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Mendeberri aldizkariaren 7. ale honen bidez egiten ari garena, gure iritziak eta kezkak, gure galderak aurkezteko leiho
bat, ispilu bat bezala, irekitzen da institutuan.
Ikasturte berriak, duela gutxi hasitakoa Eguberriak bertan badaude ere, ikasle berriak (ikastetxe osoko ia laurden bat) ekarri dizkigu DBHko 1. mailan, beti bezala, ikasketak bukatu dituzten tokia hartuz, eta, estrainakoz, hezkuntza premia bereziko
ikasle talde bat. Trebakuntza sendoa erdietsi, ikasle eta irakasleekiko harreman atseginak izan eta balore moral eta sozial egokiak bereganatu ditzaten opa diegu guztiei. Halaber, ongi etorria egiten diogu irakasleria berriari, gure artean profesional gisa
zeharo errealizatuko delakoan.
Ikastetxeko zuzendaritza taldea eta Gurasoen Elkartearen zuzendaritza-batzordea ere berritu dira; era berean, Eskola
Kontseilua osatu berri da. Guztiek aurreko taldeek egindako lanari jarraipena emateko asmoa dute, eta eskolako zein eskolaz
kanpoko ikasleen beharrei ahalik eta ongien laguntzen ahaleginduko dira.

Ondo finkatuta dauden aurreko proiektuekin batera, Sexu Afektibo Hezkuntza eta Mundilabenak kasu, garrantzi handiko
beste proiektu batzuk jarri dira abian: DBHko 1go. mailan ingelesa irakaskuntza edukien bidez, metodologia berriarekin;
Irakurketa dialogikoak, irakurzaletasuna sustatzeko; Eskolako Agenda 21, ingurumenaren arazoak ulertarazi eta energiaren
erabilpen egokia bultzatzeko; gure ikastetxeko Internet ataria, Autonomia Erkidegoan aitzindari den proiektu bat...
Ondorengo orrietan Prentsa tailerra aukerako ikasgaiaren ikasleek institutuan, barneko eremuan zein kanpokoan, auzoan,
gauzatu diren zenbait jardueraren lekukotasuna utzi digute. Lan polita egin dute; zorionak.
Zuzendaritza taldea

C

Con este 7º número de la revista Mendeberri se abre de nuevo una ventana en nuestro instituto para mostrar, como
en un espejo, lo que hacemos, nuestras opiniones e inquietudes, nuestras preguntas.
El nuevo curso, comenzado hace bien poco, aunque está ya ahí la Navidad, se nos presenta, como siempre, con un
alumnado nuevo en el primer curso de la ESO (casi una cuarta parte del total) que ocupa el espacio de los que ya han concluido sus estudios, y con la experiencia novedosa del grupo de alumnos con necesidades educativas especiales. A todos
les deseamos que obtengan una formación académica sólida, disfruten de una relación cordial con sus compañeros y profesores y consoliden su educación en valores morales y sociales. Damos también la bienvenida al profesorado nuevo, con
nuestros mejores deseos de que puedan verse plenamente realizados profesionalmente entre nosotros.
También se han renovado el equipo directivo del centro y la junta de la Asociación de Madres y Padres, y acaba de
hacerlo asimismo el Consejo Escolar. Todos con el propósito explícito de proseguir el camino trazado por los equipos anteriores y de tratar de alcanzar nuevas cotas de mejora en la atención escolar y extraescolar al alumnado.
Junto a proyectos anteriores ya consolidados como la Educación Afectivo Sexual y Mundilab, se han puesto en marcha otros de gran importancia, como la enseñanza del inglés mediante contenidos en 1º de ESO, con una nueva metodología; el de las Lecturas dialógicas para el fomento de la afición por la lectura; la Agenda 21 Escolar, para sensibilizar
sobre los problemas del medio ambiente y del uso racional de la energía, o la creación del portal de Internet del instituto, en un proyecto pionero en la Comunidad Autónoma...

Los alumnos de la asignatura optativa Taller de prensa han reunido en las páginas siguientes una recopilación de algunas de las actividades realizadas en el instituto, tanto en el ámbito interno como en nuestra relación con el entorno, con
nuestro barrio. Un trabajo de mucho mérito, por el que les damos la enhorabuena.
El equipo directivo

CINES ÁBACO ZINEMAK
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1. hiruhilabeteko ikastetxeko
zenbait jarduera osagarri

Zuhatza-Barriako barnetegiak. Urtero
legez, DBHko 1. mailako ikasleek bi
egun eta erdi egin zituzten Barrian
eta Zuhatzan.

Aralar (Alegia)-Mendebaldea elkartrukea. Urriaren 25etik 29ra egon ziren
1.Fko hamalau ikasle Alegian.
Ordiziako azokan, Pasai Donibanen
..., non ez ziren ibili!

DBH 1. mailakoak Elejalde ikastetxean egon ziren antzerki tailerrean.

Batxilergoko 1.A taldekoak Mugarra
mendian izan ziren.

Ikusgela programarako promoa.
Hirugarren ikasturtea da gure institutoko batxilergoko ikasleek ETBko
Ikusgela programan parte hartzen
dutela. Urria hasieran promozioko iragarkia grabatu zuten.

Bigarren batxilergokoak eskalatzen
egon ziren Ilarrazan Aitor Ruiz irakaslearekin. Batek baino gehiagok nahikoa komeria izan zituela uste dugu.
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Alkohola
Nerabe gehienek alkohola kontsumitzen dute. Forma asko daude alkohola
kontsumitzeko, batzuk tabernetaz taberna ibiltzen dira txupitoak hartzen.
Askok gustatzen ez zaizkien edariak hartzen dituzte azkarrago mozkortzeko,
adibidez, TGV-ak, Tekila, Vodka ...TGV-a oso edari gogorra da Tekila, Ginebra,
eta Vodkaz egina. Beste batzuek, aldiz, gustatzen zaizkien edariak hartzen
dituzte: Kalimotxoa, Orgasmoa... Beste alde batetik, botelloia oso ospetsua
da, edari dendetan erosten dituzte eta parke batera joaten dira edatera.
Horrela, merkeago kostatzen zaie. Alkohola urte hauekin oso arriskutsua da,
jendeak ez baitu kontrolatzen zer edaten duen, eta gero oso txarto pasatzen
dute. Koma etilikoarekin eta ...
Gure ustez ez da estremo horietara ailegatu behar,ondo dago edatea, baina
kontrol batekin, zer egiten den pentsatuz. Beraz, badakizue: KONTUZ IBILI!

Ikasketa bidaiarako Circulokp jaia
Mendebaldeko circulo jaia, Azaroaren 5ean ostirala izan zen. Institutoko jende asko joan
zen eta joku bat egin genuen. Sartzerakoan jende guztiari zenbaki bat jartzen zioten eta
nahi zenuen pertsonari bere zenbakia begiratzen zenion eta ohartxo bat idatzi ahal zenion
nahi zeniona jarriz. Baina beste alde batetik guk uste genuena baino okerragoa izan zen
zeren sarrerak euro bat gehiago ordaindu genuenez, seirak arte iraungo zuela ezan ziguten, baina, 3:00ak arte beharrik iraun zuen.
Musika aldetik ere nahiko ondo egon zen: rapa, popa, eta txunba-txunba egon zen.
Oso guiro ona egon zen. Beste circulo jai bat egongo da otsailean eta jendea etortxea
animatu dugu etortzeko, sarrerak, 4.mailako ikasleak saltzen dituzte.
Animatu zaitezte! OSO ONDO PASATUKO DUGU!

Bortxatzaileak
Udatik orain arte, entzunda izango duzue Gasteizko bortsatzailearena. Baina guk pista
batzuk eman nahi dizkizuegu honi buruz, zeren oso entzunda izan da gure hiriburuan.
Bi bortzatzaile dira, bata 20 urtekoa gutxi gora behera eta bestea nagusiagoa.
Bortsatzaile gazteena poliziak harrapatu zuen eta ez zioten ezer egin, ez zeukatelako
probarik, bakarrik neskak ukitzen zituen. Gure ustez bortsatzaile hauek nahi dutena da
neskak beldurtzea eta, badaezbada. Poliziak guri argazki errobot bat eman digu eta guk
jarriko dugu. Kontuz Ibili, eta ez fidatu inorekin!

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Zaborjaleak insti

Ikusi al dituzu Mendebaldera ailegatu diren bisitariak? Atarian ditugun
zurezko gizontxoak ez dira beste planeta bateko biztanleak, ezta hondakinen
makina birrintzaileak ere. Hain zuzen
ere, 4. mailako Teknologiako ikasleak
egindakoak dira. Gasteiz osotik horiek
bezalako birziklatzeko ontziak banaturik
daude eta, hain politak ez badira ere

(hemengo ikasleek diseinatu ez dituzte
eta), erabilgarriak badira.
Inoiz pentsatu duzue zenbat hondakin botatzen dugun jaikitzen garenetik
oheratu arte? Zure etxean zerbait birziklatzen duzu? Nor arduratzen da
ontzietara eramateaz?

Baina, merezi du birziklatzeak?
Adibide bat erantzun gisa: Tona bat
papera birziklatzeak hamalau zuhaitzen mozketa saihesten du. Ez al da
harrigarria?
Badakigu zaborra eta ingurumenarekin zerikusia duten bestelako gaiak
(energia erabilera, kutsadura, garapen

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ

• Agenda 21 • Agenda 21 • Agenda 21 • Agenda 21 • Agenda 21 • Agenda 21

titutuan!!!
www.ingurmena.com
web orrian ere
zenbait aholku erabilgarri
topa dezakezu

<<<

jasangarria, eta abar) guztion kezka dela. Hori dela
eta, gure institutua AGENDA 21 programan parte
hartzen ari da. Gure aurtengo helburua ikastetxearen
energia erabilpena ingurumenarekin arduratsua izatea
da. Horretarako, ikasturtean zehar, hainbat ekintza
burutuko ditugu eta guztion konpromisoarekin
Mendebaldea berdeagoa izatea lortuko dugu.
Anima zaitezte eta parte hartu aurrerantzean proposatuko dizkizuegun ekintzetan !
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Zuhatza eta Barr
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak Ikastetxeen Normalkuntza plana sustatu du azken
urte hauetan eta helburu nagusia euskararen erabilera eremu
guztietara zabaltzea izan da.
Hau kontuan izanik, eta Arabako Foru Aldundiko Gazteriaren Foru Erakundeak Bigarren
Hezkuntzako ikasleentzat Aulas
2004 programari etekina atera
nahirik, hiru eguneko egonaldiak prestatu ditu Normalkuntza
Batzordeak DBHko 1. kurtsoko
ikasleentzat.
Honen helburua bikoitza da:
batetik, ikastetxe desberdinetatik etorri direnez, elkar ezagutzea, eta, bestetik, kasu askotan,
udan, erabili ez duten euskarari
hautsa kentzea.

Ikastetxe zaharrean hasitako jarduera
Mendebaldea zaharrean egiten hasi ziren. Hasiera batean DBHko kurtso guztietakoak eramaten zituen Normalkuntza Batzordeak. Ondorengo urteetan, ordea, hirugarren eta laugarren mailakoen aprobetxamendua oso txikia zela ikusirik, DBHko lehenengo ziklora mugatu zuten barnetegia. Azkeneko bi ikasturte hauetan DBHko 1.mailakoak bakarrik joaten dira.
Barriara heldu bezain laster, aterpetxea eta inguruak ezagutu zituzten.
Bertan egindako jokoak aterpetxe barrukoak izan dira: zenbakien jolasak,
tren itsua, zuhaitzen jolasa... Dena dela, basoko irteera ere egin dute Elgea
mendiko inguruak ezagutuz. Egun
txarrena,ikasleek diotenez azken eguna da,izan ere, motxilak egin behar
dira, logelaren garbiketa, eguraldiaren ebaluazioa, etab. luzea.
Zuhatzako egonaldiaren kasuan irlaren gutxieneko ezagutza ematen
diete
begiraleek ikasleei heldu eta berehala, urez inguratuta egonik, arrauna,
pedaloa, optimist, lehiaketak... Barrian bezala, azken eguna da txarrena,
garbiketa, ebaluazioa eta motxila egin
behar baitira.
Hau izan da guztia aurtengo egonaldiaz. Ondorengo orrialdea bertan
egindako ikasleen iritziak jaso ditu.
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r r i a ko b a r n e t e g i a
1.DBH-ko ikasleek bi egun eta erdi pasa dituzte ikastetxetik kanpo, batzuk Zuhatzara joan dira eta beste batzuk Barriara. Beraiekin egon gara eta nola pasatu
duten esan digute.
1. Zertarako uste duzu joan zaretela?
2. Ondo iruditu zaizu ideia hori? Zergaitik? Zure iritzia eman.
3. Zer ikasi duzu irteera honetan?

ANARTZ MORENO
GARCIA.1.A/ZUHATZA
1. Elkar hobeto ezagutzeko.
2. Bai,hiru egun festa eduki dugulako, hobeto elkar ezagutzeko
eta primeran pasatu dugu.
3. Euskaraz mintzatu behar dugula eta gure klasekideak eta tutorea nolakoak diren.

ITZIAR CAÑO. 1.E
/ BARRIA
1.Nire ustez, euskararen erabilera eta gure arteko harreman
ona finkatzeko izan da.
2.Ondo iruditu zait ideia zeren horrela hobeto aukera ditzakegu lagunak, bestela, ez ginateke batera egongo, eta hori talde lanerako ez litzateke mesedegarria izango.

MAIALEN ELU. 1.D
/BARRIA.
1.Geure arteko harremanak
sendotzeko.
2.Primeran iruditu zait ideia
hau.Deskantzatzeko denbora
izan dugulako eta lagun asko
egin ditugulako.
3.Elkarrenganako errespetua
izatea eta elkarlana egitea.

LEIRE SANCHEZ
REVUELTA. 1.B /BARRIA
1.Gelakideak hobeto ezagutzeko
eta ondo pasatzera.
2.Ondo iruditu zait ideia elkar
ezagutu dugulako.
3.Euskeraren erabilera lantzen
ikasi dugu eta lagun asko egin
ditugu.

3.Eva paperezko marko bat egiten eta gainerakoak
errespetatzen.

VIRGINIA SUSO.
1.D/ BARRIA.
1.Nire gelakideak gehiago ezagutzeko eta ondo pasatzeko asmoa.
2.Ondo iruditu zait ideia hori,
zeren horrela lagunak egin ditugu eta primeran pasatu dugu.
3.Euskera mintzatu behar dugula
eta lagunengan errespetua izaten.

GARAZI ARIN. 1.E
/ BARRIA.
1.Euskera hobeto erabiltzeko
eta lagunak egiteko.
2.Ondo iruditu zait ideia zeren lagunak hobeto ezagutzeko
eta ondo pasatzeko aukera dugulako guztiok batera.
3. Euskeraren erabilera garrantzitsua dela eta gelakideen
artean errespetua izaten.
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María Angeles: «Metal Rioja-ko
Murgiako Echebarria okindegian oraindik egurrezko labean egiten dute ogia.
Bere jabeari eta langile bati egin diogu elkarrizketa. Horrelako okindegi bat
nola dabilen jakiteko. Maria Angelesekin (okindegiko jabearekin) egon gara:

Mendeberri: Kaixo
Angeles, zer moduz?

Maria

Maria Angeles: Ni oso ondo.

M.: Okindegia ireki zenean,
hemen zeunden?
M.A.: Suposatzen dut, ni ez naiz
hemen jaio; beraz, ni ez naiz beti
egon okindegian.

M.: Baina zuk betidanik ezagutzen duzu?
M.A.: Bai, baina irekita ez dakit, ni
hemen egon baino askoz lehenagokoa da. Zeren nire aitaginarrebak
betidanik izan baitu Etxebarria
Okindegia.

M.: Nondik dator okindegiaren
izena, Etxebarria?
M.A.: Bada, Jabearen izenetik,
lehen On Daniel Etxebarria zen, eta
orain Jesus Etxebarria.

M.: Nork eraiki zuen Zuian hain
famatua den labea?

M.A.: Metal Riojako langileek eraiki zuten.

M.: Zertan aldatu da okindegia urte hauetan?
M.A.: Beno, okindegia aldatu da, ez dakit, berritze lanak egin dira., lekua berdina
da, eta duela hogeita hamar bat urte eraikina handitu egin zen.

M.: Betidanik saldu duzue ogia herriz herri furgonetarekin?
M.A.: Beti, hori beti.

• Elkarrizketa
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o langileek eraiki zuten labea»
M.: Noiztik saltzen duzue erreposteria?
M.A.: Bada, ez dakit, ez dut gogoratzen

M.: Hasieratik, edo...
M.A.: Ez, hasieratik ez, ez dakit bada, duela berrogei bat urte edo.

M.: Urtearen zein denboralditan saltzen da ogi gehien?
M.A.: Antzera saltzen da, gutxi gorabehera: Udan jendea falta denez
oporretara joaten direlako, gutxiago saltzen da, baina jende gehiago
datorrenez udako oporretan Murgiara, antzera saltzen da. Neguan
Murgiako udatiarrak badoaz, baina oporretan daudenak itzultzen direnez, antzera saltzen da

M.: Okindegian, zenbat langile zaudete?
M.A.: Ez dakit ba, bost edo.

M.: Hemen, dendan, zenbat zaudete?
M.A.: Carmen, nik pixka bat laguntzen dut baina oso gutxi. Hemen
bat, eta okindegian furgonetan doan banatzailea eta beste bi langile.

M.: Beno, agur eta eskerrik asko.
M.A.: Zuei, aio.

l a b u r r e a n
Mendeberri: Noiztik egiten duzu lan hemen?
A.M.: Orain dela hilabete, nire lankideak oporrak hartu zituen
eta. Klaseak hasi nituenetik asteburuetan bakarrik lan egiten dut.
M.: Gustatzen zaizu lan hau?
A.M.: Gustatzen zait baina beste modu batera imajinatzen nuen,
errazago.
M.: Nola egiten da ogia?
A.M.: Legamia botatzen zaio, ura izotzarekin, bi irin mota (integrala eta pipena), labea
200 bat gradutara dago, ogia sartu eta prest dago.
M.: Noiz egiten duzu lan?
A.M.: Ostiral eta larunbatetan gaueko 12:00-etatik goizeko
8:00-etara
M.: Pastelak ere zuk egiten al dituzu?
A.M.:Erdibana egiten ditugu, eta lan asko badago, txandakatzen gara.
M.: Kontatu anekdotaren bat.
A.M.:Badago jendea okindegia ireki baino lehen masa erostera
datorrena. Larunbat gauetan erreposteria erostera datoz, ogi
zuri asko eskatzen dute, ondo egina eta
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Nahikari Acebo
Euskadiko altuera jauziko txapelduna
Nahikari Acebok hamalau urte ditu eta altuera jauzia praktikatzen du.
Mendebaldea institutoan ikasten ari da D.B.H.-ko 3. maila.

Nahikari Acebo altuera jauziko lehiaketan
Mendeberri:-Noiz hasi zinen kirol hau praktika tzen? Nola?
Nahikari Acebo:Bost urterekin hasi nintzen, nire
lehengusua ikusi nuelako eta gustatu zitzaidan.

M.:-Zenbat urte daramazu?
N.A.:Bederatzi urte daramatzat.

M.: -Entrenatzailerik ba al duzu?
N.A.:Bai, Xabier izenekoa, Europako txapelduna izan
da.

M.: -Zein izan da egin duzun posturik onena?
N.A.:Espainako txapelketan laugarren postua,eta
Arabako bigarrena.

M.:-Saririk irabazi duzu? Zenbat?

M.:-Zein dira zure markak?

N.A.:Bai, asko irabazi ditut.

N.A: Aire librean 1’56m eta pista estalian 1’54m.

M.:-Zein izan da garrantzitsuena?

M.: -Goi mailako kompetiziotan parte hartu
duzu?

N.A.:Aurtengo Euskadiko txapelketa izan da infantil
mailan.

M.: -Zenbat ordu entrenatzen zara?
N.A.:Hiru edo lau ordu astero.

M.: -Lesiorik izan al duzu? Zein izan da larriena?
N.A.:Bai, bizkarrean eduki nuen lesio bat, baina sendatua daukat.

M.: -Ze tresna erabiltzen dituzu?
N.A.:Arropa erosoa eta iltzezko zapatak.

N.A.:Bai, Europan kompetitu nuen, hamabigarren
postuan geratu nintzen.

M.: -Ze asmo duzu aurrera begira?
N.A.:Kirol hau praktikatzen jarraitu nahi dut eta
berriro Espainako txapelketara joan.

M. :-Zeintzuk dira zure idoloak?
N.A. :Stephan Holm jauzilaria, olimpiadatako irabazlea eta Carolina Klufi.

M.:Amets bat.
N.A.:Euskadiko selekzioarekin parte hartzea.
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Jon Baztán
«Hurrengo urtean froga guztietan oso
ondo geratzea espero dut»
Jon Baztán Mendebaldea institutuko 4.mailako ikaslea eta txirrindularia da. Hori
aitzakia hartuta elkarrizketa egin diogu.
M-Kirola hau, familiako norbaitek praktikatzen du
orain edo lehenago praktikatzen zuen?
JB-Ez, ni nire familiako lehen txirrindularia naiz, baina azkenekoa ez izatea espero dut.

M- Zenbat urte daramatzazu korrika egiten?
JB-Bost urte daramatzat.

M-Noiz eta nola hasi zinen txirrindularitzaren mun duan?
JB-Duela 5 edo 6 urte hasi nintzen eta nire gurasoen laguntza izugarria izan zen. Nire gurasoei esker, orain nik gustuko dudan kirola praktikatzen dut.

M-Nola konturatu zinen hau zela zure gustuko kiro la?
JB-Txikitan, nire lagunekin, kalera ateratzen nintzenetik.

M-Zein taldetan ibiltzen zara?
JB-Munduko talderik onenean, Michelin-Foronda taldean.

M-Ze mailatan hartzen duzu parte?
JB-Lehen mailako kadetetan.

M-Denboraldia bukatu da. Nola igaro duzu bukatu
den urtea?
JB-Oso ondo, nik uste baino hobeto.

M-Azkeneko galdera: Zein proba irabazi nahiko
zenuke profesionaletan?
JB-Zalantzarik gabe, Frantziako Tourra.

M-Garaipen asko izan dituzu?
JB-Garaipen asko izan ditut, esate baterako, Arabako itzulian (kadete mailan) 1. mailako kadeterik onena izan nintzen eta sailkapenean 4. postuan bukatu nuen. Eta
Euskadiko Itzulian ere oso ondo gelditu nintzen.

M-Beste kirolaren bat gogoko duzu?
JB-Futbola ere gogoko dut, Athleticekoa naiz.

M-Eta hurrengo denboraldirako, zelako planak ditu zu?
JB-Hurrengo urtean, froga guztietan oso ondo geratzea
espero dut.

M-Profesionaletara helduko zarela uste al duzu?
JB-Nik uste dut baietz, baina horretarako asko entrenatu
behar dut.

DI-DA batean
Txirrindulari bat? Iban Mayo
Futbolari bat? Joseba Etxeberria
Txirrindulari talde bat? Euskaltel-Euskadi
Espainiako Itzulia ala Tourra? Tourra
Uda ala negua? Berdin zait
Beroa ala hotza? Biak berdin
Txirrindularitza ala futbola? Futbola gogoko dut,
baina txirrindularitza gehiago.
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Bizikletak
Bi motatako bizikletak dira ezagunenak: mendian ibiltzekoak eta errepideetakoak. Horiez gain, ibiltzeko bizikletak ere badaude.
Mendikoak, errepideetakoak baino astunagoak dira ia beti, pisua indargetzailearekin eta
gurpil handiekin hartzen duelako.
Errepideetakoak oso pisu gutxikoak dira
eta horiekin oso habiadura handia har dezakezu denbora gutxian . Bizikleta horiek gehienak
ikatzeko fibras daude eginda eta oso garestiak
dira. Bizikleta hauen gurpilak lauak eta argalak
dira arinago joateko , baina hauek ezin dira
menditik, bestela berehala puskatuko lirateke.
Mendi bizikleten gurpil gehienak, lurrera
itsatsita egon daitezen, oso lodiak izaten dira.
Gurpil hauek ez irristatzeko eta seguru ibiltzeko gomazko tako handiak dituzte.
Gaur egun, hiru motako balaztak daude:
lehenengoa, betiko balaztak, zapatez osatutakoak; bigarrenak disko balaztak, hauen osagarririk nagusiena burdinezko diskoa delarik, eta hirugarrena, nobedade
berria dena, balazta hidraulikoa, hauek olioarekin funtzionatzen dute eta, batez ere, monty-ek erabiltzen dituzte.
Hiru motako indargetzaile daude: rallya egiteko eta edozein lekutarako balio dutenak. Hauek erregulatu eta blokeatu daitezke. Beste mota bat ENDURO-FREERIDE deitutakoak, hauek rally-etakoak baino handiagoak dira, eta azkenik, jaitsiera handikoak, izugarriak izaten baitira.
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Guillermo Narro:
«Entrenatzailea izatea gustoko dut»

Guillermok 26 urte ditu eta bere ordu libreetan entrenatzailea izatea gustuko du Alaves taldean. Iaz kadete
talde bat entrenatzen zuen, baina aurten, zortea bere
alde, Chuchi Arangurenekin entrenatzeko esan diote;
hau da, 2.B-ko taldean entrenatzeko aukera du.

M-Zenbat urte daramazu entrenatzaile izaten?
G-21 urterekin sartu nintzen Alavesen kadeteen entrenatzaile gisa.
M-Entrenatzailea izan baino lehen zer egiten zenuen?
G-IVEF ikasi nuen.

M-Entrenatzaileaz aparte zertan egiten duzu lan?
G-Pabilioiak egiten ditut enpresa batean.

M-Nolakoa izan da kadetetatik 2Brako aldaketa hori?
G-Ustekabe galanta izan zen.

M-Nolako esperientzia da holako jokalariekin egotea?
G-Oso ona, asko ikasten ari naiz futbolean jolasteko
orduan edo entrenatzeko orduan.

M-Noizbait eman dizute entrenatzaile hoberenaren
saria?
G-Bai, aurten eman didate eta oso pozik nago, zeren
eta entrenatu nuen taldeak txapelketa irabazi zuen, nahiz
eta txikienak izan. Gainera, 7 urte ziren Alavesen talde
batek txapelketa hau irabazten ez zuela.

M-Chuchi Arangurenekin ondo konpontzen al zara?
G-Bai, oso ondo konpontzen naiz; gainera, aurretik
ezagutzen nuen.

M-Ze talde gehiago entrenatu dituzu?
G-Alavesa entrenatu baino lehen, Biasteriko talde bat
eta Mirandako “Casco Viejo”izenekoan aritu nintzen. Oso
denboraldi onak pasatu ditut talde hauekin.

M-Zein da zure hurrengo helmuga?
G-Ba, Chuchi-ri beste talde batetik deitzen badiote
berarekin joatea. Hori izango litza- teke nire lehenengo
helmuga.

M-Txikia zinenean entrenatzailea izan nahi al zenuen?
Ez dakit, baina ume guztiek txikiak direnean suhiltzailea edo hegazkin pilotua izan nahi dute, suposatzen dut
nik ere hori izan nahi nuela.

M-Ze entrenatzailerekin nahiago zenuke entrenatu?
G-Niri betidanik Amorrortu gustatu izan zait entrenatzeko orduan, horregatik berarekin entrenatzea asko gustatuko litzaidake

M-Zergatik utzi zenuen futbola?
G-Historia oso luzea da kontatzeko. Niri futbola asko
gustatzen zitzaidan eta niretzako futbola guztia zen. Nire
ametsa profesioanala izatea zen eta 3. mailara ailegatzean
gaixotasun bat aurkitu zidaten. Oso gogorra izan zitzaidan
futbola uztea, baina familiak eta inguruan zegoen jendeak
indar handia eman zidaten. Gainera, hilabete batzuk geroago entrenatzailea izateko deitu ninduten eta baietz esan
nuen. Handik aurrera entrenatzailea naiz eta oso pozik bizi
naiz.

M-Noiz arte pentsatzen duzu entrenatzailea izatea?
G-Gorputzak aguantatu arte, espero dut urte asko egotea entrenatzaile gisa.
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Gabonak lehen eta orain
Gabonak asko ospatzen ditugu eta hauek heltzen direnean aztoratzen
gara, baina ezagutzen al ditugu Gabonak?
Gabonak abenduaren 24an hasten dira. Egun hauetan Jesusen jaiotza ospatzen da.
Etxeetan familiak eta lagunak elkartzen dira, batera afaltzen dute, eta kantak abesten
dituzte. Denetarik jaten da: ganbak, zainzuriak, kroketak, urdaiazpikoa..., eguneroko otorduetan
eta urtean zehar jaten ez diren zenbait jaki. Postrean, berriz, polboroiak, bonboia, turroia,
pastelak etab. jaten dira. Lehen, afaldu baino lehen, aitak ogiaren gainean gurutze santua
egiten zuen eta gauzak ondo joango zirela pentsatuz irudikatzen zuen.
Jendeak zuhaitza jartzen du eta jaiotza ere bai. Hauek dira ohitura nagusienak.
Beste aldetik, Olentzerok opariak banatzen ditu, eta gehienetan zuhaitzaren alboan
uzten ditu. Opariak, orain ia jende guztiak izan ditzake, baina lehen aberatsen etxeetan
bakarrik banatzen ziren. Abenduaren 31n Gabon Zaharra ospatzen da eta hurrengo
egunean Urte Berria. Urtarrilaren 6an Errege Eguna izaten da.

OLENTZERO ETA ERREGEAK:
OLENTZERO:
Abenduaren 24ko arratsaldean, Olentzero hiriko kaleetatik
karrozetan agertzen da. Jendea baserritarraz janzten da, eta
alaitasunez kantatzen du. Olentzerok umeei gozokiak ematen
dizkie.
Pertsonaia hau lodia eta oso handia da, jatea asko
gustatzen zaio eta baita ardoa edatea ere. Olentzerori umeak
asko gustatzen zaizkio.Lehen Olentzero ezin zen ospatu, euskara
debekatuta zegoelako eta Olentzero Euskal Herrikoa delako.
ERREGE MAGOAK:
Errege Magoak hiru dira: Melchor, Gaspar eta Baltasar.Garai
batean, eguna argitu bezain pronto eta hiria neguko argi
hotzarekin pixkanaka esnatzen hasten denean, Errege
Magoak zaldiz, beren jarraigoarekin, prest izaten ziren
Bianako Printzearen Erdi Aroko jauregitik abiatzeko. Gaur egun,
oraindik urtarrilaren 6a ilusioz beteriko eguna da.
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Aldizkari hau egiten dugun guztion partetik,
Zorionak eta Urte Berri On

Egilea: Ainitze Garcia Larrea

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala
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Pedro Sueskun:
“Erlojuak konpontzea erraza da”
Pedro Sueskun Gasteizko lau dorreetako erloju konpontzailea da. Berarengana
jo dugu bere lanari buruzko zenbait gauza jakiteko.
Dena den, ematen duena
baino errazagoa da.
M- Zein erloju zaintzen ditu zu Gasteizen?
P- Udaletxeko 8 erlojuak: 4
dorreak (San Pedro, San
Miguel, Santa Maria eta San
Vicente). Plaza Berrikoa,
Iparralde Gizarte Etxekoa, San
Cristobaleko elizakoa eta
zezen plazakoa (honek zezen
korridak daudenean bakarrik
funtzionatzen du.). Horretaz
aparte, Seminarioko erlojua,
Bankoakoa eta beste batzuk
ere eramaten ditugu hirian
zehar.
Mendeberri- Nola sartu zinen langintza honetan?
Pedro- Gehienbat nire aita erloju konpontzailea zelako, orduan nik nituen jostailu bakarrak
erlojuak ziren eta hamar-hamaika urterekin hasi
nintzen erlojuak ataltzen eta horrela bukatu dut,
erlojuak konpontzen.
M- Zenbat urte daramatzazu?
P- Gutxi gora behera duela 27 urte hasi nintzen.
M- Non ikasi zenuen langintza hau?
P- Ez da ikasten, eta zerbait aipatzekotan,
bitxiei buruz Eusko Jaurlaritzak antolatutako
modulu bat egindakoa izango litzateke, baina
egia esanda ez dago “erloju konpontzaile” titulu
bat. Ikasten da huts eginez, asko atalduz, gauza
asko frogatuz, eta oraindik ikasten ari naiz.
M- Nola funtzionatzen du erloju batek?
P- Kuartzozko pilazko erlojuak kenduz, erloju
batek oinarrian bolante baten penduluaren mugimenduak eta bolante horren penduluaren mugimenduak denboran zatituz funtzionatzen du.

M- Zein da Gasteizko erlojurik zaharrena?
P- Orain funtzionatzen daudenen artean San
Migueleko erlojua. Zalantzak daude noizkoa
den,1856koa edo1857koa, baina zaharrena hori
da.
M- Zenbatero begiratzen dituzue erlojuak?
P- Lehenengoz erloju guztiak behetik bisitatzen ditut 48 ordutik 48 ordura. Ez naiz guztietara igotzen. Beste batzuetan egun batean errebisio bat egitera joaten naiz ondo dauden ala ez
ikustera. San Miguelekoa da soka laburrena
duena eta lau egunero joan behar dut soka ematera; gero beste bi daude zortzi egunetan joan
behar dut soka ematera eta besteak automatikoak dira.
M- Askotan hondatzen dira?
P- Nire anaia eta nik ardura hartu genuenetik,
duela 11 edo12 urte, erloju guztien berriztapena
hasi zen eta, gauzak ongi, ez dute apurtu behar,
baina badaude aberia puntualak.
M- Zein erlojuri ematen diezue denbora gehiago?
P- Bistan da San Miguel dela sokak gutxien
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irauten diona eta denbora gehiago
eskaini behar diogu.
M- Noizbait zintzilikatu al zara dorre
batetik?
P- Hiru dorre rapelatu ditut: San
Vicente, San Pedro eta San Miguel.
Batzuetan rapelatuz atera naiz apaiza
nitaz ahaztu delako eta eliza barruan
utzi nauelako.
M- Anekdotaren bat kontatzeko?
P- Italiako teknikari bat aurkitu nuen
Santa Maria katedralean itxita; agure
bat ere nire atzetik etorri zen behin
sakristia lapurtzera nindoala pentsatu
zuelako.
M- Badaukazue norbait langintza hau
haurrera eramateko?
P- Nire anaiak eta nik ez daukagu
inor gure negozioan segitzeko; agian
segida egon daiteke, loba batek
komentatu digu ikasi nahi duela, baina
momentuz ez daukagu inor.
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Gracias a la puerta de fr
… y al esfuerzo de unas cuantas madres y padres, Mendebaldea Guraso Elkartea desarrolla unos cuantos temas que creemos pueden ayudar al
mejor funcionamiento de nuestro Instituto. Os comentamos brevemente
algunos de ellos.
▼ COMEDOR.- Un año más continúa dando servicio. Es difícil coordinar a educadores, cocineras y empresa gestora (Auzo Lagun). En este curso contamos
con un mayor apoyo e implicación desde el equipo
educativo en la supervisión de este servicio que diariamente da de comer a 130 alumnos y alumnas. Somos conscientes de la trascendencia de este tiempo
de comedor para la salud de los nuestros, también
nos gustaría darle un mayor contenido educativo a la
sobremesa a través de una oferta de actividades interesante. Ahí está el tema. Ideas a Ana teléfono 610 39
04 75.

LONCESTO chicas, y BALONMANO esta última con
la dirección del profesor Txomin. De todas ellas tendréis noticias pronto. Para cualquier información dirigiros a Nieves en el 945 17 10 14.

▼ VIAJES DE ESTUDIOS: Un grupo de padres y
madres tratan de dar sentido al viaje organizado por
sus hijas e hijos de 4º de ESO. Sería interesante que
las conclusiones que saquen de su experiencia sean
aplicables a otras posibles iniciativas futuras. Ideas a
Conce.

▼ COMUNICACIÓN: Seguimos dando vueltas a la
iniciativa de una Web y una sencilla hoja informativa
para llegar mejor a los más de 1200 padres y madres
de nuestro centro. Falta el empujón, si te animas contacta con Arantza 945 22 03 10.

▼ LIBURTXO: Continuando con la experiencia de
reciclaje de libros llevada a cabo en otros centros,
otro grupo de madres nos propondrán en breve como ahorrar reciclando de un curso para otro algunos
de los libros que utilizan nuestros hijos e hijas. Ayuda
e ideas a Anabel 945 17 02 87.
▼ SEGURIDAD en DESPALZAMIENTOS: Julio y
Mikel gestionan una petición formal desde nuestro
Instituto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para inducir mejoras en los viales y semáforos de las proximidades del centro. También han propuesto la
adecuación de la finca trasera que en la actualidad
se utiliza como vertedero. Ayuda e ideas a Julio 945
24 30 48.
▼ EXTRAESCOLARES: Como veis en el artículo
de al lado, ya tenemos equipo de FUTBOL en Mendebaldea, dando continuidad al núcleo futbolero de
la Ikastola Abendaño, bajo la dirección técnica de
Erlantz López. La segunda novedad es la actividad
de AEROBIC, ambas continúan abiertas a nuevas incorporaciones. Estas dos actividades se suman a las
que ya funcionaban de BALONCESTO chicos, BA-

▼ EUSKERA: Dinamizar actividades interesantes es
el reto de esta comisión que tiene previsto realizar
una encuesta entre el alumnado y al mismo tiempo
analizar la oferta de actividades en euskera a las que
acceden nuestros hijos e hijas fuera del Mendebaldea
en Centros cívicos, asociaciones etc. Contacto Mari
Mar 945 19 11 84.

▼ CONVIVENCIA-BULLYING: Desde el mes de
Octubre. Un grupo de 30 padres y madres así como
profesores miembros del equipo directivo del centro han intentado en tres sesiones de trabajo proponer ideas prácticas sobre este tema del acoso y
maltrato entre iguales que desgraciadamente tan de
moda está. Hemos contado con el asesoramiento
del psicólogo Mikel Abal y del Servicio de Mediación del Departamento de Intervención Social del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Las conclusiones a
las que hemos llegado intentaremos comentarlas
con más espacio en otro momento, pero mientras
tanto la prioridad de todos es DETECTAR y ABORDAR cualquier situación de este tipo por leve que
sea. Para ello además de orientaros a vuestros tutores y tutoras de referencia, recordaros que toda
la comunidad educativa de Mendebaldea disponemos de unos buzones y de una dirección de correo
electrónico mendebaldeabizi@hotmail.com en la
que dejar constancia de cualquier situación, para
que el equipo educativo pueda gestionar de la forma mas rápida los procedimientos y las medidas
mas adecuadas. Ideas y empujones a Joseba 945 22
51 14.
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frigorífico…

RELEVO EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APA.- Con el fin de dar relevo en el verdadero sentido de la palabra a los que lo habían hecho antes, ahora tiran del carro de Mendebaldea Guaraso Elkartea las siguientes personas: Presidenta: Ana Rabanal. Vicepresidenta: Nieves García. Secretaria: Maite Fernandez. Tesorero:
Jon Porturas. Vocales: Mercedes
Como veis esto sigue abierto a vuestras ideas y a vuestra participación. Nada más, ZORIONAK ETA URTE BERRI
ON!

Sufritzen ari denari laguntzea ez da salatari izatea
Si alguién sufre... ayudar no es chivarse
mendebaldeabizi@hotmail.com

Kamiseta berriaren estreinua
Abetxuko, 2004ko azaroaren 20a
Ba zen garaia, azkenean futbol talde daukagu Mendebaldean. Bai, joan den asteburuan Abetxuko herriko
zelaian hirugarren partida jolastu zuten gure mutilek,
bai ondo esanda dago, gure mutilek, zegoen neska bakarrak utzi gaituelako. Hiru partida hauetan egin dugun
jokoa benetan ederra izan da.
Gaurkoan Marianistas izan dugu arerio eta 3 eta 1
galdu dugun arren, oso partida parekatua izan da. Lehenengo gola Marianistas-en alde izan zen 52.minutuan. Zazpi minutu beranduago, 59. minutuan hain zuzen ere, Pablok sartu du Mendebaldearen gol bakarra;
zoritxarrez Marianistas taldeko aurrelari batek Iker Egaña geure taldeko atezainaren aurrean bakarrik geratu da
eta ezkerretik gola sartu du. Azken gola izan da bat baten kontra gainditu eta gero.
Aurtengo denboraldi hau Futbol 11n jolasten dugun
lehenengoa da. Kategoria honen eta Futbol 7aren arteko diferentzia nabarmena da, baina joko horrekin jarraitu eta gero, emaitza onak ailegatuko dira, seguru.
Oraingoz geure taldeko golegileak hauek ditugu:
Markel (2 gol), Igantzi (gol bat) eta Pablo gol bat ere bai

MENDEBALDEA FUTBOL TALDEA:
Zutik: Erlantz Lopez (Entrenatzailea), Mikel Trigo
(12), Mikel Postigo(9), Xabi Ameztoi(11), Iker
Egaña(atezaina), Iker Pastor(4) Liher(2). Xabi Zendegi(19), Zorion Zabala(5), Egoi Albadalejo(8), Pablo(17),
Joel(15) y Markel (10)

21

22

Iritzia• Iritzia • Iritzia • Iritzia • Iritzia • Iritzia • Iritzia • Iritzia

The eagle and the cock
A long time ago, there were two friends that lived together. One was an eagle and
the other one was a cock. They lived in the same house but they cooked and did the
housework on their own. They didn’t do anything together.
One day Cock was cooking in the kitchen when he saw that he didn’t have salt. So
he went to the village and bought it. When he was going home, he decided to rest under
a tree.
At that moment his friend Eagle didn’t have salt either and, when he was going to
the village, he saw Cock with only one leg.
“Where is your leg?”, Eagle asked.
“I’ve given it to the shopkeeper because I didn’t have money” said Cock telling a lie
to Eagle.
Eagle went to the shop and said to the shopkeeper to cut off his leg because he didn’t
have any money to pay for the salt. Then, the shopkeeker, surprised, cut off Eagle’s leg.
When he arrived home with only one leg he saw that Cock had two legs!!
He was surprised and he asked “How did you get it back?”
Cock didn’t know what to say and Eagle was furious so Cock told him that he had
got his leg back because when cocks cut off their legs, they grow up again after half an
hour.
The eagle was so surprised that believed it.
That night they had dinner together, but two days later, at night, Eagle couldn’t sleep.
He went to Cock’s bedroom, took an axe and cut off Cock’s leg.
At the instant Cock woke up and started shouting “What are you doing?”, “Are you
crazy?” “I’ve lost my leg!”
When the eagle heard it he said “Don’t worry, after half an hour you will have a new
one!”
Then Cock took him to the kitchen and told him that all was a lie.
After that, Eagle didn’t stay at home with Cock never again. Since then, eagles want
to kill cocks.

Gara Herrera
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LIBURUAK
ANGELES Y DEMONIOS –Dan Brown-Umbriel-608pag.
Angeles y demonios es un libro anterior del autor del libro Código Da Vinci, Dan Brown,
en el que ya utilizaba las mismas herramientas que le dieron tanto éxito después.
El mismo protagonista, Robert Langdon, es ayudado por una mujer, igual que en Paris
del Código, pero esta vez Roma, en una trama que no puede ser más entretenida. Sus
protagonistas, la Iglesia en pugna histórica con Ciencia, y como telón de fondo los
Iluminati, una asociación secreta que realmente existió, y que utilizaba ambigramas (palabras que se leen tanto de derecha a izquierda como al contrario) pero con un diseño de
letra especial. Una simétrica sociedad en la que militaron grandes artistas e intelectuales
ingredientes que hicieron que El Código Da Vinci consiguiera las cotas de éxito de ventas que supuso, y que, a pesar de ser un trabajo anterior, es, si no más, igual de entretenida que ésta.

HAMABOST ZAURI-Karmele Jaio-Elkar
Binakako bakardadea, komunikazio arazoa, desiratzen eta errealitatearen arteko amildegia...
Gai horietatik abiatu eta elikatu da egilea hamabost istorio idazteko.
Hasperen baten atzean egon daitezkeen pentsamenduak hitzen bitartez irudikatuz,
burutik pasatu baina esan gabe geratzen diren esaldiak azaleratuz.

IPUIN IZUGARRIAK-Batzuk-Elkar
Joan den hamarkadan kaleratu ziren ipuin onenetakoen antologia honetan Begoña
Bilbao, Txiliku, Luis Fernandez, Ana Isabel Morales, Julen Gabiria eta Harkaitz
Canoren lanak biltzen dira. Xabier Mendiguren Elizegik egin du aukeraketa eta liburuaren hitzaurrea.

DISKOAK
Taldea: Bide Ertzean
Diskoa: Esan bare
Partaideak: Imanol Ubeda: gitarra eta ahots nagusia. Joni
Ubeda: elektrikoa eta ahotsak.
Fran Iturbe: gitarra elektrikoa.
Karlos Aranzegi: bateria. Joserra
Senperena: piano akustikoa,
sintetizadoreak, hammond
organoa, wurlitzerra, fender
rhodesa.
Herria: Tolosa
Zigilua: Gaztelupeko ahotsak
Webgunea:
www.bidertzean.com

Hilary Duff. Texaseko kantari gazte honen bigarren
diskoa da. Irailaren 28an
atera zen eta 17 kanta ditu.
Disko honen lehenengo singela Fly (hegan egin) izan
zen. Neska honek ere ahizparekin (Maylie) bi abesti
idatzi ditu, eta ahizpak beste
bat idatzi dio.
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• Denbora-pasak • Denbora-pasak • Denbora-pasak • Denbora-pasak • Denbora-pasak •

denbora-pasak
1- Hizki zopa honetan eskolako 9 arlo bilatu behar dituzu:

2- Bila itzazu marrazki hauen arteko ezberdintasunak

• Txisteak • Txisteak • Txisteak • Txisteak • Txisteak • Txisteak • Txisteak •

Elefante batek gamelu bati galdetzen dio:
-Zergatik dituzu titiak sorbaldan?
-Galdera arraroa zakila aurpegian duen batek egiteko.

txisteak

y y y y
-Maria, Maria a zer zoriontsuak ginen duela 15 urte.
-Baina ez genuen elkar ezagutzen.
-Horregatik, Maria, horregatik.

y y y y
Nire amonak 60 urte zituenean, medikuak egunero 5km ibiltzeko esan zion...
Orain 90 urte ditu,eta ez dakigu non dagoen.

y y y y
Kabernikola bat haitzulora iristen da eta bere aitari eskolako notak ematen dizkio
Eta aitak esaten dio bere semeari:
-Ehiza penkatzea onartzen dut, oraindik txikia zara eta ezin duzu lantza jaso. Nekazaritza penkatzea
pasatzen dizut, hasieran zaila delako trukoa hartzea. Artea penkatzea barkatzen dizut, oraindik ez duzulako koordinatzen, baina,… HISTORIA
PENKATZEA… EZ IZORRATU!!!, BI
ORRIALDE DARAMATZAGU!!!!!!

y y y y
-Izeba Teresa, zertarako margotzen
duzu zeure burua?
-Politago egoteko?
-Eta asko kostatzen du efektua egitea?

y y y y
-Amona, itxi begiak.
-Zergatik?
-Aitak, begiak ixten dituzunean, aberatsak egingo garela esan duelako.

y y y y
Jaimito eskolan dago eta irakasleak galdetu die:
-Handitzen zaretenean zer izan nahi
duzue?
-Nik irakaslea izan nahi dut –dio
Aitorrek.
-Ba nik ama izan nahi dut –esaten du
Susanitak.
-Hori ondo dago Susanita. Ea Jaimito,
eta zuk?
-Ba nik Susanitari ama izaten lagundu
nahi diot.
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Iritziak • Iritziak • Iritziak • Iritziak • Iritziak • Iritziak • Iritziak •

Alex Altube

Gasteizko bidegorriak
Esaten dugu hiria txirrindularientzat, oinezkoentzat eta garraio publikoarentzat egin behar
dugula, baina, zoritxarrez, dauzkagun bidegorriekin ez goaz inora.
Duela gutxi, kaleetan zeuden bidegorriak
kendu zituzten eta berriak, berriz, errepidearen
erdian dauden lerro hori batzuk dira. Azken
hauekin txirrindulariok gure bizia jokoan jartzen
dugu eta, zalantzarik gabe, ez dute ezertarako
balio.
Bidegorri zaharrak jendea txirrindularien artean
ibiltzeaz kokoteraino zegoelako kendu zituzten,
baina, orain, errepideko bidegorriekin kokoteraino daudenak geu gara, txirrindulariok. Ez
dago zalantzarik bizikleta hartu nahi badugu
autoen artean kamikaze batzuk bezala ibili
behar dugula. Horregatik, uste dugu errepideko lerro hori horiek kendu behar direla, autoen
eta txirrindularien arteko istripuak lehen baino
ugariagoak dira eta.
Udaletxean honetaz arduratzen direnek ohartu
behar dute horrela ezin dugula jarraitu, eta nahi
dugun hiria lortzeko gauzak asko aldatu eta
hobetu behar dutela; ezinbestekoa da.

ACB-ren
“amerikanizazioa”
Joseba Montoya
TAU eta UNICAJAren arteko partidua ikustera joan nintzen.
Lehen mailako partidu bat espero zen eta hala izan zen.
Partidua hasi bezain pronto konturatu nintzen arautegian zenbait aldaketa egon direla. Nabariena erasoko faltarena da, orain
saskiaren behealdean zirkulu erdi bat margotu dute eta bertan
ez dago erasoko faltarik.
Arau berri honen bitartez ikus dezakegu azken urteko ACB-ren
tendentzia. Espainiako ligak nahi duena NBA-rekin dauden
diferentziak txikiagoak izatea da. Horretarako, liga honenarau
asko ezarri ditu Espainian. Nire ustez “amerikanizazio” hau
positiboa da. ACBren eta NBAren arteko bateratzea garrantzitsua da Espainiako ligaren konpetibitate maila igotzeko.
Gainera, horrela, hemen sortzen diren jokalari onek errezago
izango dute Atlantikoren beste aldera joateko. Eta Europako
eta Amerikako jokalarien merkatua zabalduko da. Zoritxarrez,
badago jendea alderantziz pentsatzen duena, bateratze honekin ACBren identitatea galduko dela eta ez dela galdu behar
esaten duena, alegia.
Bukatzeko, nire ustez beharrezko da liga hauen arautegia bateratzea, eta uste dut Europako beste ligek gauza bera egin
behar dutela, orduan elkartze prozesu hau asko bizkortuko
litzateke. Agian ACBren identitatea galduko da, baina berri bat
sortuko da, mundu osoko saskibaloiko identitate bat bera izango duen.
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komikia
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