
Galdakao Boleibol Taldea: 40 urtez baloiak sarearen gainetik 
pasatuz 
 
Azaroaren 30ean, Galdakaoko Torrezabal Kultur Etxean, Galdakaoko Boleibol 
Taldearen 40. urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo da. Ospakizunean, aurkezpena 
egingo da, eta taldeak izandako ibilbidea birpasatuko da; halaber, zenbait pertsonari 
omenaldi txikia egingo zaie, euren lanari eta arduraldiari esker, taldea 40 urte hauetara 
heltzea lortu baita. 
 
Galdakaoko Boleibol Taldeak 1973. urtean ekin zion bere ibilbideari, hain zuzen ere, 
Juan Buendía Galdakaoko batxilergo institutuko hezkuntza fisikoko irakaslearen 
eskutik. Artean, taldeak Club Athletic Voleibol Galdakao izena zuen, eta partidak 
Elexaldeko frontoian jokatzen ziren. Gizonezko senior taldea gero eta lehiakorragoa 
egin zen, eta mailaz igotzea lortu zuen: lehenengo bigarren mailara eta, ondoren, 
lehen mailara. 
 
80ko hamarkadan, zenbait neska entrenatzen hasi ziren, eta, pixkanaka, 
emakumezkoen boleibola indar handiagoa hartzen joan zen taldean. Bien bitartean, 
gizonezkoen jubenil taldea ipar zonaldearen ekiporik onenekin lehiatzen zen, eta 
nabarmentzekoak diren zenbait arrakasta lortu zituen.  
 
Taldearen jardunak normaltasunez zihoan aurrera; gizonezko nahiz emakumezkoen 
taldeak sortu eta txapelketetan lehiatzen ziren, bigarren mailan, eta zenbait urtetan 
mailaz igotzeko fasera ere sailkatu ziren. Lehen urte horietan taldearen kudeaketa 
zeramatenek euren kargua utzi ondoren, 1992. urtean taldeak etenaldia egin zuen bere 
jardunean. 
 
Talde seniorrek lehiaketa federatuetan jokatzen ez zuten garai baten ondoren, nahiz 
eta eskola kirola mantendu zen, 1993. urtean, SHEEn lizentziatua eta hezkuntza 
fisikoko irakaslea zen Aitor Ibarrolaren bultzadari esker, hainbat jokalarirekin batera, 
Zuzendaritza Batzordearen agintea hartu eta taldea Galdakao Boleibol Taldea (GBT) 
izenarekin birsortu zen. Garai hartan, gizonezko nahiz emakumezko senior taldeak 
berregiteaz gainera, bultzada handia eman zitzaion boleibolari eskoletan. Senior 
jokalariak entrenatzaile gisa trebatu ziren eta jokalari berriez osatutako belaunaldiak 
euren ardurapean hartu zituzten. Ahalegin horrek bere fruituak eman zituen ondorengo 
urteetan, gizonezko eta emakumezkoen senior taldeak Boleiboleko Euskal Ligan 
sendotu eta, ondoren, lehen mailara igo zirenean. Garai hartan, Urreta kiroldegia eraiki 
zuten, eta taldeak bertan jokatzen hasi zituen norgehiagokak. Taldea hazten hasi zen, 
kirolari, egiturari eta baliabideei dagokienez eta babesleak lortu ziren; gainera, urterik 
urte, jaietan, txosna antolatzen zuen, denboraldiari aurre egiteko beharrezkoak ziren 
diru-iturriak lortzeko helburuarekin. Baina, batez ere, emakumezkoen boleibolaren 
hazkundea izan zen azpimarragarriena, inolako ezbairik gabe, izan ere, sustapen 
handia egin zen eskoletan eta institutuan, eta, urtero, neskez osatutako belaunaldi 
berriak irteten dira. 
 
 
Azken urteotan, pistako gizonezkoen boleibolak atzera egin du, beste garai batzuekin 
alderatuz gero. Gaur egun GBT da Bizkaia osoan gizonezkoen talde bat duen klub 
bakarra, eta Gipuzkoak, Arabak eta Nafarroak talde bakarra dute. Horregatik, hain 
zuzen, gizonezkoen senior taldeak Gaztela eta Leongo ligan jokatzen du gaur egun, 
eta, esan gabe doa horrek suposatzen duen aparteko esfortzua. Emakumezkoen 
boleibolaren panorama erabat bestelakoa da, talde gehiago eta jarduera handiagoa 
baitauka, batez ere, eskola mailan; haatik, GBTko emakumezko jubenil eta seniorrek 



ere hobekuntza ikusgarria izan dute euren txapelketetan, eta, hori, hein handi batean, 
Nuria Marinak alderdi teknikoan gauzatutako lanari esker da. 
 
Ibilbide labur honi amaiera emateko, esan dezakegu, pistako boleiak, zorionez, 
lehiakide gogorra aurkitu duela: hondartza-boleia. Izan ere, gero eta ospe handiagoa 
lortzen ari da udako hilabeteetan eta Euskal Federazioak txapelketa bat antolatzen du 
hainbat hondartzatan. 
  
Hain zuzen ere, Galdakao Boleibol Taldeak bereak ditu hondartza-boleiko azken bi 
edizioetako gazte mailako estatuko txapeldunak. Etorkizuna zalantzazkoa da, baina 
nork esango luke, orain dela 40 urte, Galdakaoko institutuan baloia sarearen gainetik 
pasatzen zuten mutil horiek Galdakaoko boleibolaz gozatu duten beste ehunka neska-
mutikoren aitzindariak izango zirenik? Bada, jarrai dezala, eta urte askoz, gainera. 
Zorionak! 
 
 
 

 


