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2020a
urte benetan zaila
EMMOAk 2019ko azken hilabeteetan egindako 
lan mardularen ostean, fundazioaren barne-
antolakuntza sendotzeko urtea izatekoa 
zen 2020a. Baina COVID-19aren ustekabeko 
etorrerak aldarazi egin zuen planeta osoaren 
erritmo sozial eta ekonomikoa, eta hankaz gora 
jarri zituen gure aurreikuspenak. 

Ohiko eginkizunez gain, hainbat jarduera 
geneuzkan antolabidean; adibidez, emakume 
mendizaleei buruzko erakusketa ibiltaria 

eta Everestera egindako aurreneko bi euskal 
espedizioei buruz Bilbao Mendi Film Festival 
ekimenarekin batera elkarlanean antolatutako 
erakusketa. Bertan behera utzi behar izan genituen 
asmo gehienak, edo birusaren zabalpenaren 
aurrean ezarritako mugetara egokitu. 

Alde horretatik, inguruabarrak bereziki zailak 
zirela kontuan hartuta, eredugarria izan zen 
urtearen bukaeran Gasteizen aurkeztutako 
«Mendian gora» erakusketa. 

2020KO MEMORIA
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Jarduerak

Ate 
irekien 
eguna

Otsailaren 6an, EMMOAk ate irekien eguna egin zuen 
Donostiako Zuhaizti kiroldegian duen egoitzan, interesa zuen 
orok bertatik bertara ezagut zitzan erakundearen instalazioak, 
edukiak eta proiektuak.

Atal bakoitzaren arduradunek beren egitasmoei buruzko 
argibideak eman zituzten, sailez sail: Liburutegia, Hemeroteka, 
Ondare material eta immateriala eta Argazkia. Hogeita hamar 
bat lagun bertaratu ziren ekitaldira; horien artean, lankideak, 
elkarteen eta enpresa babesleen ordezkariak, Orona 
Fundazioa adibidez, bai eta Agustín Pontesta margolaria ere. 
Ekitaldia biribiltzeko, Cimas historikoa proiektatu genuen, 
Ángel Lermak 1970ean egina. Ekitaldian izan zen bera ere.

Ekitaldiaren bukaeran, zozketako sariak banatzeko unea iritsi 
zen. Sariak honako hauen eskutik jaso genituen, dohaintzan: 
Antsotegi hotela, Sustraiak Natura, EuskadiTrek, Fotoprix, 
CD Fortuna KE, Sua argitaletxea eta Pyrenaica aldizkaria.

2020ko memoria
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Everest 40. 
urteurrena
Gizarte osoarekin 
partekatzeko erakusketa 
digitala

Maiatzaren 14an, berrogei urte bete ziren 
Martin Zabaletak Everesten gailurra jo zuela. 
Urteurren hori ospatzeko, programa berezi bat 
geneukan antolatuta EMMOAn; besteak beste, 
mahai-inguru bat eta Agur Everest pelikula 
historikoaren proiekzio bikoitza, Larruquert 
sendiaren baimenarekin. Konfinamendu-
egoeraren ondorioz, ordea, bertan behera utzi 
behar izan genituen ekitaldi guztiak. Aurreikusita 
geneuzkan lan-bilerak ere berdin. Nolanahi 
ere, urteurrena gerizpean gera ez zedin, sare 
sozialetan erakusketa txiki bat jartzea erabaki 
genuen, «Erakusketa konfinatua» izenekoa.
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IMMA 
International 
Mountain 
Museums 
Alliance

Otsailera arte, IMMA erakundearen (International 
Mountain Museums Alliance) Facebook-eko orria 
elikatzen lagundu zuen EMMOAk, hamabostean 
behin fundazioari buruzko albiste nagusiak 
bidaliz.

Urrian Poloniako Zakopane hirian egitekoa 
zen IMMAren urteko bilerara joatekoak ginen, 
erakunde gonbidatu gisa, baina bertan behera 
gelditu zen bilera hori ere. Horren ordez, 
telekonferentzia bat egin zuten abenduaren 11n, 
Mendien Nazioarteko Egunean. Eta hor bai, parte 
hartu zuen EMMOAk, Europako mendi-museoen 
nazioarteko erakundeko beste hainbat kiderekin 
batera, bai eta, lehen aldiz, Amerikako eta Asiako 
mendi-museo batzuekin ere. 
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Euskaldunen eta 
poloniarren arteko 
adiskidetasuna Himalaian

BBK Mendi Mendi Film Festival 2020 programazioan, inguruabar 
berrietara egokituta, EMMOAren ordezkari bat mahai-inguru batean 
izan zen abenduaren 12an. Mendizale euskaldunen eta poloniarren 
arteko adiskidetasunaz jardun ziren bertan. Laguntasun horrek 
Shakaurren izandako salbamendu-ekintza izan zuen sorburu, 
1976an. Ekitaldiko unerik hunkigarriena Madrilgo Kulturaren Institutu 
Poloniarraren komunikazio-arduradunari (Iwona Zielinska) Martin 
Zabaletak 1980an Everesten gailurrean jasotako arrosarioa aurkeztu 
zitzaionekoa izan zen, katetxo aledun horrek poloniar herriaren 
askatasun-egarria gorpuzten baitzuen.  
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Josetxo 
Mayor 
gogoan

Osasun Sailarekin  
lankidetza

EMMOAk eskabide bat sustatu du Donostiako 
Udalean, Ulia mendiaren gainaldean dagoen 
parkeari Josetxo Mayor izena ipintzeko, «Uliako 
basajauna» zenarena. Mayorrek ia hogeita 
hamar eman zituen Uliako bide zahar eta iturriak 
sasien artetik berreskuratzen eta txukuntzen. 
Borondate hutsez egindako lan haiengatik esker 
onez, Udalak Herritar Merezimenduaren Domina 
eman zion 1995ean. 

Pandemiaren eraginez, eten egin behar izan genituen Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Arabako 
ESIarekin egiten ari ginen bilerak. Bilera horietan, bizi-ohitura osasungarriei buruzko proiektuan mendi-
ibiliak sustatzeko eginkizunean aholkulari ari zen EMMOA.
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2020ko memoria

Mendian Gora

Erakusketa 
Gasteizen
Denen gozagarri

Pandemiaren aurrean ezarritako baldintzen 
ondorioz (jendea biltzeko mugak eta gune itxiak 
ekiditeko gomendioa, besteak beste), modurik 
ez zegoen erakusketak antolatzeko. Europako 
mendi-museo nagusiak beren ekitaldiak 
bertan behera uzten joan ziren. Alabaina, 
mendizaletasunaren inguruko jakingarriak 
ezagutarazteko bide guztiz apropos bat aurkitu 
genuen Gasteizerako, EMMOAren eta udalerrian 
merkataritza sustatzera bideratutako Ensanche 
XXI elkartearen arteko elkarlanari esker. 
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Udalerriaren bihotzean itxita zeuden dendei bizia 
ematea zen asmoa, haien erakusleihoetan euskal 
mendizaletasunarekin lotutako hainbat osagai 
ipinita. Proiektua ezin egokiagoa zen garaiko 
egoerarako, aire zabalean beha baitzitekeen 
erakusketa, jende-pilaketarik gabe. 

EMMOAko lantaldeak ziztu bizian prestatu, 
diseinatu eta abiarazi zuen erakusketa. 
Abenduaren 14an inauguratu genuen, Fotoprix 
etxearen laguntza zinez eskergarriarekin. 

Hamar dendak utzi zizkiguten beren erakusleihoak. 
Hala, 22 panel baliatuz, balio historiko handiko 
ehun bat objektu jarri genituen ikusgai, Euskal 
Herriko mendizaletasunaren sorrerari eta XIX. 
mendetik gaur arteko bilakaerari buruzko testuez 
lagunduta. Erakusketari «Mendian gora» jarri 
genion izena.

Erakusleihoetan egon zen bi hilabeteetan, 
erakusketak etengabe erakarri zuen oinezkoen 
arreta. Eta gorespen-hitzak ere jaso zituen; 
Gasteizko Udalarenak berarenak, besteak beste.
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Balio handiko material historikoa aldi baterako ere jaso du «Mendian gora» erakusketak, hala nola Juan 
Mari Feliúk, Ricardo Gallardoren sendiak eta Mikel Ruiz de Apodacaren sendiak lagatakoa, baita 
Pou anaiek, Adolfo Madinabeitiak eta Javi Domínguezek utzitako hainbat pieza ere.

Lagapenak
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2020ko memoria

Dohaintzak

Pedro 
Udaondo

Everest 
1980ko 
ikurrina

Urtearen hasieran, Bilboko Euskal Museoan 2005az geroztik EMMOAren biltegietara eramateko zain 
zeuden funtsak jaso genituen.

Iragan mendeko alpinistarik garrantzi-
tsuenetakoa izandako Pedro Udaondoren 
argazki-artxiboa eta mendiko ekipa-
mendua dohaintzan eman zizkigun haren 
familiak. Dohaintza horretako pieza 
batzuk ikusgai egon dira jada «Mendian 
gora» erakusketan. 

Azken seihilekoan, esangura handiko 
hainbat dohaintza jaso ditugu, eta 
«Mendian gora» erakusketa aberasteko 
baliatu ditugu haietako batzuk. Aipagarriak 
ditugu, lehenik eta behin, Juan Ignacio 
Lorenteren dohaintzak; horien artean, 
Martin Zabaleta Everesten gailurrean 
ikurrinarekin erakusten duen argazkiaren 
koadroa. 
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Garaioaren 
oxigeno-
botila
Xabier Garaioak osatu egin du 70eko 
hamarkadako Nafarroako alpinismoaren 
gure bilduma. Nabarmentzekoak dira 
Dhaulagirin erabilitako oxigeno-botila 
eta hainbat espediziotara eramandako 
botika-kutxa.

K2ko 
Edurneren 
buzoa

Edurne Pasabanek 2004an Al filo de lo 
imposible-koekin K2n erabili zuen buzoa 
eman digu. Edurnek gorriak ikusi zituen 
mendi hartatik jaistean. Bi behatz galdu 
bazituen ere, Juan Vallejoren laguntzari 
esker onik atera zen.
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Juanitoren 
mendiko 
materiala
Juanito Oiarzabalek bere ekipamenduko 
pieza guztiak jarri ditu EMMOAren esku. 
Garajean zeuzkan gordeta. Haietako asko 
gure funtsen aberasgarri dira, eta erakusgai 
ere jarri ditugu. 

Ángel
Sopeña
Kepa Imazek balio handiko objektu-
bilduma bat eman digu dohaintzan. Hain 
zuzen ere, Ángel Sopeñarenak izan zirelako 
dute halako balioa objektu horiek. Horien 
artean, alkoholezko su txiki bat, gasezko 
beste bat (suediarra), arrautzontziak, 
edalontziak, zakote-ontziak eta aluminiozko 
mahai-tresnak daude.
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Tximist 
pelikula
Celaya fundazioak 1974an Tximist 
espedizioan filmatutako pelikularen 
jatorrizko zazpi bobinak eman dizkigu 
dohaintzan. Fernando Larruquertek 
zuzendu zuen pelikula, Ángel Lerma lagun 
zuela. Bobina horiek Agur Everest filmean 
erabili ziren gero.

Liburutegia 
zabaltzen

Liburutegi Atalak Josean Gil Garcíaren 
Arabako mendien gidaliburu guztiak jaso 
ditu dohaintzan. Eloy Corresek aurrez gai 
horri buruz egindako dohaintza osatzera 
etorri da ekarpen berria. 

Eta Padura mendi-elkartearen sortzaile J. R. 
González Sojori buruzko dokumentala, Zigor 
Egiak emana.

Ikus-entzunezkoen atalarekin jarraituz, beste bi 
bideo ere jaso ditu EMMOAren filmotekak:

Euskadiko lehen lehia-eskaladari buruzkoa, 
Eginon 1987an egina eta José A. Baceiredok 
dohaintzan emana.
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Gainera, korrikalari batek eta alpinista 
bik beren liburu argitaratu berria 
oparitu eta eskaini diote EMMOAri: Iker 
Karrerak, Alex Txikonek eta Juanjo San 
Sebastiánek, hain zuzen.
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Atalak

Argazki atala

Datu-base 
publikoa

Artxibo 
historikoa

Pandemiaren ondorioz, EMMOAko sailek ezin izan dituzte berez dauzkaten helburuak bete. Nolanahi 
ere, nabarmentzeko moduko hainbat lan bai egin dituztela:

EMMOAko Argazki Atalak Bixente aterpetxeko 
bildumaren material guztia eskaneatzeko lan 
mardulari ekin dio. Aurten, hamabi albumetatik 
zortzi eskaneatu ditu. 

2020an, katalogazio eta ikerketa publikorako 
datu-basea ezartzeko lehen fasea burutu 
dugu. Proba-fasean dago gaur egun.

Jesús de la Fuentek EMFko artxibo ofizialak 
txukuntzen eta sailkatzen jarraitu du, 
pandemiaren mugapenek aukera eman dioten 
neurrian.



Finantzaketa

jarduerak
Publizitate-kanpaina

Babesleak

Beste jarduerak

Kolaboratzaileak

Mila esker!

2019-2020ko publizitate-kanpainak emaitza 
positiboak izan dituela esan dezakegu, EMMOA 
ezagutarazten lagundu baitu, bai mendizaleen 
giroan eta bai herritarren artean oro har. Sare 
sozialetan zabaltzeko eginkizunari ere jarraipena 
eman diogu. Finantzaketa eskuratzeari 
dagokion zatia herren gelditu zaigu, ezin izan 
baitugu enpresen sektorean jardun. Danobat 
enpresarekin harreman benetan eraginkorra 
lortu dugu, baina hortik aurrera ezer gutxi.

2020an jarduera horiek guztiak gauzatzeko, 
ondoan izan ditugu honako hauek:

Babesle, Euskal Mendizale Federazioa, Mendi eta 
Eskalada Kirolen Napar Federakundea, Orona 
Fundazioa, CaixaBank, Laboral Kutxa eta Arabako 
Mendizale Federazioa.

Eta, gainera, EMMOArekin bat egin duten gizon-
emakume eta elkarteen babes ekonomikoa.

Urtearen hasieran, berriro jarri ginen harrema-
netan Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen 
Zuzendaritzarekin, EMMOA Euskadiko museoen 
sarean sartzeko aukera aztertzearren.

Kokapen osagarri gisa EMMOAri eskaini zaizkion 
tokiak bisitatu ditugu: Berrobi (Gipuzkoa), Urkiola 
eta Azpeitia.

Komunikazio-kanpainaren bidez egindako deiari 
esker, boluntarioen kopuruak gora egin zuen 
2020an. Pandemia gainditutakoan, haiekin 
batera hainbat jarduera bultzatzeko asmoa 
daukagu.

Aurreko urteetan bezala, aurten ere BBK MENDI 
FILM BILBAO BIZKAIAren lankidetza eta laguntza 
jaso ditugu.

2020an, honako hauen lankidetza izan dugu 
hainbat arlotan: Garlo Itzulpen Zerbitzua, Urteim, 
Vallejo, Ensanche XIX, Aranzadi Zientzia Elkartea, 
Club Vasco de Camping Elkartea, Juventus SD, 
eta hala Donostian nola Gasteizen urtez urte 
funtsezkoak ditugun ohiko lankide taldeak.

Funtzionamenduarekin 
lotutako 
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Eskerrik asko lagunok!
Zuen kluba taldeko kide da? Zuen zain gaude!
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Elkarteak
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EGIN ZAITEZ BAZKIDEA!

EMMOAren bazkide eginda, gure 
mendizaletasunaren oroimen kolektiboa 
kontserbatzen eta zabaltzen laguntzen 
duzu.

ASÓCIATE A EMMOA

Asociándote a EMMOA ayudas a conservar 
y a difundir la memoria colectiva de nuestro 
montañismo.

Ondorengo formularioa bete eta helbide honetara bidali, mesedez info@emmoa.eus.
Podéis asociaros enviando este formulario de inscripción a info@emmoa.eus

EMMOA trata sus datos personales con el fin de gestionar la relación contigo y enviarte información, incluyendo medios 
electrónicos, sobre nuestras actividades y campañas. En el enlace www.emmoa.eus/es/politica-privacidad puedes acceder 
a la información completa sobre el tratamiento de tus datos y como ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad y oposición.

COLABORALAGUNDU

ELKARTEA / CLUB

IFK  / CIF

KONTU ZENBAKIA / Nº CUENTA

URTEKO KUOTA / CUOTA ANUAL

EMAIL

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

100€ 200€ 300€ 500€

Beste / Otra

El apoyo y colaboración de todos los clubes de 
montaña de Euskal Herria, y de las personas que 
los componen, es fundamental para continuar 
con esta labor que EMMOA lleva a cabo. 

EMMOA pone a vuestra disposición su 
conocimiento sobre nuestra historia montañera, 
a través de conferencias y exposiciones.

Euskal Herriko mendi-elkarte guztien eta 
elkarte horietako kideen babesa eta lankidetza 
ezinbestekoa da, EMMOA egiten ari den lanarekin 
jarraitu ahal izateko. 

EMMOAk gure mendizaletasunaren historiari 
buruzko ezagutza eskaintzen dizue, hitzaldi eta 
erakusketen bidez.
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TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDARNOS A CONSERVAR EL 
PATRIMONIO DEL MONTAÑISMO DE EUSKAL HERRIA

COLABORA LAGUNDU

EMMOAren bazkide eginda, gure 
mendizaletasunaren oroimen kolektiboa 
kontserbatzen eta zabaltzen laguntzen 
duzu.

Dei egiten diegu  Euskal Herrian federatuta 
dauden 40.000tik gorako mendizaleei, 
proiektu hau lagunduta, euren historiaren 
aldeko elkartasun-mendi handi bat egiten 
lagundu dezaten.

Hilean 2€-ra iristen ez den ekarpena 
eginda, mendiari buruzko gune bat sortzen 
lagundu dezakezu, bai eta gure historia 
berreskuratzeko eta ezagutzera emateko 
abiatuta dugun lanean  lagundu ere.

EGIN ZAITEZ BAZKIDEA!

BABESLEAK

Asociándote a EMMOA ayudas a conservar 
y difundir la memoria colectiva de nuestro 
montañismo.

Hacemos un llamamiento a las más de 
40.000 montañeras y montañeros 
federados en Euskal Herria, para que su 
apoyo se convierta en una gran montaña de 
solidaridad con su propia historia.

Por menos de 2€ al mes puedes contribuir 
a la creación de un espacio dedicado a la 
montaña y ayudarnos a continuar con la 
labor de recuperación y difusión de 
nuestro patrimonio.

ASÓCIATE A EMMOA

Bete ondorengo formularioa eta bidali bazkideak@emmoa.eus edo gure webgunea 
www.emmoa.eus bidez egin zaitezke bazkide. Puedes enviarnos este formulario de 
inscripción a bazkideak@emmoa.eus o asociarte a través de la web www.emmoa.eus.

Responsable: FUNDACIÓN EMMOA MUSEO DEL MONTAÑISMO VASCO. Finalidad del tratamiento: 
gestionar su alta o inscripción como socio de la Fundación y, de acuerdo con ello, para para atender los 
derechos y obligaciones que le otorgan sus Estatutos. Asimismo utilizaremos sus datos identificativos y 
de contacto para enviarle por correo electrónico información sobre novedades, noticias, productos, 
servicios, noticias, ofertas, promociones y otro tipo de informaciones relacionadas con el montañismo 
vasco. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional: https://emmoa.eus/es/dpo-asociate y https://emmoa.eus/es/politica-privacidad.

Izen abizenak / Nombre y Apellidos 

Kontu zenbakia / Nº cuenta

Urteko kuota / Cuota anual 20€ 40€ 100€ Beste

NAN/DNI E-posta / Email 

Sinadura / Firma

Bizitzen ari garen krisi sozial eta sanitarioa 
eragin handia izaten ari da EMMOAn Euskal 
Herriko mendizaletasunaren historia 
ezagutarazteko xedez gauzatzen ditugun 
jarduera eta langintzetan.

Zure laguntza oso garrantzitsua 
da! EMMOAko bazkide eginez, gure 
ondarea osatzen duten milaka objektu, 
argazki, liburu eta lekukotza geroko 
belaunaldientzat gordetzearen aldeko 
ekarpena egiten duzu.

www.emmoa.eus
PARTE HARTU
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Gure mendizaletasunaren 
historiari lotutako ondare 

zati garrantzitsu bat 
berreskura dezakegu 

oraindik etorkizunerako

Todavía estamos a 
tiempo de rescatar para 
el futuro el patrimonio 
histórico de nuestro 
montañismo
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Fundación Museo 
del Montañismo Vasco

Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa Fundazioa


