herritarrak

2007an heldu zitzaion Santosen bigarren proposamena: bere
lantaldean sartzeko eskatu zion.
Kluba sozietate anonimo bilakatu zen, eta, administrazio kontseilua aldatu behar zutenez,
bertako kide izatea eskaini zion.
Baiezkoa izan zen Arzallusen
erantzuna orduko hartan ere.
Hala sartu zen GBCko egituran.
KLUBA BARRUTIK EZAGUTUZ
Duela hiru urte eman zuen hurrengo aurrerapausoa, orduan
izendatu baitzuten klubeko presidenteorde. Zeregin horretan
jardun du hiru urtez eta, nahiz
eta une gogor asko igaro dituzten, aitortzen duenez oso esperientzia aberasgarria izan da arlo guztietan eta gauza asko
ikasteko baliagarri suertatu zaio.
«Presidenteorde izateak klubaren funtzionamendua barru-barrutik ezagutzeko aukera eman
dit. Kluba desagertzeko zorian
izan zen iragan denb oraldi
amaieran eta oso momentu latzak pasa genituen. Zaragozan
galdu eta maila galdu genuenean egoerari buelta emateko gaitasunik ez genuela izango uste
nuen. Pentsatu nuen zortzi urteko etapa amaitu zela, baina, azkenean, egoera iraultzea lortu
dugu ikaragarrizko lana eginda.
Niretzat ikaragarria da orain
gauden moduan egotea, lehen
mailan eta proiektu bideragarri
batekin, alegia».
Alvaro Bilbaok lan kontuengatik presidente izateari uko egin
zionean administrazio kontseiluak aho batez proposatu zuen
Arzallus kargurako: «Alvarok
kargua utzi eta haren lekua nik
hartzea proposatu zidatenean
zalantzak izan nituen, egoera ez
baitzen batere samurra. Nik nire
buruarengan banuen konfiantza, baina gauza asko hausnartu
behar dira neurri horretako erabaki bat hartu aurretik. Dena
den, ikusi nuen aurrerapauso
bat emateko garaia zela eta hala
egin nuen».
Arestian aipatu moduan kluba kinka larrian zen Arzallusek
kargua hartu zuenean, baina
pixkanaka ari da egoera bere
onera eramaten. ACB Ligara igoera lortu zuten bi taldeek ez zuten bertan jokatzeko izenik
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eman arazo ekonomikoak tarteko eta talde horietako baten lekua hartuta jarraitzen du talde
donostiarrak maila gorenean.
Arlo ekonomikoak makina bat

buruhauste eman dizkio Arzallusi baina azaltzen du erakundeen aldetik beste planteamendu bat dagoela eta babesle
nagusia lotzeak ere arnasa eman

diela. Haatik, kontuak orekatzea
da oraindik orain bere lehentasun nagusia: «Aurreko urteko
eta aurtengo aurrekontuak orekatuta daude baina zuloa atzetik

dator eta hori konpontzea da
orain nire zeregin nagusia.
Egungo testuinguruan dirua lortzea askoz zailagoa da, baina lan
eginda lortuko dugu».
Kirol arloari dagokionez jokalarien joan-etorriekin izan da
mugimendurik udaran. Dena
den, osatu duten multzoarekin
gustura dago: «Talde ona osatu
dugula uste dut, baina aurten
maila ez galtzearekin konformatzen gara, nahiz eta zerbait
gehiagorako taldea dugula uste
dudan. Trantsizio urte bat izango da».
Bestalde, kirolak egungo gizartean duen eraginaren jakitun
da Arzallus, eta, zentzu horretan, kirol arloan lortzen diren
lorpenez aparte, argi dauka kluba zein irizpide eta baloreen
arabera gidatu nahi duen: «Laguntasuna, leialtasuna eta talde
lana izango dira nire gestioaren
ardatzak. Taldea familia bat izatea nahi dut eta oinarri horiekin
aurrera eginda gauzak errazagoak izango direla uste dut. Gizarte honetan jende askok bere burua besterik ez du begiratzen,
baina hori ez da bide egokia».
Taldeari erreferentzia egiten
dionean ez da jokalari eta teknikariez soilik ari, gainerako langileak ere taldearen parte ditu Arzallusek. Are gehiago, taldearen
oinarri dira berarentzat: «Lan
ikaragarria egiten dute inoiz
aurpegi txarrik jarri gabe. Balio
handiko jendea da».
Ildo horiei segika eta bere
izaerarekin –oso pertsona apala, adeitsua, gertukoa, pazientzia handikoa eta bere buruarengan konfiantza duena da–
emaitzen gorabeherez harago
seguru kluba norabide egokian
zuzenduko duela. Era berean,
bide urratzaile eta erreferente
izaten jarraituko du. Retabes.es
GBCko presidente izateaz gain,
Gipuzkoako Golf Federazioko
presidente ere bada, anaiarekin
batera familiako enpresa eramaten du, eta, halaber, berriki
Metadeportek Estatuan kirolaren industrian eragin handiena
duten emakumeen zerrenda
bat argitaratu du eta tartean
ageri da Arzallus, seigarren
postuan. •
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