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Mendira itzultzea

Urte honetan bakarrik edo 
hurbileko jendearekin gozatu 
behar izan dugu gure 
zaletasunaz.

Itxaron egin behar izan dugu 
berriz ere taldean joateko, hala 
ere erronka berriak izan ditugu 
mendira itzultzeko.
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Argazkia, Castro 
Valnera, aurreko 
irteera batekoa

Jarduera birpentsatzen
SARRERA

2020-2021eko ikasturteari hasiera ematean, ziur 
geunden aurrez aurreko jarduerak egitea ez 
zela erraza izango, 2019-2020ko ikasturtearen 
amaieraren ondoren “normaltasun berri” baten 
aurrean, Ganekogortara ihes egin ahal izan 
genuen batzen gaituen zaletasunaz gozatzeko.

Hala eta guztiz ere, Klubeko taldeek lanari ekin 
genion, arau-esparruaren barruan, hain aldakorra 
eta, batzuetan, ulergaitza zena, gure bazkideei 
aukera itxaropentsu bat eskaini ahal izateko.  

Klubaren Batzar Orokorra egitea, inguruko 
gailurretatik ihes egin nahi zuen oro animatzeko 
unean uneko erronkak, Bizkaiko eta Euskadiko 
Mendi Federazioaren batzarretan parte hartzea... 
urte desberdina izan da, baina lan sakona inoiz 
baino agerikoagoa.

Talde bezala hausnartu gara eta gure irteeren 
kudeaketa, barne-prestakuntza eta eskura ditugun 
kanalen bidez gurekin harremanetan jartzen diren 

pertsona guztien arreta hobetzea izan dugu amets.
Urte honetan alderdi guztietan hazkundea eman 
da, jende askok egin baitu bat Klubarekin, bai 
bazkide gisa, bai federazio-lizentziak tramitatzeko 
bide gisa. 

Hurrengo orrialdeetan aurkituko dituzue hazkunde 
horren berri ematen den informazioa, klubak 
ikasturte honetan eman dituen datu ekonomikoak, 
gogoratuz aurten bazkideei kuotarik ez kobratzea 
erabaki genuela eta zuen interesekoa izan 
daitekeen informazio guztia.

Memoria honen bidez, ikasturte honek Aitzeder 
Mendi Taldearentzat suposatu duena ezagutzera 
gonbidatzen zaituztegu, berriro gailurretan ikusteko 
ilusioz eta inguruan ditugun paisaiak taldean 
zeharkatuz.
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ERRONKAK  
eta JARDUERAK

Urteko proposamenen ibilbidea
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COVID 19k osasun-arloko murrizketak ezarri arren, 
aurten ahal den neurrian erritmoari eusten saiatu 
gara.

Alde batetik, 2020ko azaroaren 14an, larunbatean, 
Klubaren Batzar Orokorra egin genuen, modu 
telematikoan. Zuzendaritza Batzordea berretsi 
genuen, urteko kontuak eta klubaren aurrekontua 
onartu genituen, baita Itaka-Eskolapios Fundazioari 
lankidetzara gordetako aurrekontuaren %2aren 
alde egitea erabaki genuen, azkenik, kontu 
korrontea Fiare Banka Etikora aldatzea.

Bestalde, erronka batzuk egin genituen mendian  
libreta bat ezkutatuz.  Aurkitzen zuen jendeak izena 
eta data jartzen zituen, eta horrek, jende kopuru 
nabarmena izan zuen. Arnotegi, Errestaleku, Biderdi, 
Malmasin, Ganguren eta Goikoganera jo genuen, 
inguruan ditugun tontorretara. Arnotegiren 
erronka azpimarratu beharra daukagu, 2021eko 
urtarril-otsailean egin zena, 100 pertsonak baino 
gehiagok parte hartu baitzuten.

Aitzeder Mendi Taldeko eragileek parte-hartze 
handiagoa izan zezaten, martxoan eta apirilean 
bi aldiz egin genuen ongintzako gidarientzako 
prestakuntza proposatu genuen. Klubetik ondo 
ikusten dugu irteeren antolamenduan jende 
gehiagok parte hartzea. Horri esker, momentuko 
aforo baimenak kontuan izanik irteerak lehenago 
berratzeaz gain, irteera gehiago eta hobeto 
antolatu ahal izan ditugu normaltasun osoz 
eta murrizketarik gabe. Laguntzeko modu bat 
ongintzako gidari izatea da. 

Klubeko bazkide guztiak animatzen jarraitu nahi 
dugu, bereziki irteeretan lagundu ohi diguzuenak, 
hurrengo irteeretan parte har dezazuen; izan ere, 
edukia interesgarria izango baita, ondoren, zertan 
datzan jakin ondoren bakoitzak erabakiko du 
laguntzera animatzen den. Bide batez, eskerrak 
eman nahi dizkiegu, berriro ere, lehen saioaren 
ondoren, aurrerantzean gidari izango diren 
pertsonei.

Maiatzaren 8an, larunbatean, Aitzeder Mendi 
Taldeak Bizkaiko Mendizale Federazioaren (FVM-
BMF) Batzarrean parte hartu zuen lehen aldiz, bi 
urtez federazioko kide izatearen baldintza bete 
ondoren. Bertan 24 klub egon ginen, kirolari, epaile 
eta teknikariak, guztira 78 boto batuz.

Ondoren, ekainaren 12an, larunbatean, Aitzeder 
Mendi Taldeak Euskal Mendizale Federazioaren 
(EMF) batzarrean parte hartu zuen lehen aldiz 
Gasteizko Europa Biltzar Jauregian. Han onartu 
genituen 2020ko federazioaren kontuak, 2021eko 
jardueren egutegia, eta Lehendakaritzaren eta 
Federazioaren Zuzendaritza Batzorde berriak 
antolatu dituen kide eta batzordeen txostenak 
ere aurkeztu ziren: ibilaldi nordikoa, segurtasuna, 
mendiko eskia, lasterketak, eskalada...

Zoritxarrak 
egon arren, 
beti aurrera
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Errestaleku otsaila
Altitudea:: 586 m | Sarbidea:: Bilbao | Izen-emanak: +100

 Libreta gordetzen

Arnotegi urtarrila
Altitudea:: 423 m | Sarbidea:: Bilbao | Izen-emanak: +100

Gailurrean
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Biderdi martxoa
Altitudea:: 881 m | Sarbidea:: Bilbao | Izen-emanak: +30

Ikuspegiak behatuz

 Izenak idazten

Ganguren apirila
Altitudea:: 462 m | Sarbidea:: Bilbao | Izen-emanak: +20
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Goikogane ekaina
Altitudea:: 699 m | Sarbidea:: Ugao | Izen-emanak: +10

 Libreta gordetzen

Malmasín maiatza
Altitudea:: 362 m | Sarbidea:: Bilbao | Izen-emanak: +10

Gailurrean
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PROPOSATUTAKO IBILBIDEAK 

3.413 m

568,8 m 65,37 km

10,9 km
3.309 m

551,5 m

ALTUERA  
metatua eta batez bestekoa 

Aurreko atalean, ikasturte honetan proposatutako erronkak ikusi ahal izan ditugu.
Hemen dituzue altitudeak, distantziak eta desnibelak.

Guztira 6 erronka izan dira, 3.413 m-ko altuera metatua eta 568,8 m-ko batez 
besteko altuera dutenak. Erreferentzia gisa, Pagasarrik 671 m ditu. Desnibel metatua 

3.309 m-koa izan da eta 551,5 m-koa batez beste. Metatutako distantzia 65,37 km-
koa izan da eta 10,9 km-koa batez beste. 

Erronka gehienak Bilbotik proposatu dira, osasun-murrizketak direla eta. Hiritik aukera 
asko daude eta ibilbide berriak ezagutzeko aukera ere.

Taldea handitzen doan heinean, ingurune hurbila ezagutzen lagunduko 
diguten beste ibilbide batzuk egiten jarraituko dugu, eta, aldi berean, gailur 

bereziren bat igotzeko urrundu ahal izango gara.

DESNIBEL  
metatua eta batez bestekoa 

DISTANTZIA  
metatua eta batez bestekoa 

“Denek nahi dute mendiaren gailurrean bizi, baina zoriontasuna eta hazkundea gora 
egiten den bitartean gertatzen da”  [Andy Rooney] 
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Cerredo (Castro Urdialesetik)

FITXA 

Denbora 3h 45’
Zailtasuna Baxua
Altitudea 644 m
Kokapena Castro Urdiales
Hasiera Castro Urdiales
Nola heldu Autobusa

Non jan Gailurrera iritsi baino zertxobait lehenago 

Babes lekuak Bidean ez dago babeslekurik. Castro Urdiales zehar, baten bat.
Alternatiba Islaresetik ere egin daiteke 
Bitxikeria Kostako mendia izanik, itsasorantz ikuspegi ederra dago

Informazio gehiago
Webgune hauetan:

https://www.mendikat.net/com/track/8658

Oharra: fitxa hau ahalik eta kontu handienarekin idatzi da, hala ere akatsen bat izan dezake. Baten bat 
aurkitzen baduzu, eskertuko genizuke Aitzeder Mendi taldeari jakinaraztea
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Leire Bravo, batzorde kide 

ERREPORTAJEA

Pirinioetara 
Bidaia

Larrako urtegia - Respomuso aterpetxea - Arriel iboiak

MENDIKO BERRIA
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Urriko goiz honetan zerua oskarbi egunsenti 
da, eta, freskoarekin bada ere, oso egun 
atsegina izan dugu Tena haranan.

Aragoiko Pirinioetako ibilbide hau 
hasteko, Sarrako urtegitik gertu utziko 
dugu autoa, urtegiko aparkalekuan hain 
zuzen, Formigalera igotzen den Sallent de 
Gállegoko errepide zaharretik.

Gaurko ibilbidea bi zatitan banatu dugu: 
13. etapa: Sallent de Gállego - GR11ko 
Respomuso aterpea eta Arriel iboiak.

Ibilbidearen lehen zatia “Aguas Limpias” 
ibaiaren gainetik dagoen egurrezko zubi 
bat zeharkatuz hasten da, bertatik lur-
pista bat jarraitzeko daukagu, lehenbizi, 
Las Tornadasera eramango gaituena eta 
ondoren, pagadi eder bat eta hainbat ur-
jauzi zeharkatu ondoren, besteak beste 
Garmo Negro sakanetik, “Paso del Onso” 
desfileraino.

Bidexkak “Llano Cheto”ko zelaitik 
jarraitzen du Arriel sakanera iritsi arte, eta, 
handik, Respomusoko urtegiko presara iritsi 
aurretik, “la Virgen de las Nieves” ermitara 
iristen gara. 

Hortik aterpea ikusten da, eta kafea 
hartzeko aprobetxatuko dugu.

Ibilbidearen bigarren zatian, atzerantz joko 
dugu Arriel iboietara doan saihesbidea 
ikusi arte, “Aguas Limpias” ibaiarekin ia 
paraleloa doen bidexka jarraitu beharko 
dugu, lehenbizi iboi txikira eta gero Arriel 
Bajo iboiera iritsi arte.

Arriel Bajo iboian, Pic Palasen, Sommet de 
Batcrabèren eta Balaitusen babesean, 
atseden pixka bat hartzeko aprobetxatuko 
dugu eta eguneko azken bisita (Arriel 
Altoko iboia) egin aurretik zerbait jateko.

Harri artean ibili ondoren, iboiera iritsi gara, 
Von Martin del Palas aurrez aurre dugula.

Fitxa teknikoa
Ibilbide mota zirkularra

Distantzia 20,88 km 
(joan-etorria)

Desnibela 1043 m

Denbora 8 h 
(gutxi gora behera)

Zailtasuna erraza

Sallent de Gállegora itzultzeko garaia iritsi 
da. Horretarako, bidea atzerantz egingo 
dugu iboi txikiraino eta, handik, hartxingadi 
batetik jaitsiko gara, bertako harrietan 
dauden marka gorriak jarraituz. Arrasto 
horiek gidari dira Arrieleko sakanetik 
barrena, eta GR11 berriz ere lotzen duen 
baso txiki bat zeharkatuz, Sarrako urtegira 
itzuliko gaituena.
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Klubaren gainerako jarduerak bezala, Aitzeder 
Mendi Taldearen III. Batzar Orokorrean ere eragina 
izan zuen Covid-19ko pandemiaren ondoriozko 
murrizketek, eta modu telematikoan egin behar 
izan zen. Batzar Orokorra urtero egiten da, eta 
klubeko adin nagusiko bazkide guztiek hizpidea 
eta botoa izateko eskubidea dute.

Klubak gardentasunez jokatzeaz gain, Batzarrak 
aukera ematen du erabaki garrantzitsuak taldean 
hartzeko, horrela, bazkideen taldeak gidatuko du 
klubaren norabidea.

Batzar Nagusia 2020ko azaroaren 14an egin 
zen eta Aitzeder Mendi Taldeko Zuzendaritza 
Batzordea izan zen buru. Guztira, 11 bazkidek 
hartu zuten parte.

Bilera klubaren martxa errepasatuz hasi zen. 7 
irteeraren ondoren, pandemiak klubaren jarduera 
gelditzera behartu zuen, eta atseden labur bat utzi 
zuen uztailean Ganekogortara irteera egiteko.

Osasun egoera eta horri lotutako murrizketak 
kontuan hartuta, irteerak irailean eten ziren 
berriro, baina klubak lanean jarraitu zuen jarduera 
alternatiboak eskaintzen.

Batzarrean aztertu ziren gaiak hauek izan ziren, 
guztiak aho batez onartuak:

• Mikel Silió Undabeitia Zuzendaritza Batzordeko 
idazkari izendatzea.

• 2019-2020 kontuak onartzea eta emaitza 
aplikatzea:

Programatutako irteeren etenaldia zela eta, 
2019-2020 ekitaldiak 451,02 euroko soberakina 
utzi zuen. Batzarrak onartu zuen soberakin hori 
borondatezko erreserben funtsera eramatea, 
hurrengo ekitaldian gerta litezkeen galerak 
estaltzeko erabili ahal izateko, 2020-2021 
aurrekontuan zehazten den moduan.

• 2020-2021eko aurrekontuaren onespena:

Denbora batez jarduerari berriro ekingo 
ez zitzaiola aurreikusita, bazkide-kuotak ez 
kobratzeko aurrekontu bat onartu zen, baina 
bai lizentzien tramitazioa, horrek galerak 
sortuko lituzkeela kontuan izanik. Hala ere, 
aurrekontu honetan aurreikusitako defizita 
lehenago aipatutako 2019-2020 ekitaldiko 
soberakinarekin konponduko litzateke.

ASAMBLEA 2020
On-line Formatuan



15

• Lankidetzaren % 2ren destinoa:

Aurreko 2019ko Batzarrak onartu zuen Aitzeder 
Mendi Taldeak garapenerako lankidetzari 
egindako ekarpena diru-sarreren %2a izango 
zela, aurreko ekitaldietan emandako %1aren 
ordez. “Itaka-Escolapios” erakundea aukeratu 
zuten lankidetzarako fondoaren jomuga. 

Klubeko pertsona askok ezagutzen dute 
fundazio hori, bere jarduera soziala herrian 
nahiz mundu osoan garatzen duela ere.

• Fiare Banka Etikoan parte hartzea:

2020ko berrikuntza nagusietako bat Triodos 
Banketik Fiare Banka Etikora aldatzea izan zen, 
azken kooperatiba horren oinarri soziala izanik. 
Bi erakundeek banku etiko gisa funtzionatzen 
dute, baina, Fiareren baldintzak hobeak dira 
klubarentzat. 

Beraz, Batzarrak Fiarerako aldaketa eta 
klubaren sarrera onetsi zituen bankuaren oinarri 
sozial gisa.

Bileraren zatirik handiena bukatuta, Osasun 
Krisiaren aurrean klubak izandako erantzunari 
buruz hausnartzeko gunea izan zuen 2020ko 
Batzarrean. Nahiz eta taldean irteerarik egin ez 
izan arren, 2020an klubak kideekin harremanak 
izan zituen eta bazkideak eta harpidedunak beren 
kabuz ibilbideak egitera animatu zituen. 

Gainera, irteerak baimendu bezain laster, 
jarduerari berriro ekiteko, Batzorde Betearazleak 
ongintzako gidari gisa parte hartzera bultzatu 
zituen bazkide federatuak.
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ANTOLAKETA Sendotzeko urtea

2020-2021 ikasturtea desberdina izan 
da, baina Batzordeak lanean jarraitu du 
bi helburu nagusi kontuan izanik, biak 
helburuak ikasturtea ahalik eta gehien 
aprobetxatzea eta ilusioz mendira atera 
eta leku berriak aurkitzea bideratzen 
dute. Beraz, lehen helburua zen ikustea 
noiz itzul gintezkeen klubeko irteera 
presentzialetara, osasun egoerari adi 
egon eta agertzen ziren arauei begira. 

Bigarrenak geldialdi-denbora 
aprobetxatzea zen beharrezkotzat jotzen 
genituen alderdiak hobetzeko, hala nola 
ongintza gidari-taldea sortzeko.

Talde honek hilero egiten duen lana ez da 
irteerena bezain ikusgarria, baina lan honek 
aukera ematen du klubak aurrera egiteko 
eta bazkideei erronka berriak eskaintzeko. 
Ikasturte honetan batzordearen bilerak 
beti bezala mantendu dira, hilean behin.

Arauen aldaketen berri izan dugu gure 
bazkideei jakinarazteko eta, horren 
arabera, klubaren martxa planifikatzeko. 
Bilerak kideen artean adostu ohi ditugu, 
denek parte hartu ahal izateko.

Aurten 6 pertsonak osatu dute batzordea: 
Ander Mijangos, Asier Mintegi, Mikel Silió, 
Mikel Querejeta, Jon Gil eta Fabiola 

Caballero. Talde plurala, esku bat eman 
nahi duenak lekua duela jakinaraziz.
Ikasturte honetan ez dugu irteerarik izan, 
baina proposamen berri bat atera dugu, 
jardueren atalean irakur ditzakezuen 
erronkak. 

Ondoren, batzarra egin genuen, 
ongintzako gidari berrientzako 
prestakuntza eman, eta Bizkaiko (FVM-
BMF) eta Euskadiko (FVM-EMF) mendi 
federazioko batzarretan parte hartu.

Bigarren helburuaren ildotik, ikastaro hau 
aprobetxatu nahi genuen indartsuago 
ateratzeko; beraz, jende gehiago inplikatu 
nahi dugu klubeko taldeetan, batzordean 
eta/edo ongintzako gidari gisa. Horretan, 
eskerrak eman nahi dizkiegu beren 
prestasun eta ilusioagatik interesa izan 
dutenei. Norbait animatuz gero, gurekin 
harremanetan jar daiteke. Gaur egun, 14 
ongintza-gidari ditugu taldean.

Batzordearen lana hainbat gai edo 
zereginetan banatzen da, praktikoagoa 
eta eraginkorragoa izan dadin. 
Kudeaketa- eta komunikazio-taldeak 
ditugu, eta arestian aipatutako 
ongintza-gidak. Kudeaketa-taldea gai 
administratiboez, ekonomikoez eta 
elkarte-bizitzaz arduratzen da. 
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Gure bazkideen batez besteko adina 31,9 
urtekoa da. Batez besteko adina igotzen ari da, 

duela 3 urte batez besteko adina 27koa izan 
zen.

Sendotzeko urtea
Komunikazio-taldea  irteerak eta albisteak 
argitaratzeaz arduratzen da, sare 
sozialetan, webgunea kudeatzen eta 
dokumentuak prestatzen.

Ongintza gidari-taldea irteerak 
pentsatzeaz, prestatzeaz eta gidatzeaz 
arduratzen da. Talde bakoitzean 3 edo 
4 pertsona daude batzorde kideak eta 
bazkideak nahastuz.

Zeregin zehatzak ere badaude, hala 
nola materiala kudeatzea (arropa, 
dendak, botak, liburutegia...), “urteko 
mendizale” lehiaketa edo Itaka-Eskolapio 
Fundazioarekiko harremana. 

Lan horiek pertsona bati edo biri ematen 
zaizkie, ongi funtzionatzen dutela 
ziurtatzeko.

Denbora igaro da elkartu eta irteerarik egin 
gabe. Aitzeder Mendi Taldea datorren 
urteko 2022ko irteerak planifikatzen ari 
da. Itxura ona du pentsatzen ari denak. 
Gustatuko zaizuelakoan, animatu 
etortzera!

Datu aipagarriak:

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

dira klubera.

Elkartea osatzen duten 
bazkideei buruzko grafikoak 

eta datu interesgarriak
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Kanpin-denda
Kanpadendak denboraldi bakoitzean 

batez beste 20 aldiz erabili dira. Bai 
bazkideek bai bazkide ez direnek 

erabili dituzte. Animatu guztiok, zuen 
gozamenerako Klubaren baliabide horiek 

eskatzeko.

Bota-bankua
Bota-banku bat dugu lehen aldiz mendira 

igo eta klubera hurbiltzen direnentzat, 
Naturaz gozatzeko eta eragozpena izan 

ez dadin.
Guztira 14 bota ditugu uzteko, eta 34 
alditan baino gehiagotan erabili dira. MATERIALA

Klubak bazkide guztientzako 
materiala du.

Materialaren artean, liburutegia, 
kanpin-denda eta bota-bankua 
nabarmentzen dira. Botak behar 

dituzten pertsonei mailegatzea 
oso baliagarria da kirol honetaz 

gozatzeko.
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EKONOMIA

Balantzea
2021eko abuztuaren 31n, 2020ko abuztuaren 31rekin alderatuz

Aitzeder Mendi Taldearen 2020-2021 ekitaldiko emaitzen balantzea eta kontua. Klubaren Batzar Nagusiak 
onartzeko dituen kontuak.
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Emaitzen kontua
2020-2021 ikasturtea, aurrekontuarekin alderatuta.
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GIZARTE ETA
INGURUMEN ERAGINA

Eragin sozialari dagokionez azpimarratzen duguna:

• Klubeko banketxea “Fiare Banca Ética” da, printzipio 
etikoei jarraituz ekonomia errealean bakarrik inbertitzen 
duen bankua. Gure eragiketen %100 banku etikoko 
entitate horrekin egiten da. Elkarte berria “Triodos Bank” 
banku etikoaz ordezkatzea hautatu zen klubeko Batzar 
Nagusian.

• Klubaren estatutuen arabera, aurrekontuaren %1 gutxienez 
garapenerako lankidetza proiektuetarako erabiliko da. 
2020-2021 ekitaldian, aurrekontuaren %2 onartu zen, eta 
84,47 euroen norantza klubaren batzarrean aukeratuko da.

• Ekonomia sozial eta solidarioaren alde gaude: gure 
mugikorreko konpainia “Somos Conexión” da, ekonomia 
sozialaren printzipioei jarraitzen dien telekomunikazio-
kooperatiba.

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

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

Parte-hartzea

Aitzeder Mendi Taldeak federazio eta erakunde hauetan parte hartzen du:

2019-20 2020-21

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

Irteeren asistentzia 119 177 - -
Irteeren asistentzia (%) 40 % 60 % - -

Bazkideak 31 35 36 46
Bazkideak (%) 47 % 53 % 44 % 56 %

Personas federadas 9 19 15 28
Personas federadas (%) 32 % 68 % 35 % 65 %

Bazkide federatuak 2 6 1 6
Bazkide federatuak (%) 25 % 75 % 14 % 86 %

Zuzendaritza Batzordeko Kideak 1 4 0 4
Zuzendaritza Batzordeko Kideak(%) 20 % 80 % 0 % 100 %

Condición Desde
Bizkaiko Mendizale Federazioa-

Federación Vizcaína de Montaña Federazioko kidea 2017

Euskal Mendizale Federazioa-Federación 
Vasca de Montaña

Federazioko kidea 
(lurraldekoaren bitartez) 2017

Somos Conexión Sociedad Cooperativa 
Catalana Limitada Bazkide 2017

Fundación Itaka-Escolapios Kolaborazioa 2017

Banca Popolare Etica scpa (Fiare Banca 
Ética) Bazkide 2021

Bazkideen kopuruak antzekoak dira, baina pertsona federatuen arteko aldea nabarmena da. Deigarria 
da bazkide gutxik parte hartzen dutela kluba antolatzen duten taldeetan (Zuzendaritza Batzordea, 
Batzordea eta lantaldeak).
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