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UDALA
Kexak eta iradokizunak 902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa 943 080 080
Idazkaritza 943 85 71 75
Alkatetza 943 85 71 76
Kultura, Hezkuntza, Euskara eta Kirolak 943 85 71 70
Udaltzainak 943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak 943 85 71 72
Kontuhartzailetza 943 85 71 73
Gizarte Ongizatea 943 85 71 74

ADMINISTRAZIOKO HAINBAT BULEGO
Ertzaintza 943 08 37 80
Bake Epaitegia 943 85 15 97
Iraurgi Lantzen 943 85 11 00
Gipuzkoako Urak 943 85 55 55

902 30 22 22
Postetxea 943 85 33 93
Azkoitia Lantzen 943 85 71 51
KIUB (Kontsumo Bulegoa) 943 85 73 05

GIZARTE ONGIZATEA
Gizarte ongizate saila 943 85 71 74
Eguneko zentroa 943 85 13 23
Jubilatuen etxea 943 85 21 68
San Jose egoitza 943 85 13 23

KIROLAK
Zubi Aurre Kiroldegia 943 85 25 44
Gurea udal pilotalekua 943 85 36 39
Txerloia futbol zelaia 943 85 20 61
Tenisa 669 62 18 02
Txiki Golfa 943 85 10 06

HEZKUNTZA
Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Xabier Munibe Ikastola 943 08 07 37
Urola Ikastola BHI / 
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74

943 85 22 65
H.H.I. 943 85 03 99
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

KULTURA ETA GAZTERIA
Aizkibel Liburutegia 943 85 08 98
Baztartxo Antzokia 943 85 19 86
Kultur Etxea 943 85 71 70
Torre Zuri (Erakusketa aretoa) 943 85 71 70
Gazte Informazio Bulegoa 943 02 60 27
KZ Gunea 943 85 01 46
San Martin Ondaregunea 943 85 71 70
Abarketatxo Ludoteka 943 08 38 00

OSASUNA
Osasun etxea 943 85 00 20 / 943 85 00 70
Osasun etxea

(Aurretik txanda hartzeko) 943 85 20 08
Gurutze Gorria 943 85 32 97
DYA 943 46 46 22
SOS-DEIAK 112

HONDAKINAK
Garbigunea 696 676 456
Mankomunitatea 943 85 73 19
Tamaina handiko trasteak jasotzeko zerbitzua 943 45 98 74
Udaletxeko Ingurumen teknikaria 943 85 71 72

2009ko ekaina  15
agendaAzkoitiko

(               )2009ko EKAINA

3 Xabier Munibe Parkean, arratsaldeko
20:00etan, BIZKARGI MUSIKA ESKOLAKOEN
ETA HERRIKO ROCK TALDEEN KONTZERTUA.

6 Herriko enparantzan, goizeko 09:30tik
aurrera, VI. AZKOITIKO 3X3 SASKIBALOI
TXAPELKETA. 

Baztartxo antzokian, 22:00etan BENITO
LERTXUNDIREN KONTZERTUA. 

7 Herrian zehar, goizeko 10:00etan hasita,
IKASKIROL KROSSA. 

Anaitasuna Mendi Bazkunak antolatuta,
HELDUENTZAKO IBILALDIA: URDUÑA.

11-12-13-14 GARAGARDOAREN FESTA.

12 Baztartxo antzokian, gaueko 10etan, zi-
ne forum: “LOS SIETE DÍAS”.

13 Udaletxeko Areto Nagusian 12:00etan
BIZKARGI MUSIKA ESKOLAREN 25 URTEU-
RRENEKO LIBURUAREN AURKEZPENA.

Baztartxo antzokian, arratsaldeko
19:00etan, Bizkargi Musika Eskolaren 25

urteurreneko HERRI KONTZERTU BEREZIA. 

14 Korpus eguna. MUSIKA BANDAREN
KONTZERTUA kontzejupean. 

21 Abarketatxo Ludotekak antolatuta, FA-
MILIA GIROAN. 

23 Udaleko Areto Nagusian, arratsaldeko
7:30ean, URREZKO INTSIGNIAK. 

SAN JUAN BEZPERA. Gaueko 10:00etan,
BALDA PLAZAN, SUAREN PIZTUERA. SA-
HATSA DANTZA Taldearen, IRAURGI ABES-
BATZAREN eta AZKOITIKO MUSIKA
BANDAren emanaldia. Eta Musika Esko-
lako Dantza Taldeak "II. ZATOZ DANTZA-
RA BALDA PLAZARA". 

26 Baztartxo antzokian, gaueko 10:00etan,
zine forum: “COMO LOS DEMÁS”.

27 PILOTA EGUNA ETA PILOTARTEAREN AUR-
KEZPENA, "Oteiza Frontoietan".

27-28 Anaitasuna Mendi Bazkunak antola-
tuta, HELDUENTZAKO IRTEERA PIRINIOETA-
RA: CASTILLO DE ACHER. 

Miguel Etxaniz eta Jesus
Kinttela jokalari ohiekin
solasean.

Futbola 10-11
Bizkargi Musika Eskola:
25 kandela putz egiteko.

Urteurrena 14-15
Jesus Mari Beristain: “Kolore go-

rriak bere sentitzen dituztenekin
konpartitu nahi dut poz hau”.

Elkarrizketa 4-5

Elkargunea estreinatzeko zorian

Pilotak Azkoitian ondo irabazita duen tokiari
eutsi nahian, Pilota Eguna antolatu da datorren
ekainaren 27rako. 
Helburua da pilotaren modalitate ezberdinak
erakusgai jartzea eta, bide batez, haur eta gaz-
tetxoak pilota munduan murgilaraztea.  Horreta-
rako, egitarau zabala paratu du Udalak. Gaine-
ra, erreboteko plazaren estreinaldia izango da.
Besteak beste, zesta puntako partidu bat joka-
tuko da iparraldekoen eta  hegoaldekoen arte-
an. Jorge Oteiza frontoietan, berriz, xarea, pala
eta beste hainbat modalitate ezagutzeko para-
da izango da eta artisauak ere gonbidatuko di-
ra pilotaren xehetasunak eta pilotarako era-
biltzen diren tresnen nondik-
norakoak azaltzeko. Egita-
raua borobiltzeko, Ainge-
ru kaleko erakusketa
aretoan, pilota erakus-
keta izango da ikusgai.
Hori guztia, festa giroan. 

Ekainaren 27a, Pilota Eguna Azkoitian
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Azkoititik kanpo bizi diren herritarrek Kontzejupetik udal aldizkaria hilero euren etxeetan jaso nahi badute edo, Azkoitian bizi arren, norbaiti
ez bazaio iristen, jar dadila harremanetan Udaleko Kultura Sailarekin:

Telefonoa: 943 85 71 70 Helbide elektronikoa: kultu@azkoitia.net

Elkarrizketa
• Miguel Etxaniz eta Jesus Mari Kinttela: “Oso urte onak
izan ziren haiek”

Elkargunea
• Mayor calidad de vida por 0,63 euros al día

Bizkargi Musika Eskola
• 25 kandela putz egiteko

10-11

12-13

14-15

“Guraso bezala, gure umeentzako
onena nahi dugula argi dago. Jaiotzen
diren momentutik guretzat atsegin-
garriak diren gauzetaz inguratzen di-
tugu. Gauza horietako batzuk mate-
rialak izaten dira. Baina badira, bai,
eskaintzeko aukera gehiago. Adibi-
dez, musika.

Izan ere, musikak badu
garrantzia. Bizi garen gi-
zarte honetan, ez dugu
denborarik izaten gauza
sinpleetaz gozatzeko. Eta
gure umeak txiki-txikita-
tik ohitzen ditugu erritmo
frenetiko batera. Kantu
batek halako zirrara
sortzen diela ikusteak be-
netan hunkitzen nauela
esango nuke. Chaikovs-
kik zioen bezala: “bene-
tan, musikagatik izango
ez balitz, burua galtzeko aukera gehia-
go egongo litzateke”.

Musika Eskolak 25 urte bete ditu.
Gure herriarentzat garrantzitsua da
horrelako eskola bat egotea nire us-
tez. Solfeoa ikasteaz gain, ea gure
umetxoak musika bidez hunkitzen di-
ren. Edota beste modu batera esanda,
ea ikasten dituzten doinu ezberdinek
sentimendu anitzak sortzen dizkieten.

Hori da, azken finean,
Musika Eskolak eskaini
dezakeen helburu bat.

Beste esaldi ospetsu ba-
tekin amaitu nahiko nu-
ke. Oscar Wildek esan
zuen: “Musikariak bene-
tan zentzugabeak dira.
Beti nahi dute besteak
guztiz mutu egotea, beste
hauek guztiz gorrak ego-
tea nahi dutenean”. 

Ez gaitezen ez mutuak
ez gorrak izan. Kanporatu

dezagun barruan dugun musika”. 

Aurkibidea

Azkoi t iko
istor io kontatza i lea
Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da
eta bere liburuetan dioen moduan,
bere altxorrik ederrenaren berri ema-
ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia. Musikaren garrantzia

Iñaki Arzalluz
Bizkargi Musika Eskolako gurasoa eta

ikaslea

Editoriala

Pako-Pako

Elkarrizketa 
• Jesus Mari Beristain: “Kolore gorriak bere sentitzen di-
tuzten guztiekin konpartitu nahi dut poz hau”

Anaitasuna: 75 urte oroitzapenerako
• Klubaren historia liburu mardul batean jaso du Jesus
Mari Beristainek

• Bidea ibiliz egiten da
• Unblenble Anaitaren alde!

4-5

6
7

8-9

Azkoitiko kontuak laburrean

“Pako-Pakoren mutilak”
Jesus Mari Beristainek Anaitasunari buruz idatzitako liburuan

kontatzen duenez, Pako-Pakok azken agerraldia Azkoitiko futbol

klubaren 1952-53 denboraldian egin zuen. Altzibarren, hain

justu. Anaitasunaren eta Lagun Onaken arteko partiduan.

Dioenez, ez dakigu Anaitasunak galdu zuelako edo ehiztariren

batek harrapatu zuelako, baina huraxe izan zen ikusi zen azken

aldia. Irratiko esatariren batek, Anaitasunako jokalariei “Pako-

Pakoren mutilak” deitzen omen zien. Bitxia gero!

Azkoitiar guztien esku dago

@

“No tenemos tiempo
para disfrutar de cosas
sencillas y acostumbra-
mos a nuestros hijos e
hijas desde pequeños a
un ritmo frenético de vi-
da. Ver que se impresio-
nan con una canción, re-
almente me emociona”

“

“
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argazki batekin, eta argazki huraxe da li-
buruak azalean daramana.  
Berriemailea, idazlea eta klubaren ja-
rraitzaile sutsua ere bazaitugu…
Bai. Aita zena ere Anaitasunako bazkide
zen eta ni neu ere urte askotan zuzenda-
ritzan egona naiz. Adibidez, Ciriaco Elias
eta Eusebio Berasategi lehendakari zirela. 
“Hoja de lunes”, “Diario Vasco”, “El
Correo Español”, “La voz de España”,
Efe agentzian… hedabide askotan egin
duzu lan. Baina komunikabideetarako
idazteak ez du zerikusirik liburu bat go-

zo-gozo ontzearekin, ala? 
Hala da. Nik liburuekin
gehiago gozatu dut. Bestea
lan neketsua da. Basarri
zenak “Nere bordatxotik”
izenburupean, berriak
ematen zituen eta liburu
bat noizko galdetzen ziote-
nean, egunerokoak nahi-
koa lan ematen ziola esa-
ten zuen. Ni, bat egiten
dut harekin. Nik berrie-
maile izateari utzitakoan,
hasi nintzen gustura idaz-
ten. 
Zer du Anaitasunak beste

klubek ez dutena?
Nik ezagutu dudan urteetan, Anaitasuna-
tik igaro diren guztiek lanerako grina eta
gauzak ondo egiteko gogoa erakutsi dute.
Orain uztera doan zuzendaritzak 20 urte
eraman ditu. Nahikoa meritu bada! Gaur
egun, klub bat aurrera ateratzeak zailtasun
handiak ditu. 
Ba al da Anaitasunaren historian berezi-
ki gogobiziz idatzi duzun atal edo garai-
ren bat?
Gehienetan, norberak bizitako uneak iza-
ten dira hoberenak edo txarrenak. Agian,
lehen aipatutako Cacereñoren aurkako
txapelketa hura. Ina Juaristi eta Ina Sagar-
zazu ziren orduko izarrak. Asko dira gogo-
angarriak eta patxadan irakur ditzatela li-
burua eskuetan dutenak. 

Ibilbide guzti honetan, zer da gehien alda-
tu dena?
Lehen bi talde zituen. Duela 30 urte hala
zen. Gaur egun, 10 ditu. Anaitasuna izango
da, gainera, nesken taldea atera zuen lehe-
nengo klubetako bat. Horretan, lan handia
egin zuen Sorkunde Garatek. Azkoitiarra
izaki, Oiartzungo taldean jokatzen zuen eta
baita Gipuzkoako eta Estatuko selekzioekin
ere. “Iraurgi kirolak” izenarekin atera zen
nesken lehen talde hura 80ko hamarkada
hasieran. 
Zure ustez, zein da horrelako klub batek
herri bati eta herritarren nortasunari egi-
ten dien ekarpena?
Esan ohi da kirolak banatzen dituela he-
rriak. Pentsatu behar da Anaitasunan
200dik gora neska-mutilek jokatzen du-
tela. Bada zerbait. Garai batean pilota
eta futbola besterik ez zeuden. Gaur
egun, kirol mota asko praktikatu daitez-
ke, kirola da erdaraz esaten dena “el pul-
so de la vida”. Kirolari lotuta dago hez-
kuntza, kultura… Oinarrizkoa da eta ja-
rrai dezala. 
Liburua idazterakoan, somatu duzu azkoi-
tiarrek klubarekiko duten maitasuna?
Jo ditudan aldaba guztietan oso harrera ona
izan dut. Askotan argazki bat hartu eta hasi
galdezka eta beti lortzen da erantzuna.
“Hau halako eta halako duk” edo “utzi ie-
zadak argazkia eta esango diat”… 
Nola ikusten duzu kluba? Bizitza luzea
iragartzen al diozu?
Bai horixe. Herri txikietan ez da futbola
galduko. Umeek eta gaztetxoek jokatzen
duten bitartean, beti lagunduko dute gura-
soek edo etxekoren batek. 
Zein izan daiteke zure hurrengo liburua-
ren izenburua?
Ez dakit argirik ikusiko duen baina “Recor-
dando-Gogoratuz” liburuaren 3. liburukia
atera nahiko nuke. Baditut dagoeneko
hainbat biografia eta buruan dudan beste
proiektu bat da Umore Ona elkarteari bu-
ruzko liburua. Umeen Danborradak lau ur-
te barru 50 urte beteko ditu.

Liburu mardula osatu duzu. Ez duzu azalean geratu nahi
izan. Zenbat urteko lana ezkutatzen da orrialde horien
atzean? 
Hiru urte baino gehiago dira liburuarekin hasi nintzela.
Gogoan dut nola “Recordando-Gogoratuz” liburuaren
aurkezpenean, San Andres egun batean, Asier Aranbarri
alkateari esan nion Anaitasunari buruzko lan bat nuela
buruan, 75 urte betetzen zituela-eta. Aurrera egiteko
esan zidan. Anaitasunakoen esku utzi nuen ideia eta
denek oso harrera ona egin ziotenez, ba, ateratzea
lortu dugu. Baina hiru urte hauetako lanaz gain, nik
berriemaile gisa 40 urtez egin dut lan eta gauzak
gordetzea gustatzen zaidanez, material asko jasoa
nuen. Hori helduleku handia izan da. 
Baina  materiala izateaz gain, klubari omenaldi
bat egitearren ekin zenion lanari…
Idazteko grina beti izan dut eta 75 urte ez dira beti

betetzen. Pentsa, datorren urtean beteko balitu dia-
mantezko ezteiak, Azkoitian futbolaren 100 urteekin

bat egingo zukeen. 1910ean sortu zen Izarraitz taldea
eta hura desagertuta, 1923an, han ibilitako jendeak

Iraurgi izenarekin berpiztu zuen taldea. Anaitasunak
1934ean ekin zion bere ibilbideari. Lehenagoko argazki

batzuk badaude, baina ofizialki urte hartan sortu zen. 
Pozik geratu al zara emaitzarekin?
Pozik, bai. Eta poz hori kolore gorriak bere sentitzen di-
tuzten guztiekin konpartitu nahi nuke. Galdera bat bota-
ko nuke: ba al da Azkoitian Anaitasunaren alde egin ez
duenik? Bat bera ez nuke topatuko. 
75 urtetan, irribarre asko eta negar malko dezente era-
gin ditu taldeak. Pasadizoren bat ba al duzu gogoan?
Denboraldi guztiak ez dira berdinak izaten. Palmares
txukuna du oso Anaitasunak eta asko dira denboraldi
aipagarriak, nahiz eta nik neuk ez ezagutu denak.
Adibidez, 1940-41 denboraldia. Gipuzkoako Kopa
irabazi zutenekoa dut gogoan. Oso talde ona zuen.
“El Castillo” talde donostiarraren aurka izabazi

zuen. Soldaduska egiten ari ziren mutilek
osatzen zuten “El Castillo”, eta 1-0 irabazi
zion Anaitasunak Atotxan. Huraxe izan zen
lehenengo txapelketa garrantzitsua. 
Eta negarra ere eragin du, bai. 60ko hamarka-
dan, urte batean ezin izan zuen talderik osatu. 
1952-53 denboraldian, berriz, erregional
mailako txapelketa irabazi zuen…
Herriko mutilek osatutako taldea zuen Anai-
tasunak orduan eta 3-1 irabazi zion Hernani-
ri. Hurrengo atal garrantzitsua 3. mailara igo
zenekoa da. Santoña eta Begoñaren aurka jo-
katu zuen. 
1953-54 denboraldian, Erre-
alak Anaitasunari jokala-
riak utzi zizkion urtebetera-
ko edo, Etxarri, Sistiaga, Es-
naola, Zaldua… maila altua
erakutsi zuten eta Anaitasu-
na 4. geratu zen 3. mailan.
Burgos, Huesca, Cantabria
eta beste askorekin jokatu
zuen. 
Aurrekoetan ez dakit, baina
Espainiako Txapelketan
gailendu zenean, zuk ere os-
patzeko aukera izango ze-
nuen…
1972-73 denboraldian izan
zen hura. Ikaragarrizko txapelketa ona egin
zuen. Hura bai, hura ospatu nuen eta baita
harrezkerokoak ere. 
Segur aski, ez da hainbeste azkoitiar
agertzen den beste libururik egongo. 
Ez dut uste. Pilotariei buruzko liburuan ere
asko agertzen dira, baina futbolak beste grazia
bat du. 300 bat argazki sartuko ziren. 
Argazkiak sailkatzeak ere emango zuen bere
lana, ezta?
Guztira, 500 bat argazki izango nituen. Ge-
hienak neure artxibokoak, baina Jesus Larra-
ñaga “Larrume”ri ere eskertu nahi nioke ar-
gazkiak utzi izana. 1960tik 80ra arte, sekulako
lana egin zuen. Justu, Anaitasunak 50 urte
bete zituenean, argazki zaharren lehiaketa an-
tolatu zen eta neuk irabazi nuen lehenengo
saria, 1952-53an Atotxan jokatutako finaleko

“Kolore gorriak bere sentitzen dituzten
guztiekin konpartitu nahi dut poz hau”

Ezertan asmatu badu Jesus Mari Beristainek gure herria eta he-
rritarren izen ona aldarrikatzen izan da, bere luma besterik ga-

be. Labetik atera berria da “Anaitasunaren historia”, bere
azken lana. 

Nik ezagutu dudan urteetan,
Anaitasunatik igaro diren guztiek
lanerako grina eta gauzak ondo

egiteko gogoa erakutsi dute.
Orain uztera doan zuzendaritzak
20 urte eraman ditu. Nahikoa
meritu bada! Gaur egun, klub

bat aurrera ateratzeak zailtasun
handiak ditu.

“
“

JESUS MARI BERISTAIN
“Anaitasunaren historia” liburuaren egilea
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Azkoitian ez da hainbeste jende mugitu duen beste talderik. De-
nek daramate barruan kluba. Zentzu horretan, Jesus Mari Beristai-
nek Anaitasunaren historiari buruz idatzitako liburua klubaren zu-
zendari eta jokalari ohiei, gaur egungoei, eta jarraitzaile guztiei
egindako omenaldia da. Baina badu beste helburu bat. Belaunaldi
berriei futbolak herriari zer eman dion jakinaraztea, klub bat au-
rrera eramateak bai baitu bere meritua. 
Helburu biak ondo baino hobeto bete ditu Jesus Mari Beristain
idazleak. 40 urte baino gehiago eman ditu kronista gisa, eta den-
bora luze horretan bildutako informazio, pasadizo eta argazkiak li-
buru mardul batean jaso eta azkoitiar guztiak Anaitasunaren his-
toriari gainbegirada bat botatzera gonbidatu ditu. 
Liburuak 317 orrialde ditu eta 300dik gora argazkiz hornitua dago. 
Aurkezpen ekitaldiak garbi utzi zuen jendeak klubarekiko duen
miresmen eta maitasuna, jendea erruz hurbildu baitzen Udaletxe-
ko batzar aretora. Han, egileak, Beristainek, Anaitasunaren presi-

dente den Jose Iturbek eta Azkoitiko
alkate Asier Aranbarrik esker oneko
eta goraipamen hitzak izan zituzten
klubarekiko. Izan ere, 75 urte ez dira
beti betetzen. 

75 URTE OROITZAPENERAKO

Anaitasunaren 75. urteurrenaren ospakizun ekital-
diek luze joko duten arren, klubak eta jarraitzaileek
euren egun handia maiatzaren 16an os-
patu dute. Taldearen ibilbideak merezi
bezala ospatu ere. 

Anaitasunaren egun handiak momentu hunkigarriak ere eman zituen. Iluntze
aldera, musikak hartu zuen hitzen tokia, eta kontzejupean kontzertu aparta
eskaini zuten Parrokiako eta Iraurgi Abesbatzek, Azkoitiko Musika Bandak eta
Txalkor txistulari taldeak.  

Klubaren historia liburu
mardul batean jaso du
Jesus Mari Beristainek

Egunari itxura emateko, denak afaltzera joan aurre-
tik, Kontzejupean eskainitako kontzertuaz gozatzeko
aukera izan zuten Anaitasunakoek eta jarraitzaile
guztiek. Aurretik, taldeko hildakoen alde meza egin
zen Parrokian. Behin hura bukatuta, herriko bi abes-
batzek, Parrokiakoak eta Iraurgik emanaldi hunkiga-
rria eskaini zuten, Musika Banda eta Txalkor txistu-
lari elkartea bidelagun zituztela. 
Zalapartari musikak hartu zion tokia, erritmo eta
doinu ezberdinak nagusituz. Egunak bakarkako
oroitzapen isilerako eman zuen unerik bakarreneta-
koa izan zen, gainontzean festa giroa eta umorea izan
baitziren protagonista. 
Dudarik gabe, herritarren esker ona kluba indarbe-
rrituta utziko du, aurrera gogotsu ekiteko prest. Bi-
dea ibiliz egiten da eta Anaitasunak ez du sekula
etsi. Aurrerapausoak ematen joan da, 10 talde
osatzera iritsiz. Eta horrek ez du atzera bueltarik, he-
rriak behar baitu bere kluba. Behin aurtengoa pasa-
ta, lehenengo mendeurrenean jarri beharko dute hu-
rrengo jomuga.

Bidea ibiliz egiten da
75 URTE OROITZAPENERAKO

Egitaraua

Ospatzeko geratzen dena…

Ekainean

Hiruko Torneoa

Real Sociedad, Athletic eta Anaita-
suna egungo taldeak. 

Maiatzean, Azkoitiko erakuslei-
ho guztietan, Anaitasuna talde-
aren argazki zaharrak egongo
dira ikusgai.

2009-06-27 • Larunbata

Gipuzkoako futbol federazioa-
ren batzarra Azkoitian

Baztartxo Antzokian izango da
batzarra eta ondoren, bazkaria
Joseba Jatetxean.

2009-07-11 • Larunbata

“Denboraldi amaiera”

Anaitasunako lehenengo talde, en-
trenatzaile, zuzendari eta gaur
egungo zuzendaritzak 20 urteko
jardunari amaiera emango diote. 

2009-08-14 • Ostirala

Txupinazoa Anaitasunaren
eskutik

Asier Aranbarri alkatearen gon-
bidapenari erantzunez, Anaita-
sunako ordezkariek botako du-
te aurten 2009ko Andramaixei
hasiera emango dien txupina-
zoa. 

Liburua salgai liburu-

dendetan eta Uda-

letxean 15 eurotan
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Urteurrena
8

75 URTE OROITZAPENERAKO

Gaua gozatzeko hartu zuten Anaitaren ibilbidea egiten la-
gundu duten guztiek. 300 lagunetik gora bildu ziren ma-
haien bueltan, lagun zaharrekin elkartu eta 75 urte haue-
tako pasadizoak gogora ekartzeko. Jokalari ohiak, zuzen-
daritzan ibilitakoak, gaur egun taldeari pil-pilean eusteko
ahalegina egiten ari direnak, jarraitzaile sutsuak… Anaitasu-
na bihotzean daraman inork ez zion muzin egin topagunea-
ri. Hurbildu zirenak ez ziren damutu. Gaua luzea izan zen.
Hona hemen jasotako zenbait irudi. 

Argazkiak: Joaquin Sudupe

Unblenble Anaitaren alde!
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narekin 2. erregional mailan izen faltsua-
rekin jokatzen nuen gazteegia nintzelako.
18 urterekin joan nintzen Indautxura eta
handik Bilbora. 
Zu, berriz, Miguel, Iruñara joan zinen
pastelgile bezala eta Nafarroako selek-
zioan jokatzen hasi zinen…
M.E.: Bai. Eta Anaitasunakin erregionale-
an jokatu nuen. Lehenengo urtean txapel-
dun atera genuen. Gero Alavesera joan
nintzen eta handik Athleticera. 
Jesusi Artetxeren ordezkoa zela esaten zio-
ten eta niri, berriz, Gainzarena, eta ni ez
izan hain azkarra!
J.M.K.: Hik oinkada huan… 
Fernando Daucik izan zenuen entre-
natzaile Miguel. Taldea berritzea zuen
helburu eta zu, hantxe. Ona izan al
zen zuretzat? 
M.E.: Bolada txarra iritsi
zenean, jendea hasi zen
esaten jokalariak ez zirela
zaintzen, eta orduan  fitxa-
tu ninduten. Tituluak lort-
zen zituenetarikoa zen Dau-
cik. Aldiz, gero Albeniz
iritsi zen eta harekin asko sufritu nuen. Ni
orduan ondo nengoen, gogotsu gainera,
eta albo batera utzi ninduen. 
Aulkian esan nahi duzu…
J.M.K.: Orduan, gainera, aulkian zegoena-
ri ez zitzaion aldaketarik ematen. Ordezko
joaten zenak ere ez zuen jokatzen. 
M.E.: Gipuzkoarrik ez zuten fitxatzen or-
duan, gaitasuna ikusi eta hartu ninduten
baina…
J.M.K.: Iribar etorritakoan aldatu zen hori
apur bat. 
M.E.: Alabaina, Alavesen Manolo Etxe-
zarreta irundarra eduki nuen entrenatzai-
le lehenengo denboraldian eta hura ni-
retzat aita bat izan zen. Izugarri lagundu
zidan. Eta hasieran asko esan nahi du no-
la ikusten zaituzten. 

Zuri, Jesus Mari, oroitzapen garratzik ge-
ratu al zaizu?
J.M.K.: Lehenengo denboraldian gol mor-
doa sartu nuen, zazpi edo. Eta penarik han-
diena eman zidan hurrengo denboraldian
Indautxura bidaltzeak. Bizkaitarrak sartu zi-
ren, Saez eta abar. Sei bat jokalari joan gi-
nen Athleticetik Indautxura, talde hura in-
dartzeko. Baina, tira, bestela oso ondo.
M.E.: Klub bikaina da gero!
J.M.K.: Eta kobratzerakoan inoiz arazorik ez. 
M.E.: Han beti abenduaren 24an kobratzen
zen urte osokoa eta gogoratzen naiz nola Ar-
tetxek esaten zidan, “zer, bihotz ondoan al
daramak dirua?”. Momentu onak txarrak bai-
no gehiago izan dira. Ni moral baxukoa naiz,
eta Manolo Eture oso lagun ona egin nuen.
Morala igotzen hark asko laguntzen zidan eta

hori ere oso garrantzitsua
da. Jesus Marik ez zuen ho-
rrelako arazorik. Hau adore
handikoa da!
Zein da betirako gogoan
geratu zaizuen partidua?
J.M.K.: Nik Costa del So-
len, Malagan jokatutakoa.

Bi kanporaketa ziren eta bietan gola sartu
nuen. Sevillako Valerok txorkatilan
eman zidan eta lesionatuta hiru hilabe-
te pasa nituen. 
M.E.: Nik Alavesekin Murtziaren
kontra jokatutakoa. Emaitza hi-
ruko berdinketa izan zen. Nik
bi gol sartu nituela uste nuen
egunkarian irakurri nuen arte
hiru golak neuk sartu nituela.
Birekin akordatzen nintzen. 
Kanarietan lesionatu eta
hantxe eman zenion
amaiera futbolari, ezta
Miguel?
M.E..: Errekuperatu
ere egin nintzen
baina pastelgi-

lea izanda, neure lanbideari jarraitzea
erabaki nuen. 27 urterekin erretiratu
nintzen. 
Eta zu, Jesus Mari?
J.M.K.: Hainbat taldetan ibili eta gero,
28-29 urterekin utzi nion. Gazteak ginen
gu utzitakoan gero! Ordurako erreta
edo… 
Errege kopa jokatu eta hurrengo egu-
nean Erreal zale batek deitu zuen irra-
tira esanez Donostian oso kontent
zeudela. Barkatzen ez dutenetarikoak
al zaituztegu?
J.M.K.: Nik nahiagoko nukeen elkarre-
kin jokatzea. Hori bai, Bilboren alde. Bai-
na nahiago dut norgehiagoka. Orain ba-
karrik gaude, eta pena litzateke Osasuna
jaistea ere.

rolariak ez ezik, pertsonaia mediatikoak ere
badira. Zuen garaian ez zen halakorik ezta?
M.E.: Guk futbolean jokatu besterik ez ge-
nuen egiten.
J.M.K.: Ez genituen oraingoek erabiltzen
dituzten trajeak eramaten soinean. 
Gogoan al duzue Athleticek zenbat or-
daindu zuen fitxengatik?
J.M.K.: 125.000 pezeta urteko. Soldata, be-
rriz, 5.000 pezetakoa zen urteko.
M.E.: Nire fitxarengatik 250.000 pezeta
izan ziren. 
Amets bat beteta.
M.E.: Nik etxera etorritakoan negar egin
nuen Alaves utzi beharra izateagatik baina
aldi berean, banekien talde hobe batera
nindoala. Asko eragin zidan. Gainera, be-
rriro hutsetik hastea esan nahi du. Alave-
sen asko ginen gipuzkoarrak. Aldiz, Bilbon
denak bizkaitarrak ziren eta ni bakarrik sen-
titu nintzen. Herrimina sentitzen nuen. 
Asteburuan Azkoitira etorri eta herrita-
rrek zer esaten zizueten?
J.M.K.: Bilbotar ikutua genuela. Garai har-
tan, hiriburuan jendea ez zen ibiltzen gaur
bezala. Txulo-txulo etortzen ginela. 
Futbol zelaian zein zen zuen birtuterik
handiena?
M.E.: Akats asko ere izango nituen baina,
ez dakit ba, jokoa, kalitatea, gogo-bizia…
J.M.K.: Nik futbolean jenio bizia dut, amo-
rrua.
M.E.: Jesus Mari plaza-gizona izan zen eta
horrek asko balio du. Ni, berriz, beti kezka-
tan nola aterako ote zen dena…
Jesus Mari, zu oso gaztea zinen futbolean
hasitakoan. Hori abantaila da?
J.M.K.: Uste dut abantaila dela. Anaitasu-

“Oso urte onak izan ziren haiek”
Miguel Etxaniz y Jesus Mari Kinttela llegaron a sudar la camiseta del Athletic. El primero, que lleva-
ba estampado el número 10,  fue interior izquierdo durante las temporadas 1956-57, 57-58 y 58-
59. El segundo era extremo derecho. El siete. Fichó por el Athletic para las temporadas 1961-62, 62-
63 y 63-64. Sus mejores recuerdos son rojiblancos. Siguen siendo “bilbotarras”, aunque sufren un
poco viendo que sus nietos vibran con la Real.  

Jesus Mariri Artetxeren ordezkoa
zela esaten zioten eta niri, berriz,
Gainzarena, eta ni ez izan hain

azkarra!

“ “

BI AZKOITIAR
ATHLETICEN LEHEN TALDEAN

Elkarrizketa
11

Elkarrizketa
10

Bilboko elastikoa jantzi aurretik, Anaitasunan ibiliak zare-
te. Ospatu al duzue klubaren 75. urteurrena?
Miguel Etxaniz: Ni kanpoan ibili naiz, baina apirilaren 26an
urtero elkartzen gara 1953an Hernaniren aurka 3-1 irabazi
genuenok. 3. mailara igo ginen eta urtero afari bat eginez go-

goratzen dugu.
Biok izan zarete Valentziako Errege Kopan. Zer
moduz?
Jesus Mari Kinttela: Partidua tristea, baina giroa
erotzeko modukoa. 
M.E.: Ez dakit urduri zeuden edo… behin gola sar-
tuta, baloirik ikutu ere ez zuten egin baina afizioa
zoragarri portatu zen. 

Zer eman dizue futbolak?
M.E.: Niri asko eman dit. Ni oso pozik nago

bizitako urte haiekin. Ez ziren asko izan
baina gustura ibili nintzen. Orain, osti-

kada haiek arrastoa utzi egiten dute… 
J.M.K.: Hi Miguel gogor sartzen

hitzean-eta!... Niri, batik bat, la-
gunak eman dizkit. Oso urte

onak izan ziren. 
M.E.: Hau (Jesus Marigatik)

nire aldean gogorra zen!
Kasta handikoa. 
Asko aldatu al da futbo-
la?
M.E.: Bai horixe! Lehen

errazagoa zen dena.
Kolorerik ez dago!
J.M.K.: Oraingoek
prestakuntza hobea
dute eta futbola gogo-
rragoa da. 
Oraingo jokalariak ki-

Fichó por el Athletic para tres temporadas. 1961-62, 62-63 y 63-
64. Jugó con el primer equipo vizcaino el primer año, siendo cedido
más tarde al S.D. Indautxu, filial del Athletic y perteneciente a la 2ª
división. 
Jugó en el equipo juvenil del Anaitasuna y en la Real Sociedad.

JESUS MARI KINTTELA
Siendo interior del deportivo alavés, firmó por el Athletic de Bilbao
en 1956. Jugó durante tres temporadas, primero bajo las órdenes
del entrenador húngaro Fernando Daucik y más tarde bajo las de
Baltasar Albeniz. Empezó a jugar en el juvenil del Osasuna, en
Pamplona. Antes de jugar en el Alavés, lo hizo en el Anaitasuna. 

MIGUEL ETXANIZ
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Kirola, kultura eta aisia
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Kirola, kultura eta aisia
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del spa y de la sala cardiovascular.
Además, los socios de Elkargunea
contarán con grandes descuentos en
todos los cursos que se organicen.
Durante el primer año también será
gratuita la sala de musculación.
El objetivo del Ayuntamiento es que
los nuevos equipamientos se autofi-
nancien, reduciendo el déficit que
generaba hasta ahora el polideporti-
vo. Aún así, se ha intentado a toda
costa buscar un equilibrio entre la
oferta y el coste. En ese sentido, El-
kargunea sera gratuito para los niños
y niñas de entre 0 y 5 años de edad.
A partir de esa edad, la subida será
escalonada, con reducciones para ju-
bilados y parados.  
Si trasladamos las tarifas a una fami-
lia de cuatro miembros conformada
por dos adultos y dos jóvenes de en-
tre 13 y 17 años, el precio por perso-
na y día sería todavía menor: 0,53
euros.
Además, las personas que se hagan
socias antes del 30 de septiembre no
tendrán que pagar la matrícula.Tam-
bién están exentas del pago los ac-
tuales socios. 

Urte osorako bazkide egin nahi ez dutenek badute
uda parterako soilik txartela ateratzeko aukera. Hila-
betekoa edo hiruhilekoa eska daiteke. 

Los socios actuales del polideportivo no tendrán que
pagar la matrícula. Tampoco aquellas personas que
se hagan socias antes del 30 de septiembre. 

Los socios podrán acceder a las piscinas interiores, a
las exteriores, al spa, a la sala cardiovascular y dis-
frutar de descuentos de hasta el 50% en cursos de
Pilates, Spinning, etc. 

La sala de musculación será gratis durante el primer
año para todos los socios.

Elkargunea será gratis para niños de hasta 5 años
de edad.

En el caso de las familias numerosas, la cuota del
tercer hijo y los siguientes será gratuita.

Una familia de cuatro miembros tendrá que
pagar al mes como máximo 64 euros. Es decir,
0,53 euros por persona y día. 

ZUBI -AURRE UGARTE-IGARA

ELKARGUNEA

Mayor CALIDAD DE VIDA por 0,63 EUROS AL DÍA
Cuota mensual Matrícula

0-5 años GRATIS GRATIS
5-12 años 5 euros 5 euros
13-17 años 13 euros 15 euros
Adulto 19 euros 78 euros
Jubilado 15 euros 20 euros
Parado 15 euros 20 euros

Mensual Trimestral

0-5 años GRATIS GRATIS

5-12 años 12 euros 30 euros

13-17 años 25 euros 60 euros

Adulto 45 euros 120 euros

Jubilado 35 euros 85 euros

Parado 35 euros 85 euros

1 día a la semana 2 días a la semana
SOCIOS 28 euros 48 euros
NO SOCIOS 56 euros 96 euros

2 días a la semana
SOCIOS 75 euros
NO SOCIOS 150 euros

2 días a la semana
SOCIOS 80 euros
NO SOCIOS 160 euros

Bazkide ez direnek edota abonurik eskuratu ez dutenek
ere ez dituzte ateak itxita. Aldi bakar baterako sarrera
erosteko aukera dute eta Zubi-aurreko eraikinera edota
Ugarte-Igarako igerilekuetara sartu ahal izango dira. 

Entradas para los no socios ni abonados 

Elkarguneako bazkideei murrizketak egingo zaizkie Zubi-aurre
eraikinean antolatuko diren edozein aktibitate edo ikastarotara-
ko. Zenbaitetan, erdi-prezioa ordaindu beharko dute bazkideek,
Pilatesen kasuan, esaterako. 

Descuentos de hasta un 50% para los socios en cursos
y actividades

Actividades sala (trimestral)

Pilates (trimestral)

Spinning (trimestral)
para los socios en cursos y actividades

0-5 años GRATIS
5-12 años 4 euros
13-17 años 5 euros
Adulto 8 euros
Jubilado 6 euros
Parado 6 euros

Tipo de familia Coste mensual

Dos adultos más un niño de 1 a 5 años 38

Dos adultos más un niño de 1 a 5 años y otro de 5 a 12 años 43

Dos adultos más un niño de 5 a 12 años y otro de 13 a 17 años 56

Abono de verano
La calidad de
vida pasa por
llevar una vida
sana, que exige
cuidar la alimentación y abandonar el
sedentarismo físico. Pero el bienestar
de las personas también pasa por su di-
namismo social y su inclusión en las
actividades diarias del municipio, así
como en las relaciones personales. Pa-
ra todo ello, hacen falta infraestructu-
ras. Puntos de encuentro. Elkargunea
nace con esa filosofía, con la de impul-
sar un nuevo concepto de ocio que fu-
siona el ámbito cultural, el deportivo
y el social. Es un nuevo punto neurál-
gico, una red social, que va más allá de
lo meramente deportivo. 
Y es que Elkargunea abarca el edificio
Zubi-Aurre, es decir, la ampliación del
polideportivo con una oferta de servi-
cios múltiple y un horario amplio, y
las piscinas descubiertas de Ugarte-
Igara, a punto de ser estrenadas. 
El acceso a ambos espacios tiene un
coste de 0,63 euros/día para una perso-
na adulta. Por ese precio, se puede dis-
frutar de un chapuzón en las nuevas
piscinas o en las interiores, así como

Acceso a Elkargunea para toda la familia por menos de la mitad de un café

Apertura de las piscinasde Ugarte-Igara:12 de Junio.

+

+ +

+ +

• Gimnasia de mantenimiento.
• Gimnasia 3ª edad.
• Gimnasia específica.
• Gimnasia terapeútica.
• Aerobic.
• Natación para todas las eda-

des.
• Aguagim.
• Yoga, Pilates, Streching.
• Fit Bike.
• Body balance, Body combat.
• Batuka, Funky, Hip Hop.
• Gimnasia postparto.
• Preparación física.
• Gap.
• Espresión corporal,Tai Chi.
• Chuan, Kempo, Karate, Judo.
• Bailes de salón.

• Psicomotricidad.
• Musculación, Multigim. 
• Body Pump.
• Taller de pintura.
• Taller de la risa.
• Teatro para niños.
• Fotografía digital.
• Curso de cocina.
• Danza del vientre.
• Cata de vinos, Restaura-

ción.
• Postura y conciencia cor-

poral.
• Cómo crear tu propio

blog.
• Internet para personas ma-

yores.
• Curso de canto.

* La oferta de actividades y cursos dependerá de la demanda. Será
necesario un  número mínimo de participantes para el desarrollo de

las mismas.

Sedena S.L., Hidra Gestión S.L. eta  Serdepor S.L en-
presek eta Pruden Indurain txirrindulari profesional
ohiak osatzen dute Masquatro S.L. 

Enpresa partaideen artean, 50 ekipamendutik gora
kudeatzen dituzte, udaletxe ezberdinentzat
ekintza programa ezberdinak garatzeaz
gain. 

Ekainean, Ate Irekiak
Jendeak Elkargunea bertatik bertara ezagutzeko aukera
izan dezan, ekainean doan sartu ahal izango da bai Ugar-
te-Igarako igerilekuetara, bai Zubi-Aurre eraikinera.
Herritarrek aukera izango dute nahi adina alditan insta-
lazioak bisitatu eta erabiltzeko. 

Esperientzia eta fidagarritasuna ondo
frogatuta dituen Masquatro enpresak ku-
deatuko du Elkargunea

Elkargunearen ordutegia

Astelehenetik ostiralera 07:00-21:00

Larunbatetan 09:00- 20:00

Igandeetan 09:00-14:00
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“Saxofoia entzun eta
‹‹hauxe da nirea››
pentsatu nuen”

“Aukera asko eman dizkit
niri Musika Eskolak gus-
tatzen zaidana egiteko.
Saxofoia entzun eta “hau-
xe da nirea” pentsatu
nuen. Afizio gisa hartzen
dut. Antzerki mundutik ja-
rraitu nahi dut eta niretzat
musika hobbya da”.

Ospakizun urtea dute Musika Eskolan.
Meriturik ez zaie falta. Azken mende
laurden honetan asko eta asko izan di-
ra eskolari esker, musikarekin adiski-
detu, emozionatu, edota musika mun-
dura betirako lotu direnak. Bejon dei-
zuela!

BIZKARGI MUSIKA ESKOLA

Musika
14

Musika
15

Iñigo Antsorregi
Saxofoia ikasten ari da
Musika Eskolan. Udal
Musika Bandan eta Mu-
sika Eskolako Bandan
jotzen du.

“Lagun asko egin
ditut Musika Esko-
lan”

“Lau urterekin hasi nintzen
Musika Eskolan eta he-
men jarraitzen dut. Lagun
asko egin ditut bertan eta
musika mundua ere he-
men ezagutu dut. Ez dau-
kat musika uzteko asmo-
rik. Momentu gogorrak
baditu baina… Orain,
Kontserbatoriorako froga
prestatzen ari naiz”.

Jon Altuna
Donostiako Kontserbato-
rioan erdi mailan sartzeko
froga prestatzen ari da.
Akordeoia ikasten du
Musika Eskolan.

“Iristen da mo-
mentu bat aurrera
jarraitzekotan,
Kontserbatoriora jo-
an behar duzuna”

Iñigo Aranbarri
Tronpa ikasten du Musika
Eskolan. Donostiako
Kontserbatorioan erdi
mailako ikasketak egin di-
tu. Metalezko Boskote ba-
tean eta Udal Musika
Bandan jotzen du.

“Irakasle aldetik
ere zortea izan dut”

“Nik sei urte daramatzat
pianoa ikasten eta ja-
rraitzeko asmoa dut. Ira-
kasle aldetik ere zortea
izan dut, denak oso onak
dira. Eskolan ematen ez
diren gauzak ikasteko au-
kera ematen du Musika
Eskolak. Mundu berri bat
ezagutzeko aukera. Nik
jendea animatuko nuke,
behintzat, ikusteko hau zer
den”. 

Maite Lete
Pianoko ikaslea da Musi-
ka Eskolan.

“Musika Eskola ni-
re bigarren eskola
izan da”

“Zazpi urte daramatzat tri-
kitixa ikasten eta orain gi-
tarrarekin hasi nahi dut.
Niretzat Musika Eskola ni-
re bigarren eskola izan
da. Gainera, toki askotan
ateratzen gara, kanpoan
jotzeko aukera ematen
digu. Herriarentzat ga-
rrantzitsua da Musika Es-
kola”.

Maite Alberdi
Trikitixa ikaslea da Musi-
ka Eskolan.

25 KANDELA PUTZ EGITEKO

Bizkargi Musika Eskolak 25 urteko ibilbi-
dea egin du. Mende laurden bat, hain justu.
Erraz esaten da, baina urte hauetan guztie-
tan milaka lagun igaro dira bertatik. Gaur
egun, adin guztietako ia 400 ikasle jarduten
dira. Irakasle, ikasle, guraso… denek egin
dute euren ekarpena. “Eta
ahalegin handien-handie-
na egin duena Marijose
Arregi zuzendaria izan da.
Guk urte eta erdi darama-
gu guraso batzordean eta
berak 25 urte bete ditu
Musika Eskolan lan eta
lan. Eskertu beharrean
gaude”, dio Maria Eugenia
Iturbek. 
Izan ere, denbora honetan guztian aurrera-
pauso handiak eman dira. Musikari eta gu-
raso batzordeko kide den Juan Carlos Pere-
zen iritziz, “lehen dena herriko bandaren
inguruan egiten zen. Nik hala ikasi nuen
klarinetea jotzen, eta zuzendaria izaten zen
musika tresna guztiak ematen zituena. Mu-
sika Eskolak zabaltzearekin profesionalizatu
egin da, eta eskolak bandarekiko lotura
galtzean, eskaintza zabaldu egin da”. 
Musika Eskolaren helburua, zuzendariak

dioen moduan, “musika zaletasuna sortzea
eta harrobia egitea da. Gazteak prestatzea,
eta musikan oinarrizko ezagutza bat ematea.
Eta horrekin lotuta, talde lana sustatzen
saiatzen gara”. 
Horretaz gain, profesionalki aurrera jo nahi
duten ikasleak eskolatik bideratzen dira.
Urtero joaten dira lau bat lagun Kontserba-
toriora erdi mailako ikasketak egitera. 
Musika Eskolaren atzean ezkutatzen den

lan guztiak horrek emaitzak
eman dituela bistakoa da.
Eta barruan dabiltzanentzat
ez ezik, kanpokoentzat ere
pagotxa izan da. Izan ere,
Musika Eskolak eman duen
beste jauzietako bat kalera
ateratzea izan da. Ikusi bes-
terik ez dago zer nolako egi-
taraua duen urte osorako.

“Bai, -dio zuzendariak- beti kalean gaude.
Kanporako proiekzioan asko irabazi da. Le-
hen barrura begira egiten genuen lan”. 
Hain dago pil-pilean Musika Eskola, txiki
geratu omen zaiela. 

Ekainaren 13an

12:00etan, “Bizkargi Musika Eskolak
25 urte” liburuaren aurkezpena, Uda-
letxeko batzar aretoan.

19:00etan, Baztartxon, Herri Jaialdia. 
Partaideak: Iraurgi Abesbatza, Udal
Musika Banda, Txalkor Txistulari Elkar-
tea, Sahatsa Dantza Taldea eta Biz-
kargi Musika Eskola.

21:30ean, afaria Joseba Jatetxean. 
(Txartelak erosteko epea ekainaren
8ra arte. Lekuak: Beheko Okindegia,
Lujan eta Musika Eskola. Prezioa: 34
euro).

Musika Eskolak eman duen
jauzietako bat kalera ateratzea
izan da. Ikusi besterik ez dago
zer nolako egitaraua duen urte

osorako.

“ “ “Iristen da momentu bat se-
rio aurrera jarraitu nahi ba-
duzu eta gauzak ganoraz
egin, Kontserbatoriora jo be-
har duzuna. Baina herri ba-
tean Musika Eskola izatea
luxua da. Gu txikitan lagun
mordo bat hasi ginen eta za-
lantza askorekin baina kiro-
laren eta musikaren artean
aukeratu behar izan nuene-
an, bigarrena hartu nuen.
Asko eman dit musikak”.
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