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A
lazne, hitzaldia egin-
go duzu, beraz, egu-
bakoitzean Aretxa-
baletako Ibarra kirol-
degian.

Bai, hala da. Bizkarra ezagutu, 
bizkarra zaindu izeneko hitzaldia 
egingo dugu eta debagoiendar 
guztiak etortzera animatzen ditu-
gu, benetan mereziko du-eta. 
Besteak beste, gure bizkarra eza-
gutu eta gorputzarekin egiten 
ditugun mugimenduek duten 
garrantzia aztertuko dugu; hain 
zuzen ere, hori izango da hitzal-
diaren helburua. 
Hitz gutxitan esanda, bizkarreko 
minak zeren ondorio dira?
Bistakoa da gaur egun daukagun 
bizitza estiloak ordu asko eseri-
ta igarotzera eta mugimendu gabe 
egotera garamatzala. Horrek, 
gihardura mailan, indar gabeziak 
ekar ditzake, eta, horren ondo-
rioz, hezur estrukturan lesioak 
sortzeko probabilitatea handitu 
egiten da.
David Spine Concept metodoa eza-
rri duzue Debagoienean. Zertan 
datza, zehazki?
Finlandiatik datorren metodo 
berritzaile bat da David Spine 
Concept delakoa. Makina batzuen 
bitartez, indartze eta mugimendu 
ariketa kontrolatuak egiten dira 
bizkarrezurrean (lunbarra, dor-
tsala eta zerbikala), eta, horren 
ondorioz, bizkarreko mina txiki-
tu egiten da. Duela urtebete zabal-
du genuen zentroa eta jada 200 
pertsona inguru pasatu dira ber-
tatik. Momentu honetan 80 bat 
lagun ditugu zentroan.

David Spine Concept delakoa par-
tikularrengan ez ezik enpresetan 
ere txertatu da dagoeneko, ezta?
Bai, hala da. Esaterako, Merce-
des-Benz enpresak, Gasteizen, 

bere makina propioak ditu eta 
bertatik, egunero, ia 70 langile 
pasatzen dira, lunbar eta abdo-
minal giharrak indartzeko hel-
buruarekin: bide batez, metodo 

horri esker, euren errendimendua 
hobetu egiten da. Aipatzekoa da 
denbora laburrean abantaila nabar-
mena egin dutela langileek; oso 
pozik daude lortutako emaitzekin. 

Bestetik, Debagoieneko hain-
bat enpresarekin ere egiten dugu 
lan, baina gehienak partikula-
rrak dira: haiek Aretxabaletan 
dugun zentrora etortzen dira.
Zeintzuk dira zerbitzu hori erabi-
li duten bezeroen inpresioak edo 
iritziak?
Orokorrean, oso onak; gure beze-
roak oso pozik daude emaitzekin, 
minaren jatorrian eragiten du-e-
ta. Objektiboki, esan beharra 
dago indarrari eta mugikorta-
sunari dagokionez hobekuntzak 
izaten direla. Batzuk kuriosita-
tez edo lagunek hala esanda 
gerturatzen dira gugana, eta 
denbora bat pasatu ostean igar-
tzen dute benetako hobekuntza. 
Izan ere, jendea askoz ere indar-
tsuago sentitzen da.
Hitzaldira joaten direnek ere izan-
go dute David Spine Concept dela-
koa testatzeko aukera.
Bai, noski. Datorren egubakoi-
tzean, azaroaren 21ean, egingo 
dugun hitzaldirako gonbita egi-
ten dizuet guztioi hemendik, 
erabiltzen dugun metodologia 
gertutik ezagutzeko aukera apar-
ta izango da-eta. Gainera, ber-
taratuko diren guztiek balorazio 
testa doan egiteko bonua esku-
ratuko dute.
Non zaudete?
Aretxabaletako Ibarra kirolde-
gian gaude eta honako ordutegi 
honetan etor zaitezkete gugana: 
astelehenetik eguenera, 08:00eta-
tik 14:00etara eta 15:30etik 
20:00etara; eta egubakoitzetan, 
berriz, 08:00etatik 14:00etara eta 
15:30etik 18:30era.

"Bezeroak oso pozik daude emaitzekin, 
minaren jatorrian eragiten du-eta"

Alazne Madariaga | David Spine Concept zentroko arduraduna

Egubakoitzean, hilaren 21ean, 'Bizkarra ezagutu, bizkarra zaindu' hitzaldia egingo du Alazne Madariagak 
Aretxabaletako Ibarra kiroldegian. Hain zuzen ere, egunerokoak eragiten dituen bizkarreko minak nola 
saihestu daitezkeen azalduko du. 

"Hitzaldira 
datorrenak 
balorazio testa 
doan izango du"

"Momentu 
honetan 80 
lagun ditugu 
zentroan"

"Debagoieneko 
enpresetako 
langileak ere 
badatoz"

Alazne Madariaga, David Spine Concept metodoan erabiltzen diren makinekin, Ibarra kiroldegiko zentroan.

BIZKARRA EZAGUTU, 
BIZKARRA ZAINDU. 

Hitzaldia Alazne Madariagaren eskutik.

Noiz: Azaroak 21ean, 17:30ean
Non: Ibarra Kiroldegian (Aretxabaletan)

Plaza mugatuak: Izen-ematea: 943 03 98 42 edo 
amadariaga@athlon.es

DAVID SPINE CONCEPT ERABILI DUTEN BEZEROEN TESTIGANTZAK

“Beti ibili izan naiz bizkarreko minekin, azpiko bi diskoak deshidrataturik ditudalako, eta lagun batek hala iradokita 
DAVID Spine Concept probatzea erabaki nuen. Orain, programaren parte izan eta gero, ez daukat minik, noizean behin 
molestia txikiren bat soilik. Lehen adibidez, kotxean denboratxo bat eginez gero min izaten nuen, orain aldiz, ez da 
horrelakorik gertatzen.” GORKA SAEZ DE URABAIN (Ormaiztegi)

“Beti ibili izan naiz bizkarreko minekin eta gauza berri bat probatzeko kuriositateak ekarri ninduen DAVID Spine 
Concept-era. Asko igarri dut programan sartu izana, orain lanean pisua mugitzen dudanean ez zait hainbeste kargatzen 
bizkarra eta ibiltzerako orduan ere igartzen dut diferentzia.” BIKENE ZUBIA (Aretxabaleta)

“David-en hasi naizenetik indartsuago sentitzen dut nire bizkarra, adibidez orain, nahiz eta noizbehinka lunbalgiaren bat 
izan, ez dira lehen bezain gogorrak eta egun batean deskantsatuz gero pasatzen zait”. JOXE ARREGI (Arrasate)
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