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A U R K I B I D E A 



Umiltasunaren 
garaipena

Carlota Ciganda esatea golfa esatea da.  Bost urte 
besterik ez zituenean hasi zen kirol honetan, eta 
dagoeneko hogeita bederatzi bete ditu. Swing, put 
eta eagle-z jositako urte laurdena, garaikurrez beteta 
dagoen maleta, eta pasaportea beti poltsikoan. 

Carlota Ciganda 
Machiñena   
(Iruña, 1990)

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open txapelketak utzitako irudia.
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Denboraldi honetan garaipena lortu du Estrella Damm 
Mediterranean txapelketan, Solheim Cup txapelketetako 
garaile izan da, Europaren izenean, eta zirkuituko bost 
txapelketa handienetako hirutan hamar onenen artean sailkatu 
da; rankingean postu onena lortu duen europarra izan da.

Ultzamako Golf Klubean hasi zen jokatzen, eta bertan 
ibilbide arrakastatsu bat egin du munduko hamar 
jokalari onenen artean kokatu arte. Benjamina zenetik, 
garaipenaren eta erronkak garaitzearen bidea jarraitu 
du. Egunez egun hobetu nahi izan du beti, eta txapelketa 
guztietan ahalegin guztiak egiten ditu.

Espainiako txapelduna izan da kimu-mailan (2001 eta 
2002), haurren mailan (2003 eta 2004), kadete-mailan 
(2003, 2004 eta 2006), 18 urtetik beherakoen mailan 
(2006, 2007 eta 2008), junior mailan (2006, 2007 eta 
2008), maila absolutuan (2006, 2007 eta 2008), eta 
hala jarraitu du zirkuitu profesionalean sartzea lortu 
arte (2011). Profesional gisa jokatutako lehenengo 
denboraldian Merituaren Ordena irabazi zuen eta urteko 
rookie gisa hautatu zuten Ladies European Tour (LET) 
zirkuituan.  Ez zen denbora asko igaro lehen garaipena 
lortu zuen arte Estatu Batuetako zirkuitu profesionalean 
(LPGA); beste hiru espainiarrek (Marta Figueras-Dotti, 
Beatriz Recari -hau ere nafarra- eta Azahara Muñoz) 
soilik irabazi zuten ordura arte txapelketaren bat LPGAn.

Argazkia: Carlota Ciganda Europako taldearekin 2019an irabazitako Solheim koparekin.
Egilea: Estrella Damm Mediterranean Ladies Open.

Cigandak dagoeneko bi garaipen lortu ditu LPGAn eta 
hiru LETn; horri esker, europarren taldeko kide izan da 
lau aldiz Solheim Cup lortzeko norgehiagokan. Azken 
edizioa pasa den irailean izan zen, eta Cigandak bigarren 
aldiz hartu zuen esku artean garaikurra, Europaren eta 
Estatu Batuen arteko lehia irabazi ondoren (errekor 
propioa du nafarrak txapelketa horretan).

Golfeko ikono bat bada ere, etxera itzultzen denean 
ohitura berak izaten jarraitzen du. Egutegia gorriz 

markatuta izan ohi du, gutxienez hogeita bost astetan; 
izan ere, aste horiek munduko toki desberdinetan 
jokatzen diren hainbat txapelketari dagozkie. Txapelketa 
gehienak, dena den, Estatu Batuetan jokatzen ditu. 
Horrek ez du esan nahi ez dituenik beti haren jaioterrira, 
Iruñera, itzultzeko egun batzuk erreserbatzen, 
familiarekin eta lagunekin indarrak hartzeko eta 
kirolari eta pertsona gisa hazten jarraitzeko. Egunero 
entrenatzen bost edo sei ordu egiten baditu ere, beti 
hartzen du denbora irakurriz adimena lantzeko. 

Umiltasunaren garaipenaE L K A R R I Z K E T A



6

Taldean ez du inoiz coach edo psikologorik izan, baina 
bidaietan ez zaio inoiz liburu on bat falta.

«Golfak bizitza osoan zehar umila 
izaten irakasten dizu»

Nola iritsi zen golfa zure bizitzara?

24 urte daramatzat golfean. Nire aitarekin eta haren 
lagunekin hasi nintzen, Ultzaman. Txikia nintzenean kirol 
guztietan aritzen nintzen, baina azkenean golfa aukeratu 
nuen eta ez naiz gaizki ibili.

Beti zenuen kirola inguruan txikia zinenean?

Futbolean jokatzen nuen. Frontenisean aritzen nintzen. 
Igeriketan aritzen nuen... Egia esan, beti gustatu 
izan zait asko kirola. Etxetik kanpo egotea gustatzen 
zitzaidan, lasterka eta kirola egiten.

Zergatik aukeratu zenuen golfeko makila, erraketa 
edo baloia beharrean?

Beti aitarekin egoten nintzen, eta golf-zelaira joaten zen. 
Makil bat ematen zidan eta ni pilotei joka ibiltzen nintzen. 
Horrela hasi nintzen, eta horrela jarraitu nuen kirol honetan.

Argazkia: Carlota Ciganda bunker batetik ateratzen amateur garaian. 
Egilea: RFEGolf-ek utzitako irudia.

Umiltasunaren garaipenaE L K A R R I Z K E T A
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Ultzamako golfean hasi zinen, Rogelio 
Echeverriarekin. Zure hastapenak izan al dira zure 
arrakastaren sekretua? 

Rogelio hogei urtetan zehar izan zen nire irakaslea. Hark 
irakatsi zidan golfean jokatzen, swing egiten; denetatik 
irakatsi zidan. Egia da azken urte hauetan, azken 
entrenatzailearekin gauza txikiak hobetzen joan naizela, 
baina Rogelio izan zen mundu honetan sartu ninduena. 
Denbora asko egin nuen harekin.

«Betiko pertsona bera naiz»

Amateur gisa British txapelketa (2007) eta 
Europako bi titulu (2004 eta 2008) irabazi zituen, eta 
unibertsitate mailako garailea izan zen Arizona State 
unibertsitatearekin (2009 eta 2010). Alde handia al 
dago Carlota Ciganda amateurraren eta Ciganda 
profesionalaren artean?

Beno, espero dut ezetz. Denborak aurrera egiten du, 
baina ni betiko pertsona bera naiz. Etxera etortzea eta 
familiarekin egotea gustatzen zait. Betiko lagun berak 
ditut. Txapelketa bat irabazteak edo ez irabazteak ez 
dit bizitza asko aldatzen. Gustatzen zaidana egiten 

jarraitzen dut; golfean jokatzen eta egunero hobetzen 
saiatzen.

Nola asimilatu zenuen Merituaren Ordena irabazi 
izana Europako zirkuitu profesionaleko debutean?

Oso urte polita izan zen, Laura Davies-ek (1985) soilik 
lortu zuelako ordura arte. Egia esan, oso ondo jokatzen 
hasi nintzen, eta izugarria izan zen urteko Rookie-aren 
titulua eta Merituaren Ordena irabaziz hastea.

Era berean, munduko hamar emakume 
jokalari onenen artean sailkatzea lortu duen 
lehenengo espainiarra zara. Zein duzu hurrengo 
erronka? 

Hamar onenen artean jarraitzea gustatuko litzaidake, eta 
beharbada noizbait lehen postura heltzea. Ez da erraza, 
gaur egun oso maila ona baitago, baina nik uste lanean 
jarraitzen badut eta neure buruarengan konfiantza badut 
oso gauza onak etorriko zaizkidala.

Argazkia: Ciganda 2007ko British Open 
Amateur txapelketako garaikurrarekin. 

Egilea: RFEGolf-ek utzitako irudia.

Umiltasunaren garaipenaE L K A R R I Z K E T A
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Txapelketa «Handi» bat irabaztea al da lortzeke 
duzun helburu bakarra?

Helburuetako bat, bai. Gustatuko litzaidake, bai, datozen 
urteotan Handi bat irabaztea. Horretarako ari naiz 
egunero lanean, eta ahalegin guztiak egiten ditut.

Lau aldiz hartu duzu parte Solheim Cup-en, Europa 
eta Estatu Batuak aurrez aurre jartzen dituen 
norgehiagokan. Lehiaketa horretan errekor bat 
lortu duzu; izan ere, bertan parte hartu duzun lau 
edizioetan ez baituzu inoiz galdu igandeko (azken 
eguneko) banakako partida.

Asko gustatzen zaidan aste bat da. Taldeka jokatzen 
dugu, eta atsegin dut Europaren alde aritzea. Ez zait 
gustatzen taldeak galtzea; beraz, ahalegin guztiak egiten 
ditut. Egia da; lau edizioetan ez dut behin ere galdu 
banakako partida hori. Oso errekor ona da, eta datozen 
urteotan mantentzen saiatuko naiz.

Oso desberdina da banakako txapelketa bat 
irabaztea edo talde batekin irabaztea.

Bai, hala da; izan ere, golfa oso kirol indibiduala da, eta 
ia ez dago taldekako norgehiagokarik. Horregatik egiten 
dit halako ilusioa Solheim-eko aste horretan jokatzeak. 

Argazkia: 2019Ko Solheim Cup txapelketan puntu bat ospatzen. 
Egilea: Carlota Cigandak utzitako irudia.

Lagunekin jokatzen dugu, eta taldekideak benetan 
elkarri laguntzeko prest gaude; irabazi egin nahi dugu 
eta ilusio handia egiten digu.

«Izugarri gustatzen 
zait lehiatzea»

Orain dela gutxi Estrella Damm Mediterranean 
txapelketa irekia irabazi duzu Sitgesen. Etxean 
eta familia ondoan duzula irabazi duzun zirkuitu 
profesionaleko lehenengo titulua da. Garaipen 
horrek besteek baino zapore hobea al du?

Egia esan, oso berezia izan zen Espainian, nire 
herrialdean, irabaztea, familia osoa aurrean nuela irabazi 
nuelako. Oso polita izan zen, egi bihurtutako ametsa, 
Espainian irabazi nahi bainuen, denen aurrean. 

Familiarekin joan ohi zara txapelketetara?

Noizean behin gurasoak etortzen dira nirekin. Ez dira 
askotan etortzen, batez ere Estatu Batuetan jokatzen 
dudalako, baina urtean lau edo bost txapelketetara 
etortzen saiatzen dira. Espainian jokatzen badut, jende 
gehiago etorri ohi da.

Umiltasunaren garaipenaE L K A R R I Z K E T A
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Mediterranean txapelketan Nafarroako hiru jokalari 
egon ziren (Carlota Ciganda, Beatriz Recari eta María 
Hernández); horietako bi, munduko golfaren maila 
gorenean: Ciganda eta Recari. Zer du komunitate 
honek maila hori lortzeko?

Txikitatik asko entrenatzen dugun jokalariak gara. 
Komunitate txikia da, eta ez da erraza Europako 
eta Estatu Batuetako zirkuituan hiru jokalari egotea. 
Sinestezina da, benetan.

Urtean zehar, Estatu Batuetan egiten dituzu 
txapelketa gehienak. Nola uztartzen dituzu 
aireportuak, hotelak, ordutegi aldaketak... bizitza 
pertsonalarekin?

Hori da gogorrena. Ez dago bizitza perfekturik, baina 
nire kasuan gehien kostatzen zaidana hotelak eta 
jet-laga dira, bai. Nekatu egiten zara, Estatu Batuetara 
joaten zarelako, gero Asiara, gero itzuli, gero Europa... 
Baina izugarri gustatzen zait lehiatzea eta oso gustuko 
dut jokatzea; beraz, momentuz askoz gauza positibo 
gehiago dago negatiboak baino.

Familiarekin eta lagunekin egoteko tarteak ateratzea 
lortzen al duzu?

Oso harreman estua dut nire gurasoekin eta familiarekin, 
eta ahaleginak egiten ditut haiek bost edo lau astetan 

etortzeko edo ni itzultzeko, edo egutegia elkar askotan 
ikusteko moduan antolatzen saiatzen naiz.

Zer behar du Carlota Cigandak norgehiagoka batean 
ondo egoteko?

Ongi prestatuta joatea. Entrenamendu asko, lasai 
egotea... Espainian nagoenean indarrak berreskuratzen 
ditut. Oreka mantentzea da garrantzitsuena.

Lesioek errespetatu egin zaituzte urte hauetan guztietan.

Bai. Zorionez, ez dut inolako lesiorik izan. Fisioterapeuta 
onak ditut, lepoa eta bizkarra kargatu egiten zaizkidalako; 
golf-jokalaria izanik, normala da. Hala ere, ez dut ezer 
larririk izan.

Txapelketa bateko zelaira iristen zarenean, zer da 
egiten duzun lehenengo gauza?

Ordubete lehenago iritsi ohi naiz. Aldagelara joaten naiz, 
luzaketak egiten ditut. Ondoren, pilotei jo, put batzuk bota 
eta jokatzera.

Caddie-a oso garrantzitsua da jokalari batentzat. Beti 
caddie bera eramaten duzu?

Zortzi urte daramatzat profesional gisa, eta bi besterik ez 
ditut izan.

Argazkia: Swing bat egiten. 
Egilea: Estrella Damm Mediterranean Ladies Open.

Umiltasunaren garaipenaE L K A R R I Z K E T A



Zure aitak egin al dizkizu caddie lanak noizbait?

Bai, txikitan bai. Amateurra nintzenean txapelketa bat 
baino gehiagotan egin zituen caddie lanak. Profesionala 
naizenetik, ez da sartzen. Oso zorte ona izan dut 
nire gurasoekin, beti babestu nautelako eta beti esan 
didatelako gozatzea dela garrantzitsuena. Ez didate 
sekula presiorik egin.

Marta Figueras-Dottik, Espainiako hautatzaileak eta 
Europako golfaren ahots garrantzitsuenetako batek, 
Carlota Cigandaren indar mentala eta ausardia 
nabarmentzen ditu. Burua al da zure indargunea 
jokoan?

Baliteke, nahiko lasaia naiz. Uste osoa dut nigan. Arreta 
orainean jartzen saiatzen naiz, gainerako guztia alde 
batera uzten dut eta golfean jokatzeaz eta momentuaz 
gozatzeaz soilik arduratzen naiz.

Zein uste duzu dela zure kolpe onena?

Nire kolpe onena distantzia da. Indar handiarekin jotzen 
dut. Oso arma ona dut esku artean eta etekin handia 
ateratzen diot.

Ba al duzu bereziki gustatzen zaizun golf-zelairik?

Urtean zehar zelai askotan jokatzen dugu... 
Espainian gehien gustatzen zaidana Sotogrande 
da. Estatu Batuetan, aldiz, Maryland-eko 
Caves Valley. Hainbestetan jokatzen dugunez, 
ez da erraza bakar bat aukeratzea.

2016an Rioko olinpiar jokoetan lehiatu zinen. 
Kirolari profesional batentzat, nolakoa izan da 
olinpiadetako esperientzia?

Esperientzia ikaragarria izan zen. Espainiaren ordezkari 
izatea zoragarria da, eta olinpiar jokoetan parte hartzea 
edozein kirolariren ametsa da. Egia esan oso ongi pasatu 

Argazkia: Carlota Ciganda senideekin, 2019ko Estrella Damm Mediterranean txapelketako garaipena ospatzen. 
Egilea: Ciganda familiak utzitako irudia.
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genuen, jende asko ezagutu genuen, beste kirol batzuk 
ikusten egon ginen... Oso esperientzia polita izan zen.

Ehun urte baino gehiago igaro dira golfa 
olinpiadetako programan sartu gabe.  Bertan 
geldituko dela uste al duzu?

Baietz uste dut. Datorren urtean ere bagoaz; beraz, nik 
uste bide onetik goazela.

2020ko egutegian markatuta duzu Tokioko 
jokoen data?

Bai. Izugarri gustatuko litzaidake bertan egotea. Oraindik 
asko falta da, baina amets hutsa izanen litzateke 
Espainia beste olinpiar joko batzuetan ordezkatzea.

Munduko leku desberdinetan hainbeste 
norgehiagokari aurre egiteko, ba al dago tokirik 
zure bizitzan entrenatzea edo lehiatzea ez den 
zerbaitentzat?

Egia esan asko bidaiatu dut, herrialde asko ezagutu ditut 
eta egun libreak aprobetxatzen ditut hiriak ikusteko. Ez 
dut egun osoa golfean pasatzen, baina egia da golfak, 
une honetan, oso toki garrantzitsua duela nire bizitzan, 
eta ia-ia horri soilik eskaintzen diot denbora.

«Golfak oso toki garrantzitsua du nire 
bizitzan»

Mediterranean txapelketa irekian futgolfean 
jokatzen ikusi zaitut, F.C. Barcelona eta Espanyol 
taldeetako jokalariekin. Nolakoa izan zen 
esperientzia hori?

Esperientzia ona izan zen. Oso neska jatorrak ziren. 
Barça-ko bi jokalarirekin eta Espanyol-eko beste birekin 
jokatu genuen, eta nik uste baino zailagoa izan zen. 
Txikitan futbolean aritzen nintzen, eta nahiko ukitze ona 
nuen. Ez dudanez praktikatu, galtzen joan naiz, eta 
ez nintzen hain fin ibili. Ahalik eta ongien egiten saiatu 
nintzen, eta egia esan oso ongi pasatu genuen.

Egiten al duzu beste kirolari espainiarren eta 
beste kirolen jarraipena?

Bai, Espainiako kirolari jarraitzen diot. Asko 
gustatzen zait jarraitzea. Rafa Nadalen jarraitzailea 
naiz. Futbolaren jarraipena egiten dut...

Zer iruditzen zaizu emakume askok kirolean 
bizi duten egoera?

Egia esan gai korapilatsua da. Azken finean, 
telebista da saltzen duena. Telebistan gizonezkoen 
futbola edo gizonezkoen kirola gehiago ikusten bada, 
guretzat zailagoa da.

Argazkia: Ciganda aitarekin.
Egilea:  Ciganda familiak utzitako. 

Umiltasunaren garaipenaE L K A R R I Z K E T A



Telebistan golf gehiago ikusiko bagenu, 
jarraipen gehiago izanen luke?

Jende gehiago animatuko litzateke makil bat 
hartzera eta kirol gehiago egitera. Ez baduzu ikusten, 
ez bada ezaguna, zaila da jendea jokatzen hastea.

Golfaz gehiago gozatzen da jokatzen 
ikusten baino?

Jokatzen gehiago gozatzen duzu ikusten baino, 
batez ere ez baduzu jokoa ezagutzen.

Inoiz esan duzu golfa lanarekin alderatzen 
duzun egunean, utzi eginen duzula.

Golfa nire lana da, baina dibertimendu gisa ikusten 
dut. Sufritzen dudan egunean jokatzeari utziko diot. 
Dibertitzen nauen beste zerbait egiten saiatuko naiz.

«Sufritzen dudan egunean 
jokatzeari utziko diot»

Eta kirolarekin zerikusia izanen al du?

Baietz uste dut. Oso gustuko dut kirola, eta nik 
uste kirolaren munduan jarraituko dudala.

Amaitzeko, zer uste duzu irakatsi dizula golfak? 

Golfak bizitza osoan zehar umila izaten irakasten 
dizu. Konstantzia eta esfortzu handia eskatzen du. 
Buruarentzat erronka bat da. Asko gustatzen zait 
egunero hobetu behar duzulako, eta hori ez da 
erraza. Kirol zaila da. ■

Argazkia: Put baten ibilbidea aztertzen, Espainian irabazitako LET zirkuituko lehen txapelketan. 
Egilea: Estrella Damm Mediterranean Ladies Open.
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Carlota Ciganda 
Machiñena
■ 2 garaipen LPGA Tour zirkuituan.  

■ 2016 LPGA KEB Hana Bank Championship. 
■  2016 CitiBanamex Lorena Ochoa Invitational Presented by 

Aeromexico and Delta.
■ 4 garaipen LET Tour zirkuituan. 

■  2012 Deloitte Ladies Open eta China Suzhou Taihu Open.
■ 2013 UniCredit Ladies German Open.
■ 2019 Estrella Damm Mediterranean Open.

■  4 parte-hartze Solheim Cup txapelketan; 
2 azken garaipen.
■ 2013 (irabazle), 2015, 2017, 2019 (irabazle).

■ Garaipen 1 UL International Crown norgehiagokan. 
■  Espainiako taldearekin irabazi zuen 2014an, lehenengo 

edizioan.
■ Rioko 2016ko olinpiar jokoetako partaidea.

■  Amaitu zuen (T39). 

LPGAKO IBILBIDEA

2018
25 txapelketa; 9 hamar onenen artean.
3. US Open txapelketan.
7. British Open txapelketan.

2017
22 txapelketa; 7 hamar onenen artean.
Haren hirugarren Solheim Cup txapelketan parte hartu zuen, 
Europaren ordezkari gisa.

2016
26 txapelketa.
LPGA zirkuituko lehen bi txapelketak irabazi zituen, hilabete 
bakarreko tartearekin.

2015

25 txapelketa.
Lehenengo emaitza bikaina lortu zuen Lorena Ochoa Invitational 
txapelketan bigarren postua lortzean.
Bigarren Solheim Cup txapelketan parte hartu zuen, Europako 
taldearekin.

2014 23 txapelketa.
UL International Crown irabazi zuen Espainiako taldearekin.

2013

19 txapelketa; 2 hamar onenen artean.
Bigarren postua Noth Textas LPGA Shootout txapelketan.
Lehenengo aldiz Solheim Cup txapelketan parte hartzen du 
Europako taldearekin.

2012 3 txapelketa; horietako bat hogei onenen artean.
17. British Open txapelketan.

AMATEUR
British Open amateurraren garaile 2007an.
Europako txapelduna 2004 eta 2008an.
Solheim Cup txapelketako Europako talde juniorreko kide 2005 eta 2007an.
Ryder Cup txapelketako Europako talde juniorreko kide 2004 eta 2006an.
Estatu Batuetako unibertsitateko ligan errekorra egin zuen, jarraian bi 
denboraldi (2009 eta 2010) irabazi zituen lehen jokalaria izan baitzen.

Argazkia: Ciganda amateur garaian.
Egilea:  Ciganda familiak utzitako irudia.
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Erreferentziako taldea 

Futbolaren elitera bidean etapa berria 
hasi zenekoa; Nafarroako emakume 
futbolariek horrelaxe atxikiko dute 
gogoan 2019-2020 denboraldia, 
Nesken Osasuna Fundazioa Reto 
Iberdrola liga berrira igo eta Nafarroako 
emakumezkoen futbola egituratzeko 
lankidetza-hitzarmena sinatu eta gero.

Nesken 
Osasuna 
Fundazioa

Nesken Osasuna Fundazioak utzitako irudiak.

E R R E P O R T A J E A
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E R R E P O R T A J E A Erreferentziako taldea

Futbola hirugarren kirola da, saskibaloiaren eta 
eskubaloiaren ondotik, Miguel Indurain fundazioaren 
proiektuarekin bat egiten: “Kirolaren gailurra helburu”. 
Guztira hamabortz talde atxiki zaizkio Nesken Osasuna 
Fundazioa erreferentziakotzat hartzen duen hitzarmen 
bati, lehen kategoriara ailegatzeko xedez Nafarroako 
futbolaren hoberena biltzen duen plantilla batekin.

Amigó, Ardoi, Baztan, Berriozar, Burladés, Cantolagua, 
Castejón, Gazte Berriak, Iruntxiki, Itaroa Huarte, Kirol 
Sport, Lagunak, Lourdes, Marcilla eta Universidad 
de Navarra dira, Osasunarekin batean, futbolean 
gailurrerantz ibiliko diren klubak. Nafarroako Futbol 

Federazioaren eta Nafarroako Kirolaren Institutuaren 
laguntzaz, Miguel Indurain Fundazioaren bitartez, 
Nafarroako emakume futbolari hoberenen aldeko 
apustua egiten du hitzarmen honek. Talde gorritxoak 
lehentasuna izanen du akordioari atxikitako klubetarako 
jokalarien fitxajeetan, eta, gainera, konpromisoa hartzen 
du Nafarroako emakumezkoen futbola dinamizatzeko, 
txapelketak eta jarduerak antolatuz, eta hitzarmena 
sinatu dutenei laguntza emateko beren taldeetako 
kidego teknikoei prestakuntza eta aholkularitza emanez. 

Nesken Osasuna Fundazioa kluba Reto Iberdrola ligan 
dabil gaur egun, hau da futbol nazionaleko bigarren 

kategorian, eta 2016ko maiatzean sortu zen 
zertarako eta emakumeen aldeko apostua egiteko, 
bere egituran txertatuz Nafarroako bertze zazpi klub: 
Burladés, Iruntxiki, Kirol Sport, Berriozar, Ardoi eta 
Zarramonza, patrono gisa, eta Lagunak eta Gazte 
Berriak, laguntzaile gisa.

Egungo plantilla gorritxoko zenbait jokalariren bizi 
ibilbideak agerian jartzen du Foru Komunitatean 
emakumeen kategoria berregituratzeko zegoen premia. 
Aunitzek ibiltari ibili behar izan zuten talde batetik 
bertzera, edo Nafarroatik kanpora jokatzera alde 
egin, hemen talderik ez zutelakoz. 

Argazkia: Kluben ordezkariak lankidetza-hitzarmena sinatzen.
Egilea: Nafarroako Futbol Federazioa.
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Halaxe gertatu zitzaion egungo kapitainari, Mai 
Garde Echalecuri (Iruña, 1987). Haren historia neska 
frankoren berbera da, klubez klub ibili behar izan 
dutenak maiteen zuten kirolean aritzeko modu bila. 
Futbolzaletasuna aitak kutsatu zion, bai berari bai bere 
bi ahizpei; Osasunako kide egin zituen eta Boscon 
jokatzen zituen partidak ikustera eramaten zituen. 

«Ikastetxean hasi nintzen jokatzen. Ez zegoen jokatzen 
zuen neskarik. Fitxa femeninorik ere ez zen.  6-7 urte 
genituen eta denak batera entrenatzen ginen, baina 
igandeetan ez genuen mutilekin jokatzen ahal. Hain 
zegoen araudia finkatua neronek ere normaltzat hartzen 
bainuen. Zortea izan nuen, Burladések areto-futboleko 
talde femeninoa abiarazi baitzuen; hartara, zortzi urteez 
geroztik Nafarroako ligan ibili nintzen. Hamar urteetan, 
Amayatik deitu zidaten eta hasi ginen aretoko futboleko 
liga nafarrak irabazten. Hortik Erregionalera egin nuen 
jauzi, Amayarekin, eta hurrengo urtean lehen taldera 
igo nintzen, Bigarren Mailan oraingoan. Alabaina, inork 
ez zuen futbol femeninoaren alde egiten eta jokalari 
gehienok kluba utzi genuen. 19 urteetan, Lodosara joan 
nintzen, Bigarren Mailara igo berria baitzen».

Denboraldi horretan Gardek ez zuen zortea bere 
alde izan: peronea hautsi zuen urriaren 26an, bere 
urtebetetze egunean. Bi ebakuntza egin zizkioten, Argazkia: Mai Garde pasea prestatzen, Gijóngo Sportingen aurkako partidan.

E R R E P O R T A J E A Erreferentziako taldea
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Luze gabe izanen zuen bizipen txar horretaz ahanzteko 
aukera. «Lagunak-ek deitu zigun, eta imajinatzen ahal 
duzu: Lehen Mailan jokatzea! Lezaman izan nuen 
estreinaldia, Bilboko Athletic-en kontra, Erreginaren 
Kopan. Permanentzia lortu genuen %99 nafar zen talde 
batekin», nabarmendu du Gardek.

«Orain futbolari 
sentitzen gara»

Eta berriz ere, bere burua berrasmatu beharra. 
«Lagunak desegin egin zen ia-ia, sostengu ekonomikoa 
eskas zuelako. Orvinatik deitu zidaten, areto-futboleko 
lehen mailatik, beraz, eta kirola aldatu nuen”.  Orvinan 
bi urte eta Txantrean hiru egin ondotik, betiere areto-
futbolean, berriz ere etorri zitzaidan Osasunaren deia, 
Osasuna Fundazio berriarena, alegia. “Orain, Taxoaren 
sartu eta klubeko partaide sentitzen zara. Zuzendaritza 
Batzordea hagitz hurbila da. Lehenago hutsaren 
hurrengoa ginen. Muniain (klubeko lehendakariordea) 
entrenamenduetara etortzen da, gu ikuster; kanpoan 
ditugun partidetara etortzen dira. Sentitzen duzu 
maite zaituztela eta zugan sinesten dutela. Osasuna 
erreferentziakoa izaten ari da. Orain futbolari sentitzen 
gara eta baloratzen eta preziatzen dute egiten duguna».

denboraldia galdu zuen eta kategorian beheiti egin 
zuen fitxatu zuen klubak. Dena ez zen txarra izan, 
ordea.

«Irungo Mariñotik deitu zidaten eta, lehen aldiz, diru 
zerbait eskaini zidaten, laguntza bat hilabetero, gastu 
tikietarako. Nitaz aparte, Iruñeko bertze lau jokalariri 
deitu zietenez, auto bat antolatu genuen astean hirutan 
Iruna entrenatzera joateko, gehi partidaren egunean». 

Denboraldi bakarra iraun zuen, tartean Osasunaren 
deia etorri baitzen azkenik. «Niretako, poz gehien 
ematen ahal zidana izan zen; tikitatik ari nintzen 
horren ametsean. Elkarren segidan bi urtez egon 
nintzen Bigarren Mailan. Lehen urtean talde on batekin 
egon nintzen arren, giroan zegoen ez zutela gure 
alde egiten. Egun batzuetan zelairik ere ez genuen 
entrenatzeko. Hain talde pobreetatik heldu baikinen, ez 
zitzaigun deigarria egiten harean jokatzea; gizonezkoen 
Osasunarekin zegoen desberdintasunak bai harritzen 
gintuen, ordea».

«Denboraldiaren akaberan haustea erabaki genuen. 
Ez zen gureganako asmorik ezta interesik ere. Izco 
orduko lehendakariaren ateraldiekin, imajina dezakezu 
nola tratatzen gintuen. Lesionatzen baginen, medikuak 
ibuprofeno bat ematen zigun, eta etxera». Argazkia: Lorena Herrera baloiagatik lehiatzen Alavésaren aurka.

Erreferentziako taldea



Mai Gardek bertze amets bat betetzeko aukera 
izan zuen, Sadarren jokatzea, bere burua ikustea 
gizonezkoen taldea beti ikusia zuen tokian. Osasunak 
Eibarren kontra jokatzen zuen, Iberdrola Ligarako igoera 
helburu. Estadioa galaz jantzi zen, 10.250 lagun ari 
zirela neska gorritxoak animatzen. «Bizi guztian ari zara 
horrekin ametsetan. Arrunt zaila da hori esplikatzea, 
zelaira ateratzea amets bat betetzea baino gehiago 
da. Eibarren kontrako egunean, gauza bakarra neukan 
buruan: une txar guztiak, taldez talde ibili beharra, 
lesioak-eta merezi izan zutela egun horren truke».

Sadarko egun hartako irudiak islatzen du emakume 
futbolariek azken urteetan izan duten bilakaera. «Jauzia 
ikaragarria izan da: Iberdrolaren babesa, partidak 
telebistan, hedabideak nola interesatzen diren eta nola 
kontatzen dituzten gure bizipenak… Guri ikusgaitasuna 
emateak agerian jarri du interesa pizten dugula, bai 
guk, Sadarren 10.000 lagun bilduta, bai euskal derbian, 
Anoetan, 30.000 lagun abantzu». 

«Kontratu bat dut nire bizitzan lehen aldiz»

Baldintzak ere errotik aldatu dira. Lehen tezko zelaian 
jokatzen dute Taxoaren, beren aldagelak dituzte, eta 
jokatzeko arropa pertsonalizatua. Klubak fisioterapeutaz 
eta medikuz hornitzen ditu, baita kanpoko aseguru 
batez Unibertsitate Klinikarekin. Eta handiena: guztiek 
dute lan-kontratua eta gizarte segurantza. «Jokalariak 
profesionalak dira Lehen Mailako talde gehienetan. 
Hemen denok lan egiten dugu eta lanetik ateratzen 
garenean Taxoarera goaz entrenatzera, 19:30ean, 
astean lau egunez. Ordutegi horrek aukera ematen 
digu guztioi ikasketak eta lana bateratzeko. Gu erdi 

Argazkia: Taldea Taxoaren entrenatzen.

E R R E P O R T A J E A
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profesionalak gara oraindik: oraintxe kobratzen ari gara, 
baina ez gara horretaz bizitzen ahal. Lan-kontratu bat 
dut nire bizitzan lehen aldiz, 29 urte ditudala, eta zortzi 
nituenez geroztik futbolari emana egonda gero. Nire 
kintako lagun frankok ez dute halakorik bizi ahal izan, 
erretiratu egin direlako».

 “Futbola, gure lana ez ezik, gure 
entretenigarria ere bada”

Mai Garde soroslea da eta igeriketa monitorea 
Aquaboxen. Uda eta negu lan egiten du, eta aldi 
berean futbolaria da. Bikoiztasun berean bizi dira 
taldeko jokalari gehienak. Leyre Fernández Sánchez 
(Iruña, 1992) Osasunako erdilariak Irakasle ikasketak 
egin zituen eta Lehen Hezkuntzako gradua atera. Uda 
honetan oposizioak egin zituen maistra izateko eta orain 
ikastetxe batean ari da, bortz-sei urteko haurrekin, baja 
bat betetzen ari dela. Ikastetxetik atera eta entrenatzera 
joaten da. Harendako, futbola «gure lana da, baina baita 
gure entretenigarria ere. Deskonektatzeko balio digu».

Fernández etxeak denboraldi honetan egin dituen 
fitxajeetariko bat izan da. Hamaika urte zituela hasi 
zen Osasunan, 7ko futbolean. Hamalau urteetatik Argazkia: Leire Fernández gola ospatzen.

Erreferentziako taldea



20

E R R E P O R T A J E A

hamabortzetara Donibaneri lagata egon zen, Osasunak 
ez zuelako inolako talderik tartean; hamaseiak 
bete arte ezin zuen Bigarren Mailan jokatu. 2008an 
Osasunara itzuli zelarik, txanponaren beste aldea bizi 
izan zuen. «Ez genuen kirol zuzendaririk, ez fisiorik, 
ez gimnasioan sartzerik. Erregionalera jaitsi ginen. 
Kadeteen liga sortzeko solasa ibili zen, baina zortzi 
talde baizik ez ginen. Eguberriak arte jokatu genuen, 
eta Eguberrietatik ekainera talde maskulinoekin ibili 
ginen, hamalau bat urteko mutikoekin. Hasieran, bertze 
klubei ez zitzaien gustatzen gure kontra jokatzea. 
Txapeldun gelditu ginen eta franko gaizki hartu zuten. 
Haiek lasterragoak eta sendoagoak ziren, baina gu 
nagusitzen gintzaizkien taktikan eta teknikan. Ohikoa 
baino gehiago haserretzen ziren, jendetasunez jokatu 
zuten beti, baina ez zien inolako pozik eman».

Ikusi zuten kadeteen liga hori ez zihoala inora eta 
berriz ere Erregionalean inskribatu ziren. 2010ean, 
berriz, Bigarrenera igo baziren ere, horrek ez zien 
sostengu gehiago ekarri. Leyre Fernandezek bi 
urte larre motxean egin zituen, harik eta 2013an 
Zaragozak deitu zion arte Lehen Mailan jokatzeko. 
«Zaila izan zen, etxetik joan gabea bainintzen 
anarteraino. Hagitz familiazalea naiz ; laketzen, lanak. 
Probatu behar nuen Lehen Mailan jokatzeko balio 
ote nuen, Osasunan beti puntan ibilia bainintzen». Argazkia: Miriam Rivas arabarren zelai erdia gainditu nahian.

Erreferentziako taldea
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Berehala jabetu ziren zenbat balio zuen, denboraldi 
horren akabantzan (2013-2014) etorri baitzen Errealaren 
eskaintza. «Erreala historia luzeko kluba da, apustuak 
egiteko erraztasun gehiago du diruaren aldetik, eta 
instalazio hobeak ditu. Aldatzea erabaki nuen. Alimaleko 
aldea izan zen. Zaragoza familia arteko kluba zen; 
Errealean instalazioak genituen, mediku taldea, 
gimnasioa… aldaketa izugarria izan zen. Gimnasiorik 
ere ez zuen zelai batetik guztia edukitzera pasatu 
nintzen. Arropa garbitzen ziguten, medikua eskura 
genuen egunaren hogeita lau orduetan, fisioa nahi 
zenuen guztietan, eta gauza horiek guztiek lana hobeki 
egitera eramaten zaituzte. Horretan ikusten duzu gure 
aldeko apustua egiten dutela, gugan sinesten dutela».

“Duela zenbait urte ezinezkoa zen”

Fernándezek lau denboralditan defendatu zituen 
donostiarren koloreak, eta une gogoangarriak bizi izan 
zituen aro horretan, hala nola Anoetako estadio mitikoan 
euskal derbia jokatu zuenekoa. «Osasunakoa naiz 
hezur-mamietaraino, baina oilo-ipurdia jartzen zaizu 
zelai batean sartzen zarelarik, eta han 21.000 lagun 
daudelarik, animatzen, eta Errealaren ereserkia jotzen 
hasten direlarik». 

Negoziazio ekonomikoan desadostasunak azaldu 
zirenez, Eibarrerako fitxatu zuen, Bigarren Mailan. 
«Aski gaizki pasatu nuen, futbol maila aldetik alde 
handia nuelako gainerako taldekideekin. Bigarren 
Mailako talde batean denak ez dira futbolera osoki 

emanak, konpromisoa desberdina da, honako hau 
ikasiten ari da horrako hori lanean... Bertzelako xedeak 
eta bertzelako ametsak dituzte, eta hori ezagun dute 
zelaian, entrenatzean eta jokatzean. Eta horri gehitu 
behar gure kontra aritzen ziren kluben maila».

Argazkia: Leire Fernández baloia Sportingen atzelariengandik babesten.

E R R E P O R T A J E A Erreferentziako taldea
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Esperientzia horren ondotik itzuli zen etxera. «Ikusi 
nuen nire betidaniko kluba emakumeon aldeko apustua 
egiten ari zela; horrexek ernatu zidan itzultzeko gogoa. 
Orain egunero joaten gara gimnasiora, lehen ez bezala. 
Gauza bera prestatzaile fisikoarekin, nutrizionista bat 
dugu eta osasun aseguru berezia. Lehengo Osasunan 
nengoenean, belauna hautsi nuen; ebakuntza eta 
errehabilitazioa nire kontura egin behar izan nituen. 
Kirolaren ikuspegitik talde ona dago, eta zerbait egitera 
irits gaitezke. Duela zenbait urte hori ezinezkoa zen. 
Orain talde gehiago dago, futbolean aritzen diren 
neska gehiago, eta horrek maila igoarazi du. Kategoria 
berria guztiz-guztiz konplikatua da. Ezin zara partida 
zirtzilenean ere lasaitu», dio Leyre Fernándezek. 

«Orain Taxoaren sartzen 
zara eta klubaren partaide 

sentitzen zara oso»

Fernándezen ustez, egiazko aldaketa lan baldintzetan 
gertatu da. «Guztiok kontratua dugu. Eibarren ere 
kontratua nuen, baina plantillako guztiek ez. Horrek 
desberdinkeriak eragiten ditu, eta giro txarra aldagelan. 
Hemen, guztiok kontratua dugunez, inor ez da gutxietsia 
sentitzen, bakoitzak kobratzen duena kobratzen duela».

Etxeak denboraldi honetan egin dituen bertze 
fitxajeetarik da María Blanco Armendariz (Mutiloa, 
1999) nazioarteko jokalaria. Gorputz Hezkuntzaren eta 
Kirolaren Zientzien ikasle honendako futbola beti izan 
da bere bizitzaren zati bat: «ezaguera dudanetik ematen 
dizkiot ostikoak baloiari. Lau urteetan ni baino urte 
zaharragoko mutikoekin aritzen nintzen, harik eta 7ko 
futbolera ailegatu nintzen arte, Mutilveran».

Kirol honenganako grinak maila garaienera eraman du, 
Lehen Mailako jokalari gisa, eta nazioarteko jokalaria 
izatera, Sub-17 selekzioan; harekin, bigarren gelditu zen 

Europako txapelketan eta brontzeko domina eskuratu 
zuen Jordaniako mundialean. Lorpen horiek guztiak 
etorri ziren taldez talde erromes ibili eta gero: Oberena, 
Osasuna Regional, Kirol Sport, Mulier… «Erregionalean 
jokatu nuen txikiegia nintzelako kategoria nazionaleko 
taldera joateko, eta adina bete nuelarik, Osasuna 
desagertua zen eta Mulier sortu zen». 

Bere izaera ireki eta kanporakoiak aukera eman dio 
mugitzeko eta plantilletan aise txertatzeko: hamazazpi 
urteetan Bilboko Athleticek harenganako interesa agertu 
zuen eta lehen taldean jokatzeko fitxatu zuen, lesioekin 

Argazkia: 2018/19 denboraldian ate irekiak Osasuna Fundazioak-Eibar partidua ikusteko.

Erreferentziako taldea



zorte onik izan ez bazuen ere. «Athleticekin nire lehen 
partida izan zen Euskal Herriko kopako finala eta gero 
estreinaldia egin nuen Lehen Mailan, baina lehen partida 
horren ondotik Sub-17 selekzioarekin joan nintzen 
Jordaniako mundialera eta eskuin belaunean lesionatu 
nintzen”. 2016ko urriaren 7an izan zen, nabarmendu 
duenez. “16-17ko denboraldia B taldearekin bukatu 
nuen. Hurrengo urtean A fitxarekin hasi nintzen, baina 
ez nintzen osoki ongitua nire lesiotik, eta B taldearekin 
jokatzen segitu nuen harik eta 2018ko martxoan berriz 
ere lesionatu nintzen arte». 

«Osasuna da inoiz etsitzen ez duen taldea»

Txuri-gorriekin hiru denboraldi egon ondotik, Blanco 
etxera itzuli zen udan. «Lana eman zidan erabakia 
hartzeak, ikasketengatik. Osasunak erran zidalarik 
plaza bat zuela, kirolaren aldetik ez nuen dudarik 
egin, baina ikasketak balantzan jarri behar izan 
nituen. Elkarrizketetan ibili ginen uda guztian , baina 
unibertsitateak buruko minak ematen zizkidan. 17 
urteetan Athleticera joan nintzen, eta Batxilergoko 
bigarrena Bilbon burutu nuen. Hurrengo urtean 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako ikasketei 
ekin nien, Deustuko Unibertsitatean. Iruñean ez da 

halako karrerarik. Lekualdatzea eskatu behar nuen 
Gasteiza, eta hara non ez zitzaizkidan zenbait irakasgai 
baliokidetzen. Gaindituak nituen hogei irakasgaietatik 
zazpi baizik ez zizkidaten baliokidetu nahi! Orain, hiru 
irakasmailetako irakasgaiak ditut. Ikasketak arrunt 
garrantzitsuak dira niretako, baina are garrantzitsuagoa 
etxera itzultzea, Osasunan jokatzera. Egunero, goiz 
jaikitzen naiz, 6:45ean, Gasteiza joaten naiz, fakultatera, 
eta arratsaldean itzultzen naiz Taxoaren entrenatzera. 

Gainera, ortzegun-ortziraletan haur batzuk entrenatzen 
ditut entrenamenduaren aitzin-aitzinetik, horixe baita 
klubak orain ematen dizkizun aukeretarik».

Blanco da Z belaunaldi delakokoa, gorritxoen lehen 
plantillako hamar futbolari bezala. Geroa haien 
eskutan dago, eta jadanik jaso dute azpiko selekzio 
nazionalen arreta; horra Sara Carrillo, Sub-17an, edo 
Karolina Sarasua, Sub-16an; B taldeko jokalari hori, 

Argazkia: María Blanco pase bat kontrolatzen.
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gainera, futbolean nabarmendu ez ezik, lau aldiz izan 
da Espainiako txapelduna ere Muay Thaiko zenbait 
kategoriatan.

Jokalari hauen gaztetasuna ez da traba izan fermuki 
desiratzen zituzten mailetara ailegatzeko. María 
Blancori inoiz ez zaizkio ahantziko bere karrerako bi 
une: «Espainiako selekzioak deitu zidan lehen aldian 
neure buruari zizta egiten nion, ametsetan ote nengoen. 
Nahiago nuke jende guztiak halako zerbait biziko balu. 
Une ahantzezinak dira. Kontzentrazio bakoitzean, hiru 
egunez futbola, futbola eta futbola baizik ez da izaten. 
Halakoetan ohartzen zara zer pribilegiatua zaren, 
futbolean aritzen diren neska guztien artean zu hautatu 
zaituztelako. Amets hori tikitatik duzu, baina urrun-urruna 
ikusten duzu, etortzen den arte: dagoeneko Europako 
txapelketa batean eta Sub-17 mundial batean izan naiz. 
Amets aunitz ditut; horietariko bat selekziora itzultzea, 
Europako eta munduko jokalari hoberenekin». 

Oroimenean iltzaturik duen bigarren momentua Athleticek 
fitxatu zuenekoa izan zen. «Ez nuen inoiz amestu hain 
gora ibil nintekeenik. Inoiz ez dut ahantziko Lehen Mailan 
estreinatu nintzenekoa. Amestu eta bete. Urteak iragaten 
direlarik, lesionatu egiten zara, ebakuntza egiten dizute 
eta orduan ohartzen zara zer lortu duzun, zu bezalako 
franko ez baitira hartaraino ailegatu».

Hain zuzen ere, bertze batzuk ailega daitezen Nesken 
Osasuna Fundazioa erreferentziako taldea bilakatu da, 
Blancok begi onez baloratzen duen hitzarmen batekin. 
«Nik Osasunatik alde egin behar izan nuen taldea kendu 
zutelako. Erreferentziako talde batek ematen ahal duen 
egonkortasuna oso inportantea da neskatikoendako. 
Hagitz txikia zarenean taldez talde ibili behar izaten 
duzu, emakumezkoena ez dutelako aintzakotzat 
hartzen, eta hori arazo bat da. Gazte-gaztea nintzen 
lehengo Osasuna utzi nuenean; hamar urte nituen. Adin 
horretan ez zara jabetzen zer gertatzen den eta zer 
arazo dauden. Orain, berriz, pentsatzen hasten zara 
eta ohartzen zara zer lasaitasuna ematen dizun klubak 
kontuan hartzen zaituela jakiteak, nola ahalegintzen 
den deus falta ez dezazun, zelaia izan dezazun, 
arropa, bidaiak, hotelak. Hori guztia falta zitzaigun 
lehenago. Klub batean ez zara lasai egoten ahal ez 
baldin badakizu denboraldia akitzean bidaliko zaituen, 
jarraipenik ez duelako. Gauza handia da jakitea orain 
klub bat dagoela aintzakotzat hartzen gaituena».

Orain, María Blancoren ametsa da Osasunarekin lehen 
mailara igotzea. «Igotzeko moduko plantilla dugu. Arras 
aldagela ona da, eta giroa, ederra. Entrenamendua 
bukatu, dutxetara joan eta irri batean ibiltzen zara, 
eta hori gauza handia da, gero zelaian islatzen baitira 
bibrazio on horiek. Osasuna inoiz etsitzen ez duen 
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taldea da eta hori nabaritzen da, partidak irabaztera 
eramanen gaituelako».

Bibrazio on horiek errealitate hutsa dira, denboraldiaren 
hasieran taldeak erdietsi dituen emaitzengatik ez 
ezik, neska hauek haz daitezen kluba egiten ari den 
urratsengatik ere. Adibiderik hoberena Maider Irisarri 
Cuadrado da (Iruña, 1988), Espainiako lehen futbolaria 
haurdun egonda jardunean segitzen duena. Maider 
jokatzetik gelditu zen bere haurdunaldia arriskuan ez 
jartzeko, ez klubak horren gainean inolako klausularik 
zuelako; kontrara. Irisarrik joan den denboraldian 
jokatu zuen bere azken partida, hamabi astez haurdun 
zegoelarik; joan den abuztuan erditu zen eta 2020aren 
hasieran jarriko da berriz taldearen agindupera.

Irisarri hamalau urteetatik ari da futbolean. Areto-
futbolean Berriozarren hasi zen; gero Osasunan ibili 
zen taldea desagertu arte. Garai berean Leónera joan 
zen, Gorputz Hezkuntzaren eta Kirolaren Zientziak 
ikastera, eta aprobetxatu zuen jokatzen segitzeko, 
León FFan oraingoan. Ikasketak bururaturik, Iruñera 
itzuli zen 2012an, eta Lagunaken hasi. Hurrengo urtean 
Osasunara itzuli zen, baina denboraldi bakarra iraun 
zuen klubak ezabatu baitzuen nesken taldea. Mulier 
sortu zen garaia izan zen; bertan bi denboralditan jokatu 
zuen, harik eta Nesken Osasuna Fundazioa berria 

agertu arte. Irisarri proiektu berriari lotu zitzaion lehengo 
Bigarren Mailan, eta bere bigarren denboraldian, 
2018-2019koan, Reto Iberdrolara igotzea lortu zuen.

Igoeraren denboraldian gertatu zen Irisarriren 
haurdunaldia; klubak naturaltasunez hartu zuen 
albistea: «jakinarazi nuelarik, zorionak eta goresmenak 
baizik ez nituen bildu. Nahiz eta ez genekien zer egin, 
ez baitzen horretarako protokolorik, eta hori behar-
beharrezkoa da. Haurdunaldiko hiru hilabete bete arte 
aritu nintzen; orduan mintzatu nintzen klubarekin eta 
entrenatzailearekin. Osasunak kontu guztietan eman 
dit sostengu, nire lekua izaten segitzen dut, nire fitxa... 
baina ezjakintasun handia dago mundu honetan. 
Inork ez daki zer egin ez haurdunaldiarekin ez erditze 
ondokoarekin. Baja eman zidaten, arriskuagatik, 
erditu arte eta gero hamasei aste, amatasunagatik. 
Haurdunaldi guztian azken egunera arte egon nintzen 
jardunean. Gorputz Hezkuntzaren eta Kirolaren 
Zientzietako lizentziaduna naiz, eta horrek lagundu 
dit jakiten zer ariketa mota egin behar nuen». 

Maider Irisarrik kanpoan bilatu zuen laguntza bere bi 
ametsak bete ahal izateko, ama izatea eta futbolean 
aritzea. Haurdunaldiko azken egunera arte ibili zen 
jardunean, baina klubaren agindupeko lehen futbolari 
haurduna zenez inork ez zekien nola prestatu prozesua. Argazkia: Maider Irisarri, jarduneko lehen futbolari haurduna.
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Argazkia: Taldea batuta, 9. jardunaldian Alavésaren aurka lorturiko berdinketaren ondotik.

«Erditzea eta gero errekuperazioan hasi nintzen eta 
epeak laburtuz joan naizenez taldearekin entrenatzen 
ibil ninteke. Kontua da orain aurredenboraldi labur 
batean hasiko naizela, hilabete franko baitira lehiatik 
kanpora, nahiz eta bi hilabete daramatzadan nire kabuz 
lanean erditze ondoko espezialista batekin: Lidón 
Soriano».

Irisarrik oroitarazten du premia dagoela 
hitzarmen kolektibo bat eta protokolo bat izateko, 
lagungarria izanen baita gaurdaino aurrekaririk ez 
duen prozesu batean. «Haurdunaldian gorputzak asko 
sufritzen du eta lehengoratu nahi baduzu lehiatzera 
itzultzeko eta errendimendu batera eramateko, landu 
egin behar duzu eta berriz hezi. Baina ez dago deus 
idatzia, ez baita gurutzatu bat, ez bihurritu bat, ezta 
zuntz-haustura bat ere…».

Hurrengo urratsa izanen du bateratzea bere lana 
ikastetxe bateko Lehen Hezkuntzako irakasle gisa, 
bere entrenamenduekin eta haurrari bularra 
ematearekin. Bitartean, arretaz segitzen dio bere 
taldearen ibilbideari Reto Iberdrola liga berri honetan.  
Ez du partida bakar bat ere galtzen Taxoaren, ez 
berak, ezta bere semeak ere, zelaira etortzen baita 
bere taldeko lagunek oparitu zioten elastiko gorritxoa 
jantzita. Zenbatzen ari da lehiara itzultzeko falta 
zaizkion egunak. ■
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Nesken Osasuna 
Fundazioa
■ Sortu zen urtea: 2016.

■ Egungo patronatuaren osaera: 
■ 15 patrono.

■  Osasunaren 8 ordezkari (zuzendaritza 
batzordeko 6, bazkide konpromisarioa eta 
bazkide babeslea).

■  7 klub (Ardoi, Berriozar, Burladés, Gazte Berriak, 
Kirol Sport Iruntxiki, Zarramonza).

■ Patronatuko burua: Luis Sabalza Iriarte.

■ Klubeko burua: Cesar Muniain Irurita.

2016 - 2017 DENBORALDIA: Bi talde
NAFARROAKO LURRALDE 
MAILAKOA Txapelduna.

Igoera Bigarren Maila Nazionalera.

HAURREN TEKNIFIKAZIOA Parte hartu zuen 4 txapelketa nazionaletan: bitan azken garaile, batean hirugarren eta beste behin laugarren.

2017 - 2018 DENBORALDIA:  Hiru talde
EMAKUMEZKOEN 2. 
MAILA NAZIONALA 4. sailkatua III. taldean.

NAFARROAKO LURRALDE 
MAILAKOA 3. sailkatua.

HAURREN TEKNIFIKAZIOA
Parte hartu zuen estatu mailako eta nazioarteko 8 txapelketatan: lautan garaile, hirutan bigarren eta batean 
hirugarren.

2018 - 2019 DENBORALDIA:  Hiru talde
EMAKUMEZKOEN 2. 
MAILA NAZIONALA. Txapelduna. IBERDROLA ligako igoera fasea (Lehen Maila).

RETO IBERDROLA ligara igoera (Bigarren Maila berria).

Iruñeko Udalaren aintzatespena.

Nafarroako Gobernuaren aintzatespena.

Gobernu Ordezkaritzaren aintzatespena.

Nafarroako Ardoaren Kofradiako kide.

Erronkariko Gaztaren Kofradiako kide.

NAFARROAKO LURRALDE 
MAILAKOA Txapelduna.  

Igoera Lehen Maila Nazionalera. 

HAURREN TEKNIFIKAZIOA Parte hartu zuen estatu mailako eta nazioarteko 8 txapelketatan: hirutan garaile, lautan bigarren eta batean 
laugarren.

2019-2020 DENBORALDIA: Hiru talde
A taldea RETO IBERDROLA liga (Bigarren Maila).

B taldea Lehen Maila Nazionala.

TEKNIFIKAZIOAK

KIROL PALMARESA
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Goiko ilara: Ainhoa Simón, Lorena Herrera, Miriam Rivas, Nerea Salinas, Celia Ochoa, Marian Pueyo, Nerea Tellería, Josune Urdaniz, Amaia Unzu, Gurutz Iriarte.
Erdiko ilara: David Rivera, Lidia Alén, María Blanco, Oihane Gil, Mikel Bakaikoa, Luis Sabalza, César Muniain, Maider Irisarri, Mai Garde, María Aizcorbe, Carlos Piñar.
Beheko ilara:  Sara Carrillo, Iara Lacosta, Nerea Valeriano, Vanessa Rodríguez, Jaione Larraiotz, Maitane Zalba, María Sampalo, Garazi Facila, Patricia Zugasti, Leire 

Fernández, Aitana Zumárraga.
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NOMBRE Y APELLIDOS F. NAC. POSICIÓN DORSAL
SAMPALO PÉREZ, María 1999/12/05 atezaina 1
LARRAIOTZ SENOSIAIN, Jaione 1999/08/03 atezaina 31
ZALBA IRAÑETA, Maitane 2000/01/17 atezaina 25
FACILA GIRALTE, Garazi 1999/10/25 defentsa 3
GARDE ECHALECU, Maite 1987/10/26 defentsa 5
GIL MONREAL, Oihane 1981/12/18 defentsa 2
PUEYO ARIAS, Marian 2000/04/06 defentsa 19
TELLERIA OCHOA, Nerea 1998/10/25 defentsa 20
URDANIZ MAURIN, Miren Josune 1993/03/26 defentsa 4
ZUMÁRRAGA GARDE, Aitana 2001/06/12 defentsa 21
ALEN FERNANDEZ, Lidia 1993/09/17 erdilaria 6
RIVAS PINTO, Mirian 1990/02/28 erdilaria 7
VALERIANO MARTINEZ, Nerea 1997/05/12 erdilaria 8
RODRIGUEZ IRIBARREN, Vanessa 1992/10/13 erdilaria 16
OCHOA IBAÑEZ, Celia 2000/01/18 erdilaria 23
AIZCORBE ILARDUYA, María 2000/01/14 erdilaria 12
CARRILLO MORENO, Sara 2002/08/20 aurrelaria 9
HERRERA PERALES, Lorena 1995/11/18 aurrelaria 11
IRISARRI CUADRADO, Maider 1988/01/18 aurrelaria 14
LACOSTA SANCHEZ, Iara 2001/11/08 aurrelaria 24
SALINAS MURUZABAL, Nerea 2001/08/29 aurrelaria 28
ZUGASTI OSES, Patricia 2000/08/07 aurrelaria 10
BLANCO ARMENDARIZ, María 1999/08/15 aurrelaria 17
FERNANDEZ SANCHEZ, Leire 1992/01/23 aurrelaria 15

BAKAIKOA MANZANO, Mikel 1981/08/07 entrenatzailea
IRIARTE GABARRUS, Gurutz 1989/08/28 bigarren entrenatzailea
SIMON GARCIA, Ainhoa 1985/10/09 delegatua
RIVERA SANCHEZ, David 1988/03/29 prestatzaile fisikoa
UNZU OLAIZ, Amaia 1992/11/08 fisioa
PIÑAR CARRASCO, Carlos 1973/08/01 atezainen entrenatzailea

2019-2020KO PLANTILLA
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Futbola 
berregituratzeko 
hitzarmena
■  Nesken Osasuna Fundazioa 

erreferentziako taldea da Nafarroan.
■  Lehenengo taldearen plantillaren 

%50 gutxienez Foru Komunitateko 
jokalariek osatzen dute.

■  Nesken Osasuna Fundazioak 
hamabortz mila euroko laguntza 
eskuratuko du Miguel Indurain 
Fundaziotik.

■ Erreferentziako taldeak lagunduko du:
■   hitzarmeneko klubetako kidego 

teknikoei prestakuntza eta aholkularitza 
emanez

■  Nafarroan emakumezkoen futbola 
pizteko txapelketak eta jarduerak 
antolatuz 

■  jokalari nafarren prestakuntza 
lehenetsiz 

■  Hitzarmenak urtebeteko indarraldia 
izanen du, 2020ko urria bitarte.

E R R E P O R T A J E A Erreferentziako taldea



Argazkia: Bartzelona 1992. Egilea: Goya Ferrerek utzitako irudia.

Errekorrak hausteko moduko atleta

Goya Ferrer lehen atleta olinpiko nafarra izan zen. 
Iruñeko abiadura-lasterkariak 1992ko Bartzelonako 
olinpiar jokoetan parte hartu zuen eta, hala, bide 
berri bat ireki zuen eliteko atletismoan, ondoren 
Nafarroako beste atleta batzuek jarraitu zutena; 
besteak beste, hauek: Marta Mendía, Idoa 
Mariezkurrena, Estela Navascúes, Izaskun Osés eta 
Maitane Melero. Orain, Nafarroako atleta gazteak 
entrenatzen jarraitzen dio bide horri, Grupompleo 
Pamplona Atlético taldeko entrenatzaile gisa.

Goya 
Ferrer Sancho 
(Zaragoza, 1963)

A I T Z I N D A R I A K
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Mercedes Hualde, Marta Goñi… Santa Catalina eskolako 
neska talde bat, telebistako larunbat goizetako lehiaketan 

Jaiotza-agirian Zaragozan jaio zela agertzen bada ere, 
Gregoria Ferrer Iruñekoa da izatez eta bertan bihurtu zen 
atleta, Federico Mayo eskolako ikasgeletatik. Atletismoan 
egindako ibilbideak gaur egun indarrean jarraitzen du, 
oraindik ere, hogeita zortzi urte eta gero, inork ez baititu 
gainditu lortutako errekor nazionalak.

Atletismoa izan zen haren kirola hasiera-hasieratik, 
nahiz eta onartzen duen garai hartan aukera mugatuak 
zituztela: «Hamahiru urte nituenean, Nafarroan ez 
zegoen emakumeentzako eskaintza handirik. Saskibaloia 
edo atletismoa egiten ahal zenuen; beste askorik ez. 
Niri lasterka egitea gustatzen zitzaidan; gozatu egiten 
nuen. Gorputz hezkuntzako irakasle bat genuen, asko 
inplikatzen zena eta lehiatzera eramaten gintuena. Hura 
izan zen eskolara Amayako monitore-entrenatzaile bat 
ekartzeaz arduratu zena, eta horrela hasi zen dena».

Irakasle horren laguntzari esker, Goya Ferrerek 
atletismoan trebea zela ikusi zuen. Entrenatzaileek 
berehala ikusi zuten atleta gaztearen potentziala, eta 
Amaya klubera eraman zuten, Alejandro Ruiz-ekin 
entrenatzera.

Gogoratzen du ordurako jada neska dezente ari zirela 
entrenatzen: «Lau edo bost atleta zeuden Espainiako 
selekzioarekin lehiatzen zirenak, nor bere kategorian: 

Argazkia: Goya Ferrer hasierako urteetan, María Fernández , Yolanda Urdiain eta Isabel Valecia kideekin.
Egilea: Grupompleo Pamplona Atlético klubak utzitako irudia.

parte hartu eta irabazi egin zutenak. Maila ona zegoen 
Iruñean».

 Errekorrak hausteko moduko atletaA I T Z I N D A R I A K
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Laster helduko ziren emaitza onak. Berezko talentuak 
eta etengabe entrenatzeak fruituak emanen zituen. 
«Errekorrak iristen hasi ziren: Nafarroako errekorra 
400 metrotan, 200 metrotan, eta Europako Junior 
Txapelketarako hautatu ninduten. 200 metroko proba 
egiteko eraman ninduten, eta kategoria horretako marka 
nazionala gainditu nuen. Hor hasi zen nire goi-mailako 
etapa, 1982an kategoria absolutura iritsi nintzen arte, 
nahiz eta oraindik junior izan, 18 urte nituelako. Hala ere, 
4x400 metroko erreleboan sartu nintzen».

Espainiako errekorrak hautsi zituen bidean aurrera 
egin ahala. Estatu mailako bost marka gainditu zituen 
200 metroko proban eta 4x200 metroko erreleboan, pista 
estalian, eta 4x400 metroko erreleboan, pista estalian 
nahiz aire zabalean. Dominak pilatzen hasi 
zen, eta guztira hogeita hiru domina lortu zituen 
Espainiako txapelketetan, gazteen kategoriatik 
absoluturaino, betiere abiadura probetan. Laster hasi 
zen nazioartean lehiatzen. 1981ean Europako Junior 
Txapelketan parte hartu zuen, eta hurrengo urtean 
elitera pasatu zen honako txapelketa hauetan parte 
hartzeko: Europako Kopan, Iberoamerikako Jokoetan, 
Munduko Kopan, Mediterraneoko Jokoetan (brontzea 
4x400 metroko erreleboan), aire zabaleko eta pista 
estaliko munduko txapelketetan eta, azkenik, 92ko 
Bartzelonako Olinpiar Jokoetan.

«Gu ez ginen existitzen»

Ferrerentzat sekretu bakarra dago elitean egoteko: 
entrenatzea eta entrenatzea. Atleta gisa ibilbide guztia 
Iruñean egin zuen, urtebetez izan ezik, Madrilgo 
Blume egoitzan entrenatzeko beka bat lortu baitzuen. 
«Ez zuen funtzionatu. Lesioak izan nituen. Ez nintzen 
egokitzen. Iruñera itzuli nahi izan nuen, nire betiko 
entrenatzailearekin lan egitera. Madrilgo giroa ona zen, 
atleta bikainak baitzeuden bertan: Enriqueta Díaz, pisu-
jaurtiketako errekorduna; Amaia Andrés, 800 metroko 
probakoa; Mónica Calvo… Madrilen iraupenlari asko 
zeuden, eta nire talde berean entrenatzen zuten Blanca 
Lacambrak, Cristina Pérezek… Baina ez nintzen egokitu. 
Ez nuen giro hori kudeatzen asmatu eta lesioak izan 
nituen. Etxetik urrun egoteak, korrika egin eta entrenatu 
ahal izan gabe, ezinezko bihurtu zuen Madrilen geratzea. 
Ez banu lesiorik izan...».

Atletismoa ikasketekin uztartzen saiatu zen, eta ez zen 
batere erraza izan. «Ez zuten erraztasunik ematen. 
Ez ziguten azterketen data aldatzen uzten, falta 
jartzen ziguten norgehiagoka bat edo kontzentrazio 
bat genuenean. Oso konplikatua zen. Baziren ikasten 
zuten eta ikasketak amaitzen zituzten atletak, baina nik 
atletismoaren aldeko apustua egin nuen».

Argazkia: Ferrer Bartzelona 1992ko serieetan lekukoa hartzen. 
Egilea: Grupompleo Pamplona Atlético klubak utzitako irudia.

Goya Ferrer olinpiar jokoetan parte hartu zuen 
Nafarroako atletismoko lehenengo emakumea izan 
zen. Oso kirolari gutxik lortzen ahal dute mugarri 
hori. «Erraza dela dirudi, baina oso gogorra izan zen. 
Bizitza osoa pasatu nuen olinpiar jokoetara joateko 
entrenatzen. Ilusio hori genuen denek. Guztiok dugu 

Errekorrak hausteko moduko atletaA I T Z I N D A R I A K
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helburu bera: olinpiar joko batzuetara joatea. Hori 
da egin nahi duzuna eta hori da izan nahi duzuna 
(olinpikoa). Munduko txapelketetan egon naiz, 
Europako txapelketetan; baina olinpiar jokoak... Hori 
beste gauza bat da».

«Lehia ez da hasten 
irteteko pistola-tiroa 
botatzen dutenean»

Ferrerek Iruñean prestatu zen olinpiar jokoetara 
joateko. Lau urtez entrenatzen ibili zen etxean izanen 
ziren olinpiar joko batzuk prestatzen, Espainiako 
federazioak eta nazioarteko federazioak ezarritako 
gutxieneko marka gainditzen zuten atletek soilik 
hartzen ahal baitzuten parte. Olinpiadak baino 
lehenago, 1991ko irailaren 1ean, ezin lortuzkoa 
dirudien errekor bat markatu zuen; izan ere, hogeita 
zortzi urteren ondoren inork ez du hura gainditzea 
lortu. Sandra Myers, Julia Merino eta Blanca 
Lacambrarekin 4x400 metroko erreleboaren finalean 
lehiatu zen, Tokioko Munduko Txapelketetan. Iraileko 
arratsalde bero hartan, ia 30 gradutara zegoen 
olinpiar estadioan, Goya Ferrer finalean lehiatuko zen 
laukotean sartu zen.

Argazkia: Goya Ferrer entrenatzen dituen atleten taldearekin batera.
Egilea: Grupompleo Pamplona Atlético klubak utzitako irudia.

Errekorrak hausteko moduko atletaA I T Z I N D A R I A K
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Bezperan, Esther Lahozek Espainiako errekor berri bat 
ezarri zuen, eta taldea dominak lortzeko lehiarako sailkatu 
zen, 3.29.12ko denborarekin. Finalaren egunean, Goya 
Ferrerek egin zuen azken posta, eta ia bi segundotan 
jaitsi zuen errekor nazionala: 3.27.57ko denbora egin 
zuen, eta oraindik ere distantzia horretako errekorra da.

Maila horretara iristea ez da erraza inorentzat. «Asko 
sakrifikatzen duzu. Nik ikasketen aurretik jarri nuen 
atletismoa. Inork ez zidan esan utzi egin behar nituenik. 
Egia esan, ez nuen ezer utzi, korrika egitea baitzen egin 
nahi nuena, eta olinpiar jokoak baitziren nire helburua. 
Kontuan hartu behar dira, ordea, entrenamendutako 

orduak, esfortzua, norgehiagokak... Jokoetan 
parte hartzeko gutxieneko marka egitea da baldintza; 
baina gero ongi egon behar zara, ezin duzu lesiorik 
izan, ezin duzu katarro bat eduki... Seuleko olinpiar 
jokoak (1988) baino hilabete batzuk lehenago 
lesionatu egin nintzen eta ezin izan nuen joan. 

Argazkia: Munduko kopa, Bartzelona 1989.
Egilea: Goya Ferrerek utzitako irudia.

Errekorrak hausteko moduko atletaA I T Z I N D A R I A K
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Beste lau urte itxaron behar dituzu. Guztia arriskatzen 
duzu oso denbora laburrean».

Ferrerek azpimarratzen du oso garrantzitsua dela 
norgehiagoka batera iristeko bidea balioestea. 
Txapelketa batean egotea besterik ez lortzeko, 
ezinbestekoa da esfortzu handia egitea eta gorputz 
eta arima aritzea. Gizarteak, askotan, ez du kirolaren 
alderdi hori ezagutzen. «Ikusleek ez dute balioesten, 
ez dutelako horren berri. Ez da nahikoa joko batzuetara 
joateko gogoa duzula esatea. Joatea lortzen baduzu 
eskubide hori irabazi duzulako da; inork ez dizu ezer 
oparitzen. Atletaren atzean esfortzu handia dago, eta 
ez da horri buruz hitz egiten. Bartzelona ‘92 inflexio-
puntu bat izan zen, telebista informazio asko ematen 
hasi zelako. Baina lehenengo egunetan kontra 
egin ziguten. Atletak elkartu, eta pixka bat antolatu 
ginen eta ikusarazi genien ez geundela Bartzelonan 
dohainik zelako, urte askotan zehar esfortzu handia 
egin genuelako baizik. Hori balioetsi egin behar da, 
modu batera edo bestera. Bertan egote hutsa lorpen 
handia da. Kontua ez dira dominak soilik, jokoetara 
iristea baizik. Dominak eta emaitzak garrantzitsuak 
dira, baina atleta guztiek gauza bera esaten dute: 
jokoetara iristeko egin behar den esfortzua ikaragarria 
da, eta balioetsi egin behar da. 1992. urteaz ari naiz. 
Gaur egun ikusleen ezagutza-maila altuagoa da. Garai 

hartan ez zegoen sare sozialik, ezta komunikabide 
asko ere. Atletak ikusezinagoak ginen, eta pare 
bat pertsonek esandakoa egia zela zirudien». 

1992tik orain arte, kirolariek ibilbide luzea egin dute, 
eta Goya Ferrer bezalako aitzindariek ireki zuten bide 
hori. «Selekzioarekin lehiatzen hasi nintzenean, gu 
ez ginen existitzen. Bazirudien gizonezkoen selekzioa 
soilik zegoela. Hain zuzen ere, Madrilgo entrenatzaile 
batzuek ez zituzten emakumeak entrenatu nahi. 
Federazioaren barruan ere ez zitzaigun balioesten. 
Beken zenbatekoak handiagoak ziren haientzat 
guretzat baino. Horrela zegoen antolatuta sistema. 
Gizonen Espainiako txapeldunari ehun mila pezeta 
ordaintzen zitzaion, eta emakumeen txapeldunari 
berrogeita hamar mila. Eta nik esaten nuen: niri 
berdin kostatzen zait ba! Zorionez, pixkanaka egoera 
aldatu egin da eta orekatzen joan da, inor ez zelako 
kikildu eta entrenatzen jarraitu genuelako. Ikusi zuten 
emakumeok borondate asko dugula eta, zerbait nahi 
dugunean, ez dugula amore ematen lortu arte».

Bartzelonaren ondoren erretiratu egin zen. «Hogeita 
bederatzi urte nituen. Sasoi onean nengoen, baina 
nire helburua lortuta nuen jada. Erreleboko kide batzuk 
ni baino zaharragoak ziren eta lau urte gehiagoz 
jarraitu zuten. Nik ezetz esan nuen. Nire ametsa bete 

Argazkia: Pista estalian lehiatzen.
Egilea: Goya Ferrerek utzitako irudia.

Errekorrak hausteko moduko atletaA I T Z I N D A R I A K
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nuen eta nahi nuelako erretiratu nintzen. Argi daukat, 
dena den, Bartzelonan lehiatzea lortu ez banu lau 
urte gehiagoz jarraituko nuela, Atlantara iritsi arte».

«Galtzen jakin behar da, irabazten jakiteko»

Hala ere, ez zuen kirola utzi. Beti egon da eta egonen 
da berarekin, dagoen tokian dagoela. «Atleta gisa 
egin nituen azken urteetan, denboraldia bukatzen 
zenean, entrenatzaile izateko ikastaroak egiten 
nituen. Atletismoko entrenatzaile nazionala naiz, eta 
nire kirolarekiko harremana beste aldetik lantzen 
hasi nintzen. Hamasei eta hamazazpi urteko atletak 
entrenatzen ditut Larrabiden. Izugarri gustatzen zait 
adin hori, gazteak oso leialak eta zintzoak direlako; 
ez dute inolako maleziarik eta dena xurgatzen dute, 
dena ikasten dute. Asko gustatzen zait haiei irakastea 
eta ahalik eta gehien laguntzea. Norgehiagoka baten 
aurrekoa eta ondorengoa, finalerdi bat edo final bat 
kudeatzea... Ez da pistan entrenatzea bakarrik. Gauza 
asko kudeatu behar dira. Lehia ez da hasten irteteko 
pistola-tiroa botatzen dutenean. Lehia askoz ere 
lehenago hasten da: beroketak, hotz den, euria ari duen, 
probaren inguruan dauden alderdi guztiak... Eta hori 
guztia kudeatzen jakin behar da. Galtzen jakin behar da, 

irabazten jakiteko. Aurkaria errespetatzen jakin behar 
da, baita epailea, proba bera eta instalazioa ere; baina 
ez behartuta zaudelako, egoera horretan egoten ere 
jakin egin behar delako baizik».

Aitzindari bat, maila altuenean lehiatu den atleta bat 
entrenatzaile gisa izatea ere pizgarri bat da pistara Goya 
Ferrerekin entrenatzera joaten diren neska-mutilentzat. 
«Nik uste atleta izan naizela jakitea gustatzen zaiela. 
Batzuetan nire norgehiagokaren bat nolakoa izan zen 

Argazkia: Ferrer eta Nerea Bermejo Yanguas atleta nafarra. 
Egilea: Grupompleo Pamplona Atlético klubak utzitako irudia.

eta nola egin nion aurre kontatzen diet. Ni, irakasten 
baino, laguntzen saiatzen naiz».

Egunero esaldi bera errepikatzen die bere atletei: «Pozik 
eta alai egon behar dugu. Lehiaren aurretik, lehian 
zehar eta lehiaren ondoren». Ferrerentzat garrantzitsua 
da atletismoaz gozatzea, entrenamenduan edo 
norgehiagokan zehar irribarre egitea... «Irribarre egiten 
dutenean jarrera aldatzen zaie, eta azkarrago egiten 
dute korrika. Une gogorrak bizitzen dituzte, urduri egoten 
dira, eta irribarreak lagundu egiten die».

Oso adin konplikatuan dauden atletak entrenatzen ditu; 
izan ere, adin horretan atletismoa bertan behera uzten 
dutenen tasa oso altua da: «Atletismoa bertan behera 
uztearen kontua benetako arazoa da, selektibitatea 
egin ondoren kanpora joaten direlako entrenatzera, eta 
oso zaila delako zure ordutegian entrenatzen ahal duen 
talde bat aurkitzea elkarrekin entrenatzeko; ondorioz, 
geroz eta gutxiagok entrenatzen dute. Baina atletismoa 
benetan atsegin dutenek entrenatzen jarraitzen dute. 
Bilbon pasatzen dute aste osoa ikasten, eta ostiralean 
Iruñera itzultzen dira, asteburuan zehar entrenatzera 
edo lehiatzera. Argi dut emaitza onenak lortzeko aukera 
gehien ematen dizkien tokira joatera animatuko ditudala. 
Baliteke toki hori hemen izatea edo kanpoan; Estatu 
Batuetara joan behar badute ere, beti babestuko ditut».

Errekorrak hausteko moduko atletaA I T Z I N D A R I A K



Asko hitz egin izan da kirolariaren «biharamunaz», 
erretiroaz, lan-merkatura itzultzeaz... Benetako arazoak 
dira horiek, baina Goya Ferreren kasuan ez dira oztopo 
izan, kirola beti izan baita haren bizitzaren ardatza. 
Senarra atletismoko entrenatzailea zen. Haren koinatuak, 
aldiz, eskubaloiko entrenatzaile bat, atleta bat eta 
entrenatzaile bat dira. Semeak eskubaloian jokatzen 
du eta iloba batek gimnasia artistikoa egiten du. Baina 
Nafarroak eskaini zion babesa ere nabarmentzen du. 
«Nik babesa izan nuen. Ez da gauza bera erkidego 
txiki batean edo Madrilen egotea. Han askoz ere 
jende gehiago dago. Entrenatzeko baliteke pista 
estalirik ez izatea, ezta fisioterapeuten departamentua 
ere... Muga batzuk dituzu, baina laguntza behar 

duzunean eskura duzu. Instituzioen nahiz klubaren 
partetik babes handia jaso nuen. Biharamuna erraza 
izan zen niretzat. Osasuntsu egoteko gimnasiako 
monitore naiz, Iruñeko Udalaren programa batean, 
eta ehuneko laurogei adineko emakumeak dira. 
Urteak daramatzat hori egiten, eta oso pozik nago. 
Urteetan zehar, halaber, foruzain edo suhiltzaile izateko 
oposizioetarako prestatzen lagundu diet pertsona 
batzuei, eta esperientzia ona izan zen, bestelako erronka 
baten aurrean zaudelako. Haientzat, oposizioak dira 
olinpiadak. Bost urtean zehar Danimarkan bizitzen 
egon nintzen, nire senarra gizonen eskubaloi talde 
bateko (Kolding) prestatzaile fisikoa izan baitzen, eta nik 
emakumeen taldeko prestatzailea izaten bukatu nuen. 

Argazkia: ezkerretik eskuinera, Laila Lacuey, Ane Petrirena, Goya Ferrer, Nerea Bermejo eta Alba Fernández.
Egilea: Grupompleo Pamplona Atlético klubak utzitako irudia.

38

Han beste mundu bat ezagutu nuen, eskubaloia delako 
kirol nagusia. Hemen baina fisikoagoa da, estadioak 
betetzen dituzte... Beste modu batera bizi dute».

Agur esateko, Goya Ferrerek gogorarazten digu kirola 
pistak edo norgehiagokak baino askoz gehiago dela. 
«Atletismoa utzi nuen eta ez dut berriz ere korrika egin. 
Ez dut korrika egin nahi ezin badut azkar egin, eta nire 
meniskoek ez didate horretarako aukera ematen; beraz, 
ez dut korrika egiten. Baina atletismoak asko lagundu 
dit. Diziplina handia garatu dut. Duela urte asko erretiratu 
nintzen, eta oraindik ere hobetzeko grina sentitzen dut; 
egunero entrenatzera joan behar dela uste dut. Bestalde, 
bizitzako momentu oso txarrak gainditzen lagundu dit». ■

Errekorrak hausteko moduko atletaA I T Z I N D A R I A K



Goya 
Ferrer 
Sancho

EMAITZARIK ONENAK
Serieak, XXV. Olinpiar Jokoak, Bartzelona 1992. 4x400 m erreleboak.
7. postua Aire Zabaleko Munduko Txapelketetan, Tokio 1991. 4x400 m erreleboak.
4. postua Pista Estaliko Munduko Txapelketetan, Sevilla 1991. 4x400 m erreleboak.
8. postua Munduko Kopan, Bartzelona 1989. 4x400 m erreleboak.
Brontzea Mediterraneoko Jokoetan, Atenas 1991. 4x400 m erreleboak.
Diploma (7. postua) Mediterraneoko Jokoetan, Atenas 1991. 200 metroak.
Espainiako txapeldun 200 eta 400 metroko probetan, aire zabalean nahiz pista estalian.
Nazioarteko 20 partida selekzio absolutuarekin.

INDARREAN DAUDEN ESPAINIAKO ERREKORRAK
4x200 m. Pista estalia Paris 1990 1:35.50 (Castro, Myers, Ferrer, Lacambra)
4x400 m. Pista estalia Sevilla 1991 3:31.86 (Myers, Merino. Ferrer, Lahoz)
4x400 m. Aire zabala Tokio 1991 3:27.57 (Merino, Lacambra, Myers, Ferrer)

INDARREAN DAUDEN NAFARROAKO ERREKORRAK
200 m. Pista estalia Donostia 1990 24.15
400 m. Pista estalia Sevilla 1991 54.04
400 m. Aire zabala Soria 1991 53.21

ENTRENATZAILE GISA
Pamplona Atlético klubeko talde absolutuen eta gazteen taldeen entrenatzailea 4x100 metroko erreleboan. 
Espainiako txapelketetan dominak lortu ditu horri esker.

■  90eko hamarkadan erretiratutako abiadura-lasterkaria.
■  Gaur egun, abiadurako eta jauzi horizontaletako

entrenatzailea Grupompleo Pamplona Atlético taldean.
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Kirola eta Emakumea Nafarroan II. Kongresua
SER Navarra irratiak, Nafarroako Kirolaren eta 
Gazteriaren Institutuaren laguntzaz, bigarren aldiz 
antolatu du Kirolari eta Emakumeari buruzko Biltzarra; 
hartan, mahai gainean jarri dira emakume kirolarien 
erronkak eta eskura dituzten tresnak.

Jardunaldia Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta 
Medikuntzako Zentroko auditorioan egin zen, Larrabide 
karrikan, eta Nafarroako Gobernuko Kultura eta 
Kiroleko kontseilari Rebeca Esnaolak irekiera eman 
zion, Kirolaren Kontseilu Nagusiko lehendakaritzarako 
kabineteburu Conchi Bellorínekin eta SER Navarra 
irratiko zuzendari Javier Hoyosekin batera.

Goiz beteari María Martínen esparru-hitzaldiak eman 
zion hasiera: «Genero berdintasuna kirolean: ikuspegi 
orokorra tokian tokiko ekintzarako». Hartan, emakumeen 
egoera hobetzeko Espainian eta Europan egindako 
aitzinapen eta lanen berri eman zuen Jarduera 
Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako doktore eta UPMko 
irakasleak. Kirolaren Kontseilu Nagusiak «Jomuga 
berriak» proiektua aurkeztu zuen, eliteko kirolariari bere 
karreraren azkenean laguntzeko programa, Jennifer Arantxa Bujanda, Maialen Oñate eta María Blanco nafar emakume kirolarien mahian.

B  E  R  R  I  A  K
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Pareja waterpoloko jokalari ohia buru duena, Kirolaren 
Kontseilu Nagusiko Lehendakaritzako Kabineteko 
aholkularia baita orain.
Emakumeek kirolean beren gain hartzen ahal dituzten 

zeregin desberdinez mintzatu ziren Amaia Osaba, 
nazionarteko piraguista, Iosune Murillo, Movistar 
Teameko entrenatzailea, eta Andrea López, futboleko 
preferente maskulinoan Nafarroan izan den lehen 
emakume arbitroa.

Goizari Espainiako ziklismoko aitzindarietariko 
batek eman zion itxiera: Dori Ruano salamancarrak 
hara bildutakoei azaldu zien nola borrokatu zen 
desberdinkeriaren kontra lehiatzen ibili bitartean, eta 
nola joan zen bere burua berrasmatzen, kirol zuzendari, 
entrenatzaile pertsonal eta Espainiako Itzuliko pilotu gisa.

Ainhoa Tirapu nazioarteko kirolari nafarrarena jakin-
min haundiena piztu zuten mintzaldietariko bat izan 
zen, bertatik bertara izateko emakume futbolariek lan 
esparruan oinarrizko eskubideak lortzeko urte aunitzetan 
izan duten borrokaren berri.

Paula Remírezek, Tokioko 2020ko Jokoak prestatzen 
ari den taekwondoko nazioarteko arbitroak, bertzelako 
ikuspegi bat azaldu zuen arbitroaren figuraren gainean: 
kirolean arrakasta erdiesteko bide bat, gizarteak kontuan 
hartzen ez duena.

Jardunaldiari zenbait kirolari nafarrek eman zioten 
azken puntua; hartara, Nafarroan emakumeak kirolaren 

munduan hazteko ireki diren bide berriak eztabaidan 
ibili ziren Maialen Oñate, Europako egungo txapelduna 
abiadura irristaketako maratoian; Arantxa Bujanda, 
Beti Onak-eko jokalaria, eta María Blanco, Osasuna 
Fundazioko jokalaria eta Europako 17 urtez azpikoen 
txapeldunordea. ■

Dori Ruano, pistako txirrindularitzan munduko txapelduna.

Ainhoa Tirapu, Bilboko Atlhetic Klubaren jokalaria eta 
AFEren emakumezko komisioaren presidenteordea.

B  E  R  R  I  A  K
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Gimnasia erritmikoaren 
etorkizunak distira egin du Iruñean Ikusgaitasuna bulkatzen 

Navarra Arenan 3.423 gimnastak parte 
hartu zuten Banakako Oinarrizko Kopan, 
Taldeen Oinarrizko Txapelketa Nazionalean 
eta Taldeen Espainiako Kopako hirugarren 
fasean, azaroaren 6tik 10era bitartean.  
Nafarroako bederatzi klubetako 111 gimnasta 
aritu ziren lehiaketetan: Alaia (Eguesibar), 
Antsoain (Antsosin), Azkoyen (Azkoien), Club 
Natación (Iruña), Ellis (San Adrián), Lagunak 
(Barañain), Larraona (Iruña), Arrotxapea 
(Iruña) eta Uharte (Uharte).

Nafarroak autonomia erkidegoen arteko 
lehia irabazi zuen Taldeen Espainiako 

Kopan, Valentziako Erkidegoaren 
eta Murtziaren gainetik. Hiru faseak 
baturik, berriz, erkidego irabazlea 
Valentziakoa izan zen, eta haren 
segidan Murtzia eta Gaztela-Mantxa. 
Kluben mailan, Alaia bigarren gelditu 
zen haurren kategorian, eta hirugarrena 
juniorrenean.

Banakako Oinarrizko Kopan 
Madrilgo Erkidegoak eskuratu zuen 
erkidegokako urrea; zilarra, berriz, 
Valentziako Erkidegoak eta brontzea, 
azkenik, Andaluziak.

Emakumeen kategoriako hamalau kirol 
ekitaldik ikusgaitasun handiagoa dute, 
Nafarroako Gobernuaren laguntzari 
esker, bulkatu baitu zazpi kirol motatako 
kantxetan kamerak sartzera.

Navarra Televisiónek eta Xaloa 
Telebistak kirol mota hauetako 
partidak emititu dituzte: saskibaloia, 
eskubaloia, futbola, areto-futbola, 
izotz-hockeya, waterpoloa eta rugbya. 
Telebistetako hamalau emankizunek 
kategoria desberdinak ere elkartu 
dituzte: kategoria gorena izotz-
hockeyan, eta zilarrezko dibisioak 

saskibaloian (LF2), eskubaloian (DHP), 
futbolean (Reto Iberdrola), areto-
futbolean eta waterpoloan. Orobat, 
saskibaloiko lehen dibisioko partidak 
emititu dituzte, futboleko lehen maila 
nazionalekoak eta rugbyko euskal 
ligakoak, hartan hartzen baitu parte La 
Única Taldeak.

Telebistako transmisioez gain, streaming 
bidez eskaini dira Gimnasia Erritmikoko 
Nafarroako Txapelketa eta Lau eta 
erdiko Nafarroako III. Txapelketaren 
finala, Kirola eta Emakumea Planeko 
ekintzei erantzun beharrez.

B  E  R  R  I  A  K
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