
EL PROYECTO DEL CAMPO DE RUGBY YA ES REALIDAD 

 

 [Euskaraz] Kaixo guztioi. 

Urtebete bete da jada lehen alarma-egoera deklaratu zenetik, eta horretan zehar, 

eremu guztietan (familian, kirolean, gizartean, ekonomian, etab.) izandako ondorioak 

ikusteko aukera izan duzue. 

Zuengana jo nahi dugu, lehenik eta behin, pandemiaren ondorioak zuzenean edo 

zeharka jasan dituztenei gure babesa eta laguntza emateko, eta eskerrak emateko 

zuen klubarekin urte honetan erakutsi duzuen leialtasunagatik eta konpromisoagatik. 

Joan den 2020ko martxoaren 14a Kluba itxi ondoren egin genuen lehen komunikatuan 

esan genizuen bezala, elkartea sortu zenetik zerbaitetaz harro egon badezakegu, 

klubeko kideen, kirolarien eta langileen kalitateaz, fideltasunaz eta konpromisoaz da. 

Gure kirol-klubaren ezaugarriak dira horiek, eta denon artean bizirik mantendu behar 

zen eta behar bezala bideratu, nahi genuen normaltasunera itzultzeko. 

Zalantzarik gabe esan dezakegu azken hori betetzen ari dela guztion konpromiso eta 

jarduera arduratsuekin. 

Bigarrenik, askok dakizuenez, aurten Zuzendaritza Batzordea eta Batzorde Betearazlea 

aktibo egon dira, une bakoitzean behar diren neurriak hartuz, alarma-egoeragatik 

eratorritako zirkunstanzien aldaketaren arabera. 

Horren guztiaren berri unean-unean eman da eta izaera orokorrarekin, urtearen 

amaieran egin behar izan genuen urteko azken ohiko batzarrean. 

Egindako lanen barruan eta duen garrantziagatik, nabarmentzekoa da Batzar Nagusiak 

bere garaian baimendutako azalera-eskubidea lagatzeko eta babesteko kontratuen 

behin betiko negoziazioari eta sinadurari buruzkoa. 



Gaur egun, hainbat urtetan lanean aritu ondoren, fruituak eman dituela esan 

dezakegu, eta, azkenean, "Oso albiste ona" eman diezazukegu. 

Dagoeneko ezaguna da, Diario Vasco egunkarian argitaratu delako, errugbi zelai 

berrirako, aldageletarako eta klub sozial berrirako obrak martxan jarri direla, baita 

klubaren BeraBerako lursailetako batean eraikiko den hotel berria ere. 

Jakinarazpen honen bidez, aurrez aipatutako kontratuak burutu ondoren abian 

jarritako proiektuak zer suposatzen duen jakinarazi nahi dizuegu. 

Lehenik eta behin, proiektuak errugbi zelaia dagoen lursailak hobetzea dakar, bertan 

kirol eta gizarte instalazio berriak egingo baitira. 

Zelaia pixka bat lekuz aldatuko da, hotela eraiki ahal izateko, eta, horren ondoan, 

aldagelak dituen eraikin bat eta klubarentzako egoitza sozial bat eraikiko dira. 

Zehazki, bi solairu izango ditu: erdisotoa eta behea. 

 Erdisotoko solairua: ekipoen 4 aldagela, arbitroen aldagelak, botikina, 

garbitegia, galdara-gela, gimnasioa, biltegia eta taberna. 

 Beheko solairua: klub soziala eta kirol ekintzak aldagelekin. 

ATSSaren autobus eta auto esklusiboentzako aparkalekua. 

Lanak hasi dira eta abuzturako bukatzea aurreikusi dute. 

Hegoaldean, 115 logela eta gune komun batzuk, 24 orduko gimnasioa, kafetegi 

jatetxea eta aparkalekua izango dituen hotel berria eraikiko dute. Inaugurazioaren 

aurreikuspenak 2022ko uda aurreikusten da. 

Bigarrenik, sinatutako eta indarrean dauden kontratuetan ATSSrako aurreikusitako 

kontraprestazioak "hobekuntza" batzuk dakartza klubarentzat, eta aukera emango 

digu: 

1. Urteak iraun duen gerra-ekonomiatik irtetea. 

2. Irabazi asmorik gabeko kirol elkarte batentzat beharrezkoa den oreka 

ekonomiko iraunkorra lortzea. 

3. Duela urte batzuk galdutako klub sozial bat berreskuratzea, atal ezberdinetako 

kirolarien eta bazkideen artean elkarreragiteko. 

4. Gizarte-jarduerak sustatzea. 

5. Bazkideei, kiroletakoei eta aisialdikoei zuzendutako instalazioak handitzea. 

6. Belar-errugbiko zelai berri bat izatea, aldagela moderno eta funtzionalekin, 

nazio-partidetarako araudi osoa betetzen duena. 



7. Instalazioak berritzeko eta hobetzeko inbertsio-plan bat egitea eta bete ahal 

izatea. 

8. Klub hobea sustatzea, berehalako helburuak hauek izango dituena: 

A) Kirol eskolen sustapena, beheko kategoriak zainduz, etorkizuneko eliteko kirolarien 

sorlekua (Maialen Chorraut (Piraguismoa), Alberto Carrera (Hockey), Santiago Zabaleta 

(Saskibaloia), Naroa Agirre (Atletismoa)... 

B) Teknikari eta entrenatzaileentzako prestakuntza. 

C) Kirolariak mimatzea, taldeko bazkideen laguntzarekin batera. 

D) Ataletako janzkerak berritzea, klubaren irudi korporatiboa hobetuz. 

Hori guztia modu zabalagoan azalduko da aurtengo Batzar Nagusian, eta espero dugu 

bertara joatea. 

Azkenik, gure langile, bazkide eta gainerako erabiltzaile guztiei eskerrak eman nahi 

dizkiegu urte gogor honetan erakutsitako fideltasun, elkartasun, ulermen, lankidetza 

eta laguntzagatik. 

 

Besarkada bat guztiontzat 

Donostia, 2021eko martxoaren 14a 

Zuzendaritza Batzordea 

 

 

 


