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PILOTAZALEOK PARTE HARTU GENUEN MENDI BOZINEROEN IRTEERAK ANTOLATZEN 
GANGUREN MENDI TALDEAREKIN HODEI EGILUZI ADARRA JOAZ.

Joan den apirilaren 27an Hodeiren  hainbat famili, lagun, 
mendigoizale, pilotazale, herritar eta sendia, igo ginen 
Bizkaiko bost Mendi Bozinerora: Kolitza, Sollube, Gorbea, 
Oiz eta Ganekogorta. Adiskidek Kolitzako mendiko irteera 
antolatu zuen eta gustura. 

Repartidos en cinco grupos, con camisetas “zure zain”, fotos 
de Hodei, parte de la pancarta y con cuernos, el 27 de abril 
del 2014  salimos de Galdakao para hacer sonar los cuernos, 
en la cima de los cinco montes bocineros, llamando a Hodei 
Egiluz. A todos los galdakoztarras que fuimos se nos unieron 
los grupos de montaña de algunos pueblos colindantes y 
montañeros que fueron a pasar el día y que coincidieron con 
nuestras marchas. 

Eguerdiko ordu bietan mendigoizaleok, berriro elkartu ginen 
familiarekin udaletxe aurrean, adarra joaz. Une ukigarria izan 
zen. Eskerrik asko denei eta animo sendiari.



MOBILIARIO E
INTERIORES

Gernika Kalea, 3
GALDAKAO

Tfno: 944 567 979

Degustación
IZASKUN

Abierto
de 6 a 24

todos los dias
MARISCO 

los fines
de semana

Tfno: 944 563 716
Bizkai Kalea, 5

489609 GALDAKAO

Auto Reparaciones
ARTOLA

Chapa - Pintura
Servicio rápido de mecánica

Bº Artola, 17 Bis
(Carretera Erletxe a Larrabetxu)

48960 Galdakao
Tfno: 944 558 241

Gonzalez Gerediaga, S.L.

Gipuzkoa, 1 - 4896 Galdakao
Tel: 944 568 946 - Fax: 944 568 962

Euskadi, 8
Tfno: 944 566 028 - Fax: 944 567 400

48960 GALDAKAO

AXA SEGUROS

Presenta el carnet de socio 
de Adiskide, disfrutarás de

descuentos especiales

55 años
a tu servicio

Juan Bautista Uriarte, 7  GALDAKAO - Tel.: 944 560 433

Ahora tambien puedes leerla 
o descagarla de internet
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BEKEAKO TOPAKETAK 2014  “eskola eta jolasa”
LOS PELOTARIS MÁS PEQUEÑOS ESTÁN JUGANDO y APRENDIENDO EN BEKEA

ESKOLARTEKO ESKU PILOTA “D” TXAPELKETA
PRIMEROS PASOS DE INICIACION A LA PELOTA, DE LA MANO DE LA FEDERACION 

40 ume elkartu dira Miribilan pilota jolasten eta motibatzen.
  
Durante los domingos 9 de febrero, 16 de marzo y 13 de 
abril se juntaron 25nuevos pelotaris y 15 nuevas pelotaris 
para jugar a la pelota en el frontón Miribilla. Durante esas 
mañanas se organizaron distintos chocos para jugar con 
pelotas goxuas.

Adiskide en benjamines ha estado participando junto a 
Eguzkibegi y Durango.

Oso gustura bueltatu ziren etxera, eta maiatzaren 16an 
finalak jolastuko dira. 

Bai txapelketa honegatik, nesken bultzadagatik eta Eskola 
Kiroleko “D” txapelketaren modu berriagatik, bidali nahi 
dizkiogu Bizkaiko Pilota Federazioari hiru zorion.

Adiskideko pre-benjaminak Bekean elkartzen dira bariku 
arratsaldean, arratsaldeko 18:00tan jolastera eta hezitzera 
pilotari. Pozik, gogotsu, eta parau barik ibiltzen dira lagun 
eta sendi artean, Vidal Salcedoren eskutik.

Los txikis, pre-benjamines, juegan todos los viernes de 
primavera, a pelota, en el frontón de Bekea. 18 chiquitos 
y 2 chiquitas de las escuelas de Usansolo, Eguzkibegi y 
Adiskide se juntan durante 10 viernes de marzo, abril y 
mayo a las seis de la tarde a jugar.
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18:0021
martxoa

18:0028
martxoa

18:0004
apirila

18:0011
apirila

18:0009
maiatza

18:0016
maiatza

18:0023
maiatza

18:0030
maiatza

•	 Usansolo Pilota Eskolatik:   4
•	 Eguzkibegi Ikastolatik 9

•	 Adiskidetik 7



auto-reparaciones JON
- ELECTRICIDAD
- MECANICA      
- INYECCIÓN ELÉCTRICA

Bº Murtazar, s/nº
48390 BEDIA

       Telf. : 
946 313 088

USANSOLO

PASTELERIA CASERA

Abierto todos
los dias del año

Tel: 944 571 624
Bizkai, 1

48960 GALDAKAO
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KIROLAK

Bizkai Kalea, 83
48960 Galdakao
Tel: 944 565 085

EUSKAL HERRIKO TXAPELKETAREN NAGUSIEN FINALAK GALDAKAORA ETORRI ZIREN.
LAS FINALES EH 2014 SE CELEBRARON EN GALDAKAO.

Cerca de 35 años 
Fomentando y 

Divulgando el Deporte 
de la Pelota

Cerca de 35 años 
Fomentando y 

Divulgando el Deporte 
de la Pelota

Joan den martxoaren 7an, Euskal Herriko Pilota Federazioak, 
ekarri zituen Galdakaora, Euskal Herriko Kluben arteko 
Finalak Nagusien mailan. 
Oso ederrak izan ziren partiduak eta giro ona egon zan 
frontoian, jende asko egon zelako ikusten.
Partiduak amaitu ondoren, txapelak eta trofeoak banatu 
ziren. Lan horretan, Euskal Herriko Federazioko Rikardo 
Altube, Udaletxeko Amaia Betolaza eta Carlos Arcauza, 
Adiskideko Bego Sagardui eta Antton Atutxa ibili ziren.

Aldape de Soraluze venció a Ansotegi de Markina 22-11; y 
en parejas Artola y Telletxea de Aurrera Saiaz, vencieron por 
la mínima a Iribarria y Santxez, de Zazpi Iturri, 22-21.
El ambiente en el frontón estuvo en consonancia con la 
elegancia y emoción de los partidos. Hubo mucha gente, ya 
que los pelotazales de Galdakao entienden de pelota y de la 
buena pelota. Eso nos honra.
En la entrega de premios estuvieron las siguientes 
autoridades: Amaia Betolaza y Carlos Arcauza (Ayuntamiento 
de Galdakao) Rikardo Altube (EHPF) y ADISKIDE.

ATUTXAK EUSKAL HERRIKO 22 URTEZ AZPIKO BANAKAKO IRABAZI

Joan zen martxoaren zazpian Unai Atutxak Euskal Herriko 
22 urtez azpiko banakako finala jokatu zuen. Txapelketako 
partidak Ibon Hernandezek eta berak txandatuz jokatu 
zituzten eta bien lanari esker finalerako txartela eskuratu 
zuten.
Finala Lizarran izan zen eta aurkari Unanua izan zuen, 
Lizarran bertan sorturiko pilotaria.
Partida luzea eta borrokatua izango zela lehenengo 
tantoetatik agerian geratu zen, markagailuari begiratzea 
baino ez zegoen hortaz ohartzeko, bosna jarri baitziren 
partiduaren hastapenean. 
Hurrengo tantoetan aldiz Unaik abantaila ederra lortu 
zuen markagailua 14 eta 5 utziaz, akatsik egin gabe 
zebilen jolasten une horretan. Baina jakina da banakako 
pilota partiduetan gora behera ugari izaten direla eta 
Unairi nekea sumatzen hasi zitzaionean Unanua txakal-
aldi horretaz baliatu zen partida guztiz irauli eta 14-15 
aurretik jartzeko markagailuan.

Unairen botilero lanetan jardun duen Ander Olidenek 
atsedenaldia beharrezkoa zela ikusi eta partida geratzea 
erabaki zuen. Hurrengo tantoak borrokatuak izan ziren 
17eta17ko emaitza izatera heltzeraino. Azkenean Unaik 
5 tantuko tantu-ilara egin zuen eta 22ra heltzea izan zuen 
azkeneko emaitza 22-17koa izanik.
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El Cubano

Tu Pub

con el mejor ambiente

Juan Bautista Uriarte, 59 - 48960 GALDAKAO - Tel: 944 572 575

Cerca de 35 años 
Fomentando y 

Divulgando el Deporte 
de la Pelota

1. Noiz jaio zinen, non?    
1991ean, Barakaldon gurutzetako ospitalean.

2. Noiz, nola, zergatik hasi zinen pilotan?   5 
urte nituelarik hasi nintzen pilotan, andereñoak jolas-
tokian lagun batekin jolasten nengoela estiloa nuela 
esan eta nik etxean komentatuz gero apuntatu zida-
ten. Aititek afizio handia zuen eta azkar hartu zan era-
bakia.

3. Pilotan zer egin duzu gustuko eta noiz?
Pilotan era askotan disfrutatu dut, nire esperientzia 
nagusiak 3 dira, ikusle, pilotari eta entrenatzaile mo-
duan, ikusle gero eta gutxiago jarraitzen ditut parti-
duak, baina beti gozamena da partidu on bat ikustea. 
Pilotari, frontoian bizitako guztia esperientzia oso ona 
bezala baloratzen dut, ezgututako jendea, umeetan 
bizitako oroitzapenak, gaur eguneko partiduetan bi-
zitako tentsioa, gogoa, indarra, irabazteak, galtzeak… 
dana positiboa da. Azkenik entrenatzaile, 2 urteko eta-
pa izan da non oso gustura egon naiz gustuko dudana 
txikitxoei irakasten.

4. Zergatik hezitzaile? Zergatik pilotako monito-
re?
Ba hezitzaile, heziketa mundua oso garrantzitsua iru-
ditzen zaidalako gizarte korapilatsu hau konpontzeko,  
ezinbesteko tresna da. Monitore, adin txikikoekin eta 
ez hain txikikoekin lan egitea asko gustatzen zaida-
lako. Pilotan zentratuz, eurek erabaki duten kirolean 
laguntzean eta motibatzean ikusten dut nire burua 
gustura, eta hori nik egiten dudan kirola izanda, asko 
betetzen nau.

5. Zer dauka pilotak atsegin, gozagarri?    
Pilota, kirol oso polita da, jokoak ematen duen goza-
menaz aparte oso kirol osasuntsua da. Pilotarien ar-
tean errespetua beti dago presente eta hori nik uste 
gaur egun oso kirol gutxitan ikusten dugun egoera 
izaten da.

6. Zer dauka pilotak kantsagarri, neketsu, gogo-
rra?  
Nire esperientzian, oso neketsua da lesioekaz dauden 
etapak, eskuak ezin hobetu eta burua gogoekaz daue-
nean, astunak izan daitezke lesioak eta hortarako one-
na da pazientzia izatea. Aipu bezala, neketsua da ere 

takoen “rituala” (pilotan jokatzeko beti egin behar den 
prozesua jolastu aurretik), beste kirolekin konparatuz 
pilota azpian geratzen da tamalez.

7. Hiru anaiak pilotan? 
Bai, ni 5 urtegaz hasi eta hurrengo urterako bi anaiak 
apuntatuta zeuden,  gustuko izan dugu eta beti izan 
dugu afizioa pilotan, etxeko giroan presente egon da 
sakon gainera pilota. Gogoratzen dut astebururo par-
tiduak genituenean aititek eta amak egin behar zituz-
ten estrategiak Bizkaiko frontoi guztietara joateko 3 
pilotariekin.

8. Zer esan zenion anaiari zure ordez monitore 
hasi zenean?
Ba gauza asko ez nizkion esan, taldeak ondo eraman-
go zituela esan nion eta pazientzia izateko momentu 
batzuetan. Gero ere gomendioren bat edo beste...

9. Noiz arte pilotan? Zergatik?
Ba ez dakit, etapa onak eta ez hain onak egonda ere, 
gustura jarraitzen dot jolasten beraz prisarik ez dekot 
uzteko. Ez bada kanpotik oztoporen bat agertzen lu-
zerako iraun nahi dot.

10. Pilota zale eta arduradunei zer esango zenie-
ke?
Zaleei pilotaz gozatzea besterik ez eta arduradunei 
pilotari guztiak adin ezberdinekoak eta maila ezber-
dinekoak zaindu behar direla, danak izan behar dekie 
tratu berdina pelotari bezala. Kirol honetaz gozatzea 
jarraitu nahi badogu hori dela bidea uste dot.

11. Pilotariei zer...
Ba Galdakaoko pilotariei esango nieke kirol honek es-
keintzen duen osotasunaz disfrutatzea eta momentu 
txarrak izaterakoan pazientzia izatea hobeagoak helt-
zen direlako.

IÑAKI BIDAURRE 



Maquinaria para Aluminio y Compresores

Gernika Kalea, 40 (Junto al Corte Inglés) - GALDAKAO
Tel: 944 570 173  -  Fax: 944 570 457

www.maquinariafelipe.com

V - BAT
El bar de Joserra

Plaza Lehendakari Agirre, - GALDAKAO - Tel: 944 568 028

1. Noiz jaio zinen, non?    
Iruñan, 1992ko irailaren 3an
2. Noiz, nola, zergatik hasi zinen pilotan?  
Bost urte nituenean hasi nintzen . Aurreko urtean nire 
anaia Iñaki apuntatu zen eta aititerekin batera joaten 
ginen jolastera. Orduan konturatu nintzen asko gus-
tatzen zitzaidala esku pilota eta apuntatu nintzen. 
3. Pilotan zer egin duzu gustuko eta noiz?
Ez dekot momentu bat aukeratzeko, gustokoa beti 
izan da, beti ibili naiz gustora. Oroimen politak ditut, 
txikitan aititerekin jolasten genuenan Erletxeseko 
frontoian edo Galdakaoko zaharrean. Honetaz aparte 
gustokoena beti izan da izan dugun giro ona pilota-
rien artean eta entrenatzaileekin. Hemen Andoni aipa-
tu behar dut nire betiko entrenatzailea.
4. Zergatik hezitzaile? Zergatik pilotako monito-
re?
Beti gustatu zait hezkuntza eta kirola. Horregatik egin 
dut kirol ekintzen sustapenen goi zikloa eta orain na-
bil haur hezkuntza ikasten. Hezkuntza asko gustatzen 
zait eta ezinbestekoa ikusten dut gaur egungo gizar-
tean aldaketa bat ikusi nahi badugu, ahala ere haur 
hezkuntza ikasten ari nahiz ume txikiekin hobeto kon-
pontzen naizelako. Pilotako monitore nik uste dut argi 
dagoela, nire betiko kirola izan da eta  nire burua ondo 
ikusten dut kirol honetan.

5. Zer dauka pilotak atsegin, gozagarri?    
Pilota oso erakargarria da, txikitatik hasten zarenean 
jolasten, gero eta gehiago nahi duzu jolastu. Kirol gu-
txi daude txikitatik taldeko entrenamenduetatik apar-
te, zure kabuz entrenatzen duzula eta gu beti egiten 
genuen. Honetaz aparte asko guztatzen zait pilotarien 
artean dagoen giro ona, adibidez, partidua bukatzen 
duzunean aurkariekin batera erabiltzen dituzu alda-
gelak hau beste kirol batzuetan ezineskoa izango lit-
zateke.
6. Zer dauka pilotak kantsagarri, neketsu, gogo-
rra?  

Nire ustez oso neketsuak dira eskuetako lesioak, gai-
nera askotan ez dira ondo sendatzen eta honek egiten 
du behin eta berriro txarto izatea, azkenean normala 
da nekatuta egotea eta utzi behar izatea. Honetaz 
aparte niri neketsua egiten zitzaidan takoak ipint-
zea, egunero ordu erdi baino gehiago ematea takoak 
ipintzeko eta kentzeko aspergarria da. 

7. Hiru anaiak pilotan? 
Bai Iñaki hasi zen ta jarraian beste biak, baina nire us-
tez aitite garrantzi handia izan du hirurak pilotariak 
ateratzeko. Berarekin joaten ginen entrenatzera eta 
berak egin zuen afizio handia izatea. 
8. Noiz arte pilotan? Zergatik? 
18 urterarte, azkenengo urtea oso deseroso egon 
nintzen jolasten, eskuekin txarto ibili nintzen eta gai-
nera Jokinekin Zeanuriko pilotaria zena jolastu nuen 
eta biak aurrelariak izanda gehienetan atzean jolastu 
behar izan nuen.
9. Zer esan zenion anaiari bere ordez monitore 
hasi zinean?
Betikoa galdetu nion pilotariengatik, ze adinetakoak, 
zelakoak diren.... gero galdetu nion zelako ariketak 
egiten zituen jakiteko.
10. Zegatik utzi daiteke pilota?
Lehen esan dudan bezala, nire ustez neketsuena es-
kuetako lesioak dira. Hala ere beste edozein kirol edo 
esparruetan gure momentu onak eta txarrak ditugu 
eta batzuetan eroso ez gaudenean utzi behar dugu 
egiten ari garena.
11. Zer esango zenieke pilota munduan dabilena-
ri?
Disfrutatzeko. Pilota kirol oso polita dela eta hemen 
ez gaudela txarto pasatzeko, baina ez egitea nik egin 
nuena. Askotan ikusten ditudanean partiduak pilota 
uzteaz damutzen naiz. Beraz gauzak hobeto pentza-
tea gomendatzen dizuet.anaiarekin batera jokatutako 
partidak dira, bikote bezala jolastu genituenak, asko 
disfrutatu nuen.

JOSEBA BIDAURRE 



FERRETERIA
Euskadi, 6

GALDAKAO
 944 566 995

EGIKOR
ELECTRICIDAD
J.M. Barandiaran, 7
GALDAKAO
 944 562 976

imprenta

Juan Bautista Uriarte, 49
Tel: 944 572 333 - Fax: 944 572 332

48960 GALDAKAO

EXPENDEDURIA DE
TABACOS

Y TIMBRES Nº 5

PLAZAKOETXE
Juan Bautista Uriarte, 49

Tel: 944 561 016 - Fax: 944 567 131
48960 GALDAKAO eklipse

C/ Zamakoa 17, trasera

Bizkai, 1  - 48960 GALDAKAO
Tel: 944 572 883

Especialidad en Pinchos
y Tortillas

J. Bta. Uriarte, 7
GALDAKAO Tel: 944 562 508

Campa Muguru
GALDAKAO

GRAVNI 2014 GALDAKAOTIK PASATU DA APIRILAN BIRRITAN
DOS FINES DE SEMANA EN ABRIL ATERRIZO EL GRAVNI EN GALDAKAO

GRAVNI 2014
GALDAKAOKO KRUTZEKO FRONTOIAN

SUB 22
NAFARROA BIZKAIA

Aguirre 21  -  22 Atutxa
Aznarez Lasa 11  -  22 Rey Hernandez

NAGUSIA
NAFARROA BIZKAIA

Rekalde 05 - 22 Arrese
Yoldi Tabar 22 - 11 Lopez Galarza

Apirilaren 6an, igandean, Galdakaoko Frontoian ospatu 
ziren GRAVNIeko lau partida. Sub 22eko biak eta Nagisien 
biak. Lauretatik Bizkaiak hiru  irabazi zituen.
Oso partidu politak izan ziren eta ikusten egon ginenok 
asko disfrutatu ere.
Eguraldi ona egin zuen, antolaketa bikaña egon zen, eta 
propaganda ezin hobea, baina pelotazale asko falta.
Barikuan nahi genuen joka dadila baina, jokatzeko 
arautegiak dino larunbatak eta igandeak izango direla 

jolasteko egun ofizialak. Horregatik naparrek ezetz esan 
zuten barikuan jokatzeari.

Cerca de 35 años 
Fomentando y 

Divulgando el Deporte 
de la Pelota

Apirilaren 11an, ostiralean, Galdakaoko Frontoian ospatu 
ziren GRAVNIeko hiru partida. Gazteak eskuz banaka, binaka 
eta Sub 22 eskuz banaka.
Oraingoan dena pilotazaleen alde zegoen, eguraldi ona, 
barikua eta jende ugari. Eta oraingoan oso partida itxusiak 
izan ziren eta ikusten egon ginenok gutxi disfrutatu genuen.

El 11 de abril se jugaron en Galdakao tres partidos GRAVNI 
entre Bizkaia y Araba. Juveniles mano-mano Juveniles 
pareja y Sub 22 mano-mano.

Fueron unos partidos fáciles para los vizcainos que ganaron 
los tres partidos rápidamente. Como muestra, vaya este 
dato; los alaveses en los tres partidos sumaron 5 tantos en 
total.

Para un viernes que se juntaba en Krutzea, mucha gente, 
en buen ambiente, los tres partidos fueron malos.

GRAVNI 2014
GALDAKAOKO KRUTZEKO FRONTOIAN

SUB 22
ARABA BIZKAIA
Sevilla 1  -  22 Etxebarria

Díaz de Heredia Fernández 2  -  22 Arrizabalaga Etxebarria
NAGUSIA

ARABA BIZKAIA
Isasmendi 1 - 22 Prieto
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Fotocopias b&n / color
Servicio de imprenta
Reproducción de Planos

Araba kalea, s/nº
48960 GALDAKAO

Reparación,
alineación y venta 
de neumáticos 
equilibrados

Bº Olabarri, 15 - GALDAKAO
Tel: 944 561 213

45. TORNEO INTERPUEBLOS. 

Cerca de 35 años 
Fomentando y 

Divulgando el Deporte 
de la Pelota

    Durango

    Arrigorriaga

       Iurreta

      Orozko

      Gallarta

       Sestao

    Balmaseda

Elorrion bizi zen pilota egile ezagunari agur eta sendiari doluminak.

  PAKO FERNANDEZ DE ARROIABE ARREGUI JAUNA.

TXAPELKETA MAILA PELOTARI

ZARAMAGA TXAPELKETAN
Alebinak Jon Garay eta Iñaki Ruiz
Kadeteak Gaizka Karregal eta Mikel Uribarri

Sub 22 Unai Atutxa eta Ibon Hernandez
AÑORGAKO TXAPELKETAN Kadeteak Karregal, Uribarri, Sagardui eta Garay

HERRERAKO TXAPELKETAN
Kadeteak Karregal, Uribarri, Sagardui eta Garay

Gaztetxoak Muñozguren eta Vilanoba

AMURRIOKO TXAPELKETAN
Nagusiak Jon Legorburu

Sub 22 Ibon Hernandez
ZORNOTZAKO TXAPELKETAN Nagusiak Jon Legorburu

LEZAMAKO TXAPELKETAN Nagusiak Ander Elezkano
TOLOSAKO TXAPELKETAN Nagusiak Ander Elezkano

ZUMARRAGAKO TXAPELKETAN Nagusiak Kerman Galarza
BERGARAKO TXAPELKETAN Nagusiak Kerman Galarza
MALLABIKO TXAPELKETAN Nagusiak Kerman Galarza

DURANGOKO TXAPELKETAN Nagusiak Iñaki Bidaurre eta Borja Sainz

ADISKIDEKO PILOTARIAK PARTE HARTU DUTE BESTE HERRIKO TXAPELKETETAN

 Viernes
23/05/2014

Galdakao



GAlDAKAOKO uDALA
Laguntzaile

Kultura, Gazteria eta Kirol Arloa

SAGARDOTEGIA
ELEXALDE

EUSKAL PILOTAREKIN
Menús de Sidreria

y
Degustación

Especialidad en Pescados
y

Carnes
Bº Elexalde, s/nº Tel: 944 563 867 y 944 571 614 - Fax: 944 563 867

48960 GALDAKAO

 944 567 862 


