desnibel metatua 

6.561 m-koa izan da eta batez bestekoa 820,1 m-koa. Aurten mendi altuagoak egin 
ditugu edo altuera txikiagotik hasita. Metatutako distantzia 129 km-koa izan da, eta 

batez beste 16,1 km-koa.

Ibilbideak goizez izaten dira, nahiz eta batzuk, bazkaltzeko geldialdia eginik, 
arratsaldera luzatzen diren. Irteerek40 ordu iraun dute guztira eta irteera baten batez 

bestekoa 5 ordu dira, beraz, garraioa batuta, 6 ordu inguru egiten dute.

Taldea handitzen doa gure ingurune hurbila ezagutzera 
eramaten gaituen ibilbide anitzak prestatzen jarraituko 
dugu, baita urrundu ahal gaitezen gailur bereziren bat 

igotzeko ere.

DESNIBELA 
metatua eta bataz 
bestekoa

DISTANTZIA 
metatua eta bataz 

bestekoa

13
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SERANTES (Mamarigatik)

Ibilbidea
Santurtziko metro geralekuan jaitsi eta Mamarigako irteeratik atera behar da. Mamariga kaletik igota, 
berehala ikusiko dituzu Seranteserako bidea adierazten duten seinaleak. Kalea igotzen hasi ahala eta 
ezkerretara bihurgune handi bat eginez, mendirako igoera hasten d. Pista asfaltatu horrek berak eramango 
gaitu, inolako galerarik gabe, gailurrera, bi ordutan erritmo motelean.

FITXA
Denbora 2 orduko igoera
Zailtasuna Txikia
Altitudea 451 m
Kokalekua Santurtzi

Serantes mendigunea
Hasiera Mamariga auzoan, Serantesen
Nola iritsi Metroz. Geltokia: Santurtzi (irteera: Mamariga).

Non jan Gailurrean

Iturriak • Santurtzin. Bidean ez dago bat ere.
Leku estaliak Bidean ez dago aterperik

Ingurabideak Bide honek pista asfaltatua du gailurreraino. Hobe da hemendik igotzea:
kabiezes, baita Santurtzin ere.

Bitxikeriak • gailurrean gotorlekua dago

Liburuak eta mapak Bizkaiko mendiak – ehuneko 129 gailurretara igoera (SRB) (Kabiezesetik 
igoera)

Informazio gehiago
Web orri hauetan:

http://mendikat.net/monte.php?numero=387
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3788348

Oharra: fitxa hau arretaz handiz idatzi da, hala ere akatsen bat izan dezake. Baten bat aurkitzen ba-
duzu, eskertuko genizuke Aitzeder Mendi taldeari jakinaraztea.
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2019ko BATZARRA
Azaroan egina

Aitzeder Mendi Taldeak urtero egiten du Batzar 
Nagusia, gure erakundeko bazkide guztiak 
partaide egiteko asmoz eta hobeto ezagutu nahi 
gaituzten guztientzat.

Gurea bezalako klub batean erabaki 
garrantzitsuak modu kolektiboan eta gardenean 
hartzea garrantzitsua da, bazkide bakoitzak bere 
proposamenak edo iradokizunak helaraz ditzan.

Aitzeder Mendi Taldearen bigarren Batzar Nagusia 
2019ko azaroaren 9an izan zen, Bilboko Zazpi 
Kaleetako Burtsako eraikinean.
Kluba osatzen genuen 61 kideetatik 16 (%26) 
bertaratu ziren.
Zuzendaritza Batzordeko hiru ordezkariak izan 
ziren bileran, —Ander Mijangos (presidentea), 
Asier Mintegi (presidenteordea) eta Cristina Elías 
(idazkaria)— bilerako buru izan ziren berauek.

Gure klub gaztearen bilakaera gogoratuz hasi 
zen Batzarra, batez ere bazkide kopuruaren 
igoera eta mendizaletasunaren aldeko apustua 
azpimarratuz, mendi-ibiliak garraio publikoaren 
bidez egiteko erabakian islatzen direnak.

Gai hauek landu ziren:

• 2018-2019ko urteko kontuak:

Memoria honetako kontuak aho batez 
onartu ziren batzar orokorrean, Zuzendaritza 
Batzordeak proposatuta. Kontu horiek 279,55 
euroko superabita ematen dute.

• Kontuen emaitzen erabilera:

Era berean, batzarrak aho batez onartu 
zuen kontuen emaitza, alde batetik, aurreko 
ekitaldiko 7,42 €-ko galerak zuzentzea, eta, 
bestetik, gainerako superabita funts sozialera 
eramatea.

• 2019-2020ko aurrekontua:

2019-2020 aurrekontuak aurreko ekitaldiarekin 
alderatuta 2 berrikuntza izan zituen. Alde 
batetik, lankidetzarako aurrekontuaren zatia 
%1etik %2ra igotzea proposatu zen.

Bestalde, irteeren gastua pixka bat igotzea, 
lehen aldiz irteera baterako autobus pribatu 
bat alokatzea erabaki zelako.

Aurrekontu hori aho batez onartu zuen 
Batzarrak.

• % 1 kooperaziora bideratua:

Aurreko proposamenekin bezala, 2019ko 
Batzarrak aho batez onartu zuen Zuzendaritza 
Batzordearen proposamena, hau da, Itaka-
Eskolapios fundazioari aurrekontuaren %1a 
kooperaziora emateko proposamena.

Fundazioak harreman estua du klubeko kide 
batzuekin, beraz, bazkide askok ezagutzen 
dute haien jarduera. 

• Barne-araudia:

2019ko Batzarrak Barne Araubideko 
Erregelamendu bat adosteko balio izan zuen, 
Aitzeder Mendi Batzar eta hauteskunde prozesu 
guztietan arau orokor gisa balioko duena.

• 2020ko egutegia:

Azkenik, beste erabaki bat hartu zen: 
Zuzendaritza Batzordeak 2020rako jardueren 
egutegiaren proposamena onartzea.
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Faby Caballero, komunikazio-taldea

ELKARRIZKETA

MENDIKO 
BIZITZA

Nondik sortzen da mendiko zaletasuna?

Nire ustez, zaletasuna kontziente izan gabe heldu 
zen. Mendiz inguratutako herri batean jaio nintzen, 
eta gustuko nuen han egotea, mendira igotzea 
eta nire burua eginda sentitzea, zarata guztietatik 
deskonektatzea eta naturarekin konektatzea. 
Behin goian, gehiago nahi nuen, dokumentaletan 
ikusten nuen edozein gailur altuetan imajinatzen 
nintzen, eta... autoa izateko adina iristen denean, 
inguruko mendietara joan ahal zara, gero eta 
gehiago eskatzen duzu, eta ikusten duzu ametsak 
egia bihur daitezkeela, berau zaletasunean 
bihurtuz.

Noiz erabaki zenuen klub bat bilatzea eta Aitzeder 
MTan izena ematea?

Bizitza etapaz beterik dago, probintziaz aldatzean 
berri bat hasi zen niretzat. Jende bila zabiltzanean 
zure zaletasun berberekin... Aitzeder MT aurkitu 
nuen.

Zerk erakarri zintuen klubetik?

Egia esan... web orrian dagoen informazio guztiaz 
gain, diseinuak erakarri ninduen. Lasaitasuna 
eta konfiantza transmititzen zidan, orain oker ez 
nenbilela ziurtatu dezaket.

Behin barruan, zer alderdi gustatu zaizu gehien?

Gauza berri guztiak izutu egiten gaitu, eta 
taldeko kide guztien hurbiltasunak beldurrak 
desagertzea lortu zuen. Familia gaztea gara, 
bere zaletasunarekin bat datorrena, gainera, 
zaletasun horren azpian beste zaletasun batzuk 
partekatu ahal izan ditut beste kide batzuekin. 
Nabarmentzekoa da, halaber, irteeren eskakizuna, 
klubak bat egiten duelako parte-hartzaileen 
aniztasunarekin.

16
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MENDIKO BERRIA

Nola uste duzu parte har daitekeela klubean?

Klubak proposatzen dituen irteeretan parte 
hartzeaz gain, (pandemiaren aurreko garaian 
jeje), proposamenak beti dira ongi etorriak, 
azalduko dut; kluba aniztasunera egokitzeko, 
pertsona bakoitzak bere limiteaz jabetzen bada 
eta horren arabera ibilbide berriak proposatzen 
baditu, klubak aniztasunaren egokitzapena 
errazago beteko luke.

Horrez gain, parte-hartzeak mendiko arauekin 
bat egin behar du, ingurunea errespetatzea, 
presarik ez izatea eta gozatzea.

Zer eginkizun dute klubek mendi-zaletasunean?

Garrantzitsuena erantzukizuna da. Irteera guztiek, 
bakarka nahiz taldean, ibilbidearen aldez aurreko 
informazioa behar du, eta Aitzeder MTn nolabait 
esatearren “prestatzen” dizkigun ibilbideez goza 
daiteke, bakoitzaren errespontsabilitate hori 
kenduz.

Irteeretatik kanpo, mendiarekin zerikusia duen 
albiste ororen berri izateko beste tresna bat da, 
batez ere orain, pandemia honek ekarri digun 
arau aldakor hauen aurrean. 

Nola ikusten dituzu Covid-19aren aurrean 
zaletasun honi jarritako murrizketak?

Beno, gai delikatua iruditzen zait. Mendi zale 
guztiek azken irteeretan sortu diren aglomerazioak 
igarri dituzte. Zentzua izan, ulertzen dut hemengo 
istripu batek, hango beste batek, oraintxe bertan 
ospitaleak bete eta pandemia honi kalte egin 
diezaioketela. Orain zaletasun hau ezagutu 
duteenei ez diet eskubiderik kentzen, baina uste 
dut, agian, beste ezer egiterik ez izateak begiak 
ireki eta inguruko xarma ikusarazi diela. Hala ere, 
horixe da kaltegarria gaur egun sortzen diren 
erromeria hauek.

Hemen da federatua izatea ala ez eztabaida 
has daiteke, kirol honen onura asko federatuak 
gaudenontzat baitira. Talde handietan ezin 
joatea, oraintxe bertan, ba
tokatzen dena da.

Zein menditara espero duzu joatea egoera hau 
pasa eta gero?

Etxetik urrun dagoen edozein. Zenbat eta 
gehiago debekatu, orduan eta handiagoa 
da bidaiatzeko beharra... Oraintxe bertan 
erabaki beharko banu, izugarri gustatuko 
litzaidake Pirinioetako txokoak ezagutzea eta 
esperimentatzea.

17
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ANTOLAKETA
Hazkunde geldiezina

Zuzendaritza Batzordea

Lehenengo talde hau, Zuzendaritza Batzordea, 
Batzar Nagusian aukeratzen da.

2019-2020 ikasturtean eratu zuten Zuzendaritza 
Batzordea:

· Ander Mijandos (presidentea)
· Asier Mintegi (presidenteordea)
· Cristina Elías (idazkaria)
· Mikel Querejeta (batzordekidea)
· Mikel Silió (batzordekidea)

Klubaren martxa zaintzeaz eta bazkideen 
batzarretik eratorritako lanak egiteaz arduratzen 
da talde hau.

Batzordea

Bigarren taldea Batzorde Betearazlea da, 2019-2020 
bitartean klubeko 8 kidek osatua: Ander Mijangos, 
Asier Mintegi, Mikel Querejeta, Cristina Elías, Maialen 
Urruela, Jon Gil, Xabi Sierra eta Mikel Silió.

Talde hau klubaren egunerokoak betetzen 
arduratzen da.

Bazkide kudeaketa, irteerak eta kontuak prestatzea, 
proiektuen jarraipena egitea eta parte hartzen 
dugun esparru guztietako kooperazioetan aritzea, 
sentsibilizazioan, prestakuntzan edo parte-hartzean.

Funtzionamendu egokia eta irteerak errazteko asmoz kluba hainbat 
taldetan banatzen da. Hona hemen horiei buruzko zenbait datu. Mila 

esker klubean lan egin eta lan egin dutenei.
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Bazkideak 

Gure lehentasuna bazkideak dira ikasturte honetan 
ere. Horretarako, federazio-lizentzien kudeaketa 
errazten dugu, hala eskatzen dutenentzat, eta, 
klub gisa, jarduerak eskaintzen jarraitzen dugu, 
baita eskura dugun mendiko materiala (botak eta 
kanpin-dendak) errazten dugu.

Aurtengo bazkide kopurua 66ra igo da, eta gero 
eta gehiago dira bazkide diren eta ez diren 
pertsonen parte-hartzea irteeretan.

Ildo berean jarraituko dugu jende gehiagorekin 
partekatu ahal izateko, eta aldi berean, klubeko 
lagun egin nahi duten mendizaleengan hurbiltzeko.

Datu aipagarriak:

Pandemiak geldialdia egin arren, gero eta 
bazkide eta pertsona gehiago hurbiltzen dira 

klubera.

Aitzgorri Mendi Taldearen datuak 
sartu dira bilakaera historikoa 

ikusteko.

Gure bazkideen batez besteko adina 
30,7 da.

Batez besteko adina igotzen ari da, 
duela bi urte 27 urte izan zen.

Pertsona kopuruaren bilakaera

Bazkideen batez besteko adina
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Kanpin-denda

Urte hauetan zehar kanpin-denda gutxi gora 
behera 20 aldiz erabili da denboraldi bakoitzeko. 
Bai bazkideek bai bazkide ez direnek erabili 
dute. Zuek guztiok animatzen zaituztegu klubaren 
baliabide hauek erabiltzera.

Bota-bankua

Bota-banku bat dugu lehen aldiz mendira joan eta 
material hori ez dutenentzat. Naturaz gozatzeko 
eragozpen ez izateko eta material hori ez 
dutenentzat sortutakoa.  

Artikulu zenbakia
2018-19 

eskainitako 
aldiak

2018-19 
eskainitako 

aldiak
Botak 1 2 1

Botak 2 3 2

Botak 3 3 2

Botak 4 2 3

Botak 5 3 2

Botak 7 - 2

Botak 9 2 1

Botak 10 - 1

Botak 11 - 2

Botak 12 - 2

Bota partikularrak 2 1

GUZTIRA 15 19

MATERIALA

Klubak nahi duten bazkide 
guztientzat materiala du. 
Materialaren artean, liburutegia, 
kanpin-denda eta bota-bankua 
nabarmentzen dira. Botak behar 
dituzten pertsonek balio handia 
dute kirol honetaz gozatzeko.
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EKONOMIA

Balantzea
2020ko abuztuaren 31n, 2019ko abuztuaren 31n konparatuta.

Aitzeder Mendi Taldearen 2019-2020 ekitaldiko balantzea eta emaitzen kontua.
Klubeko Batzar Orokorrak onartu ditu Kontuak.
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Emaitzen kontua
2019-2020 ikasturtea, aurrekontuarekin alderatuta.
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GIZARTEAN ETA 
INGURUMENEAN DUEN ERAGINA

 Irteeretan erabilitako garraiobidea 2018-19 2019-20

   Oinez 27 % 25 %

   Garraio publikoa 27 % 75 %

   Autoa 45 % 0 %

Asistentziak garraiobidearen arabera  (%) 2018-19 2019-20

   Oinez 45 % 38 %
   Garraio publikoa 27 % 62 %

   Autoa 28 % 0 %

Garraiobidea

Ikasturte honetan ez da 
irteerarik izan autoan (garraio 
publikoko irteeraren batean 
laguntzeko auto batzuk izan 
ezik), eta klubak proposatutako 
aztarna ekologikoa murriztea 
lortu da

Irteera bakoitzean mugitutako pertsona-kopuruaren 
arabera, autoa gutxiago erabili da. Horrela lortzen da klubak 
ingurumenaren gaineko eragina murrizteari dagokionez 
ezarritako helburuetako bat.

Eragin sozialari dagokionez, honako hau azpimarratu behar da:

• Kluba eratu zenetik, gurekin lan egiten duen banku-
erakunde bakarra Triodos Bank da, ingurumen-, kultura- 
eta gizarte-sektoreetan soilik inbertitzen duen bankua. 
Gure eragiketen %100 banku etikoko entitate horrekin 
egiten da. Entitate hau aldatzen ari da gure azken Batzar 
Orokorrean erabakitakoaren arabera.     

                                                         
• Klubaren estatutuen arabera, aurrekontuaren %1 gutxienez 

lankidetza-proiektuetarako erabiliko da. Joan den 
ikasturtean aurrekontuaren %1etik %2ra igotzea erabaki 
zen, eta Batzar Nagusiak 2019-2020ko 88,48 euroak Itaka-
Eskolapios fundazioari ematea erabaki du.

• Ekonomia sozial eta solidarioari laguntzen diogu: 
telefonia mugikorreko gure hornitzailea Somos Conexión 
da, ekonomia sozialaren printzipioei jarraitzen dien 
telekomunikazio-kooperatiba.

• Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaz arduratzen 
gara: klubeko maila guztietan emakumeak gero 
eta gehiago egon daitezen etengabe neurtzen eta 
ahalegintzen gara.
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Berdintasuna

Hona hemen berdintasunaren eraginaren adierazleak:

Parte-hartzea

Aitzeder Mendi Taldeak federazio eta erakunde hauetan parte hartzen du:

2018-19 2019-20

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

Irteera-asistentzia 114 185 119 177
Irteera-asistentzia (%) 38 % 62 % 40 % 60 %

Bazkideak 21 28 31 35
Bazkideak (%) 43 % 57 % 47 % 53 %

Pertsona federatuak 4 13 9 19
Pertsona federatuak (%) 24 % 76 % 32 % 68 %

Batzordeko kideak 2 6 2 6
Batzordeko kideak (%) 25 % 75 % 25 % 75 %

Zuzendaritza Batzordeko kideak 1 4 1 4
Zuzendaritza Batzordeko kideak (%) 20 % 80 % 20 % 80 %

Baldintza Noiztik

Bizkaiko Mendi Federazioa Federazioko kidea 2017

Euskal Mendizale Federazioa-Federación 
Vasca de Montaña

Federazioko kidea
 (lurraldearen bidez) 2017

Somos Conexión Sociedad Cooperativa 
Catalana Limitada Bazkidea 2017

Itaka-Eskolapioak Fundazioa Lankidetza 2017

Nabarmentzekoa da gero eta emakume gehiago dagoela klubeko bazkideen artean, baita pertsona 
federatuen artean ere. Irteeretako parte-hartzaileen kopurua oso antzekoa da. Deigarria da bazkide 
gutxi izatea kluba antolatzen duten taldeetan (Zuzendaritza Batzordea, Batzordea eta lantaldeak).

2
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LEHIAKETA 

Aitzeder Mendi Taldeko lehiaketak mendizaleak gonbidatzen 
ditu mendira joaten diren aldiro mendi-tontorretan jarritako 

postontzietan txartela uztea, urtero mendi gehien igo dituzten 
mendizaleak saritzeko.

Aitzeder Mendi 
Taldeko bazkide eta 
lagunen eta klubaren 
arteko identifikazioa 

sustatzea, baita beren 
kontura mendietara 

igotzen direnean ere.

Euskal mendiko 
kluben tradizioari 

eustea.

Txartelak gailurretan 
aurkitzen dituzten 
beste mendizaleei  

Aitzeder Mendi Taldea 
ezagutzera eman.

3 helburu

1

3

2

“URTEKO MENDIZALE ”
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Mendi gehiago   Mendi desberdin 
gehiago

Parte-hartzailea   Gailurrak

Mikel Silió 7

Asier Mintegi 6

Lahcen Gammane 4

Leire San Miguel 3

Jose Jesús García 3

Imanol Silió 3

Ander Mijangos 3
Mohamed 
Ounasser 2

Joseba Roldán 2

Jon Gezuraga 2

Faby Caballero 2

Jagoba García 2

Maialen Urruela 2

Javi Peñalba 2

Brahim Daha 2

Parte-hartzailea   Gailurrak

Mikel Silió 7

Asier Mintegi 6

Lahcen Gammane 4

Leire San Miguel 3

Jose Jesús García 3

Imanol Silió 3

Ander Mijangos 3
Mohamed 
Ounasser 2

Joseba Roldán 2

Jon Gezuraga 2

Faby Caballero 2

Jagoba García 2

Maialen Urruela 2

Javi Peñalba 2

Brahim Daha 2

Hona hemen 2020ko zenbaketa. Bi kategorietan irabazle bikoitza dugu: mendi gehiago eta 
mendi desberdin gehiago.

Beraz, bigarren kategoriako irabazlea 2. sailkatua izango da.
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 “PAPIRO 251” TXOSTENA 
Itaka-Escolapios fundazioaren aldizkaria

Hau izan da bigarren ikasturte osoa Aitzeder Mendi 
Taldea izenez, mendiko klub bat sortzeko ideia zoro 
hartatik zenbait urte igaro ondoren.

Aurreko ikasturtean bezala, ekintza, hazkunde eta 
ilusio handiko urtea izan da. Dagoeneko 67 bazkide 
gara Kluba osatzen dugunok, gehi unean uneko 
irteeretan parte hartzera animatzen diren guztiak. 
Abentura honetan parte hartzera animatzen den 
jendearen artean sortu den giro ona nabarmendu 
nahi dugu, espiritu gaztearekin, ordezko planak 
proposatuz, irteera ofizialez gain, menditik haratago 
doazen aisialdiko jarduerak ere proposatuz... poz 
handia da nola hazten den Aitzeder egunez egun.

Aurreikusitako 11 irteeretatik 7 egin ditugu ikasturte 
honetan, egoerak ez baitigu aukerarik eman 
martxotik aurrera egiteko. Aipagarria da, besteak 
beste, abenduaren 31n Ganekogortan izan 
zen igoera, eta errekorra berriro gainditu zuen 
94 parte-hartzailerekin. Gainera, Alluitz tontorra 
egiteko erronka gainditu dugu, Anbotoko gailurraz 
disfrutatuz. Jata, Kolitza, Untzueta, Ganguren, 
Pastorekorta… izan dira gure Klubaren historiari 
gehitu dizkiogun beste gailur batzuk.

Guztira 185 bertaratze izan ditugu irteera horietan, 
eta horietatik 34 Itaka-Eskolapioen proiektuetakoak 
dira. Oraindik ere luxua da Ojalá, Aukera, Epeletan… 
osatzen duten pertsonekin mendia partekatzea; 
gainera, aukera polita da Itaka-Eskolapioen 
gure proiektuak hain ondo ezagutzen ez dituzten 
bazkideei haientzat ezezagunak diren errealitateak 
ezagutzen dituzten aukera polita eskaintzea.

Irteeretatik haratago egiten ditugun beste jarduera 
batzuk aipatzearren, aurten Iturralde-Eskolako 

ikastaroak ematen jarraitu dugu eta mendiko 
segurtasunaren arloan lanean jarraitu dugu. 

Irteeretarako oinetakoak behar dituztenentzako 
bota-bankuari forma ematen ere jarraitu dugu, beti 
parte hartzera bultzatzen duen zerbait.

Gainera, Klubaren bigarren Batzar Orokorra 
egin dugu. Bertan, bazkideek formalismoetako 
batzuk bete ahal izan zituzten (urteko kontuak eta 
aurrekontua onartzea, aurrekontuaren %1 Itaka-
Eskolapioen lankidetza-proiektuetarako erabiltzea, 
etab.). baina, batez ere, klubaren funtzionamendua 
pixka bat gehiago ezagutzea eta aurrera egiteko 
proposamenak egitea.

Pandemia dela eta, 4 irteera gelditu zaizkigu 
planteatzen genituen artean, gainera, ilusio handiz 
planteatzen genituen berrikuntza batzuekin: 
lehenengo irteera alokatutako autobusarekin 
Arantzazu – Aitzgorri – Zegama ibilbidea egiteko 
aukera emango ziguna, eta Gorbeia eta Anbotora 
igoko ginen asteburuko lehen ihesaldia. Hauek eta 
beste gehiagorekin itzuliko gara, gogo eta ilusio 
handiagoz, ahal denean!

Azken lerro hauek aprobetxatu nahi ditugu 
Anaiarteko, Katekumenotza, begirale, boluntario 
eta proiektuetako pertsona guztiak… denoi gure 
ustez “mendira ihes egitea” baino askoz gehiago 
den zerbaitetan parte hartzera gonbidatzeagatik: 
gozatzeko unea, 

Aita-Amak oparitu digun agertokia ezagutzea eta 
partekatzea ibilbidea eta ibilera alaitzen duten 
pertsonekin.
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