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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
Ipar Urak 943 85 07 59
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 / 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

Gaizki aparkatutako
autoak eragiten dituzten
arazoak.

Elkarbizitza 14-15

Tratu txarrak: Udalak 12
kasu berri espedientatu
ditu 2008an.

Gizartea 6-7

1930ean ateak zabaldu
zituen Olimpia antzokia
botatzear da.

Hirigintza 10-12

Belar artifizialezko futbol zelaia

AURTEN

2009ko otsaila  11

agendaAzkoitiko

(               )2009ko OTSAILA

4an:
Bizkargi Musika Eskolan, arratsaldeko
18:30ean, bertako ikasleen entzunal-
dia.

6an:
Baztartxo antzokian, gaueko 22:00etan, zi-
ne foruma: “LOS LIMONEROS”.

18an:
Kultur etxean, arratsaldeko 19:30ean,

Unai Elisazu eta Andoni Egañaren 
hitzaldi-elkarrizketa: “Zer da gai jartzea?
Nola egin saio txar bat gaien erruz”.

20an:
Baztartxo antzokian, gaueko 22:00etan,
zine foruma: “IL DIVO”.

20an eta 21ean:
INAUTERIAK.

28an:
Azkoitiko Parrokian, arratsaldeko

17:00etan, Esteban Elizondok, Ne-
mesio Otañori buruz egindako libu-
rua eta diska aurkeztuko ditu. On-
doren organo kontzertu txiki bat
eskainiko du. 

TORRE ZURI ERAKUSTOKIA

Otsailaren 6tik 15era Peio “Goello”ren
margo erakusketa: “Orbainak”.
Otsailaren 20tik martxoaren 8ra, Emaku-
me taldea. 

URA, azpiegituren finantzabide kanona,eta estolderia 2008. 4  hiruhilabetea.

2008ko IBILGAILUEN gaineko udal zerga.

2008ko KANPOSANTUA.

ONDASUN HIGIEZINEN gaineko zerga LANDALURRA, eta ondasun hi-

giezinen gaineko zerga HIRITARRA 2009.

J.E.Z. gaineko zerga 2009.

2009 ko IBILGAILUEN SARRERA.

Otsailak16 - Martxoak 16

Martxoak 2 - Apirilak 17

Maiatzak 11 - Ekainak 12

Maiatzak 15 - Ekainak 30

Ur r iak  1  -  Azaroak 10

Azaroak 2 - Abenduak 4



hartu eta plazara joaten ginen errazio-
namenduan zegokiguna hartzera. Olio
apur bat, babarrunak… Orduan ez zen
gizenik ikusten. Gosea nahikoa ez eta
gaitzak gain hartu behar, egoera negar-
garri hura are eta gehiago zailtzeko. Tu-
berkulosia zen orduko kantzerra. Hala-
xe hil zitzaidan arreba, 24 urte zituela.
Beste anaia batek sei urte gaixo pasa
eta gero, buelta eman zion.   

Nik 16-17 urte izango nituen lane-
an hasi nintzenean. Or-
duan Azkoitian ez zegoen
lanik. Ehungintzako bi
enpresa baino ez zeuden,
Epelde-Larrañaga eta Al-
berdi. Astero jendea kan-
pora joaten zen, Eibarre-
ra, Legazpira, Plazentzi-
ra… Ni garaje batean hasi nintzen
baina gaixotu eta utzi egin behar izan
nuen. Neure onera etorritakoan, txi-
ripaz Izarraitz Kooperatiban hartu nin-
duten, diesel motorrak egiten hasi be-
har zutela-eta. Hantxe aritu nintzen
jubilatu arte. Baina jasan genituen

krisi latzak. 1973koa oso gogorra izan
zen. Beltza. Ez zegoen lanik. Enpresa
erdiak bidean geratu ziren. Bestee-
tan, berriz, lau ordu baino gehiagora-
ko lanik ez zegoen. Nik bost seme-
alaba nituen etxean orduan. Eta han-
dik ere atera ginen. Lezio txarra izan
zen baina ikasteko balio izan zigun.
Estuasun pixkat ona da. 1980an ere
izan zen beherakada galanta. Carita-
sen nabil eta hona etortzen direnei

hala esaten diet nik “ho-
riek guztiak guk pasa ditu-
gu eta hemen gaude
oraindik gerran. Egon
trankil”. 

Ez dut uste oraingo krisia
aurrekoak baino okerragoa
denik. Orain baliabide ge-

hiago dago. Aurrekoa gehiegikeria
izan da. Gosea eta diru-xahutzea, biak
ezagutu ditut. Hau ere pasatuko da.
Eta goserik gabe.

Egoera honen aurrean nik Udalari
eskatuko nioke gizarte alorra lehenes-
teko, gain-gainean egoteko, alegia.

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

Aurkibidea

Urteek gauza asko ikusteko pa-
rada ematen dute. Bazter guztieta-
tik krisi kontua iristen zaidanez,
aspaldiko oroitzapen gordinek
kolpatu naute. Gosea datorkit bu-
rura. 1941. Gerra ondoko gosea.
Gaur gosea ulertzea zaila da. Hura
gogorra izan zen benetan. Baserri-
koak hobeto moldatu ziren baina
kaletarrok ez genuen ezer ahora
eramateko. Esnea morokilarekin
hartu eta aurrera. Ogirik ere ez,
bestela salbatuko ginen. Kartila

Azkoit iko
istor io kontatzai lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da

eta bere liburuetan dioen moduan,

bere altxorrik ederrenaren berri ema-

ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia.

Goserik gabeko krisia

Jesus Arrieta

EditorialaPako-Pako

Kirola 

• Azkoitia estrenará este mismo año el campo

de fútbol de hierba artificial. 4-5

Gizartea

TRATU TXARRAK

• Yolanda Larrañaga eta Lorea Aizpuru: “Guk ikusten dugun

egoera oso larria da baina errealitatea are eta gehiago”. 6-7

Inauteriak

• Armairuak astintzeko unea 8-9

Laburrean

• Esteban Elizondo organo-joleak Hiritarren

Merezimenduzko Domina jaso du Donostian. 9

Hirigintza

• Agur Olimpia, agur. 10-12

• Ongi etorri Elkarguneari 13

Elkarbizitza

• Gaizki aparkatzeak eragin ditzazkeen arazoak 14-15

Azkoitiko kontuak laburrean

Ba al dakizu noiz antolatu zen
lehen mozorro lehiaketa?
1988an. Udalak inauteriei bultzada bat ematearren, urte

hartan mozorro lehiaketa antolatzea erabaki zuen. Askok

eta askok aurreko asteak larunbat gau horretan soinean

zer eraman pentsatzen eta prestatzen pasatzen dituzte.

Gauerdian sari banaketa egiten da. Ea aurten zenbatek

harritzen gaituzten…

Azkoitiar guztien esku dago

@

“Caritasen nabil eta

hona etortzen direnei

hala esaten diet nik

“horiek denak guk pa-

sa ditugu eta hemen

gaude oraindik gerran.

Egon trankil”



“Berandu da. Ondo
dago egitea baina be-
randu da. Ia herri guztiek dute eta guk ez izateak
denean eragin du. Hemen entrenatzeak gogo gutxi
ematen du. Artifizialak asko errazten du ikasteko
orduan ere. Herri batzuk ez dute belar artifizialez-
koa baina bai kalitatezko be-
larra duen zelaia. Guk ez
dugu hamar talde belarretan
entrenatzeko modurik”. 

Mikel Arregi eta

Javier Silvan

Kadeteen
entrenatzaileak

“Gipuzkoa osoan bi herri
ez dira geratuko belar ar-
tifizialezko futbol zelairik
ez dutenak. Beste guztiek dute eta gu-
retzat ere askoz hobea izango da”.

Anaitasuna Futbol Taldeak bere diaman-
tezko ezteiak ospatzen ditu aurten eta “opari”
ezin hobea jasoko du, aspalditik futbolarien
eskaria zena ez baita ezerezean geratuko. Az-
koitiak belar artifizialezko futbol zelaia izango
du San Juan auzoan hemendik gutxira. Aur-
ten, hain zuzen. 

Orain arte, hareazko San Juango zelaian
edo Txerloiko belar naturalezkoan jokatu
beste aukerarik ez zuten futbolariek.
Anaitasunak hamar talde ditu eta
zaila suertatzen zitzaien guztiei
belarrezkoa erabiltzea. Aurki, or-
dea, kalitatezko zelaia izango du-
te, punta-puntako ureztatze eta
argiteria sistemekin hornitua. Zelai
berriak oraingoaren neurri berberak
izango ditu. Guztira 100 x 53 m. neurtuko di-
tu, hegalak barne, eta material onekin egini-
ko belar sintetikoa jarriko da. Aldagelak ez
dira aldatuko baina bai txukundu.

Bestalde, belar artifizialezko zelaia behin
egindakoan hesitu egingo da, belarrari ahalik
eta baldintza hoberenetan euste aldera, man-
tenimendua ez baita batere merkea. 

Udalak Joakin Zubiria arkitektoaren
proiektua 2008aren hasieran aurkeztu zuen.
Proiektua futbol zelai berria eraikitzetik hara-
tago doa, izan ere, asmoa herritar guztientzat
aisia eta kirola uztartuko dituen gune bat
sortzea baita San Juanen, toki aproposa dela-
ko horretarako. Zelaiarekin batera, aurrera
begira, skate park bat egitea da aurreikuspe-
na. Baina hori bigarren fase batean izango da. 

Proiektua Udalak nahi baino gehiago atze-
ratu den arren finantziazio bide egokiak bila-
tu artean, azkenean lortu du proiektua
2009ko exekuzio planetan sartzea. Adminis-

Hirigintza
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Coincide con el 75 aniversario del
Club de Fútbol Anaitasuna. 

La inversión asciende a más de
1.200.000 euros. 

El nuevo campo se construirá sobre
el actual campo de arena que se en-
cuentra en San Juan.

Borja Juaristi

“Duela bi urte edo
esan zuten egingo
zutela maiatzerako.
Eginda egon behar
zuen dagoeneko.
Erortzen zaren ba-
koitzean mina
hartzen da. Alkateak lehentasuna igeri-
lekuei eman die eta gu zain gaude”.

Xabi Soraluze

“Ni atezaina naiz eta
ariketak egiterakoan
ere min hartzen da
harrizko zelaian.
Ateak ere hausita
daude, sarea eta de-
na. Presa daukagu zelai berria egiteko”.

Iñigo Gorritxo

“Oso garrantzi-
tsua da belar ar-
tifizialez zelaia
egitea. Ia herri
guztietan dago.
Futbolean jokatzeko era ezberdina da
eta hemen, beste tokietan ohituta, ez-
berdintasun handia nabaritzen da. Bo-
tea ere ezberdina da. Iaz Floreagako
pilotalekua erori zela-eta, aurrekontu
ezagatik atzeratu zutela esan ziguten.
Inportantea da belar ona eta argi onak
ipintzea. Alebinek, esaterako, ia parti-
du guztiak kanpoan jokatzen dituzte.
Preferenteak eta regionalak kenduta,
gainontzeko guztiek belar artifizialezko
zelaia erabiliko lukete. 10 talde ditu
Anaitasunak eta ahal duten arte bela-
rretan jokatzen dute, Txerloian. 

Imanol Larrar

Haurren taldeko
entrenatzailea

“Belar artifizia-
lezkoa jartzen ba-
dute askoz ere
hobe. Aspalditik
zain gaude zeren
Txerloiko futbol
zelaia ere gaizki
dago. Euria egiten duenean
lokatza handia sortzen da”.

Mirari Arzalluz

“Aurkariak ohitu
gabe daude harrizko
zelaian jokatzen eta
hori guretzat aban-
taila da baina duda-
rik gabe nahiago du-
gu belar artifizialezko zelaian jokatu”

Ania Alberdi

Características del campo:

Las dimensiones del nuevo terreno
de juego son 90x50 m, a los que hay
que añadir las bandas. La superficie
total será de 100x53 m..

trazio Publikoen Ministerioaren
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren di-

ru-laguntzekin ordainduko da inbertsioa.
Madrilgo gobernuak 834.000 euro eman ditu
San Juango kirol-gunerako eta foru erakun-
deak beste 400.000 euro.

Azkoitiko Udalak beste zenbait proiektu
finantzatzeko ere jaso du Madriletik dirua.
Guztira, San Juango futbol zelairako diru-la-
guntza barne, 1.909.172 euro bideratu ditu
ministerioak. Floreagako paretaren berrerai-
kuntza, Merkatu Plazaren eraberritzea, Xa-
bier de Munibe kalearen urbanizazioa eta
San Martin auzoko hiru kaletako zoru alda-
keta burutuko dira laguntza horrekin. 

Azkoitia estrenará este mismo año el
campo de fútbol de hierba artificial



2008an, tratu txarrak pairatu edo pairatzen dituzten 12 emaku-
meri ireki diozue espedientea. Aurreko urtean, beste 15 izan zi-
ren. Beraz, 27 kasu dituzue esku artean.
Hala da. Guk hemen ikusten dugun egoera oso larria da baina erre-
alitatea are eta larriagoa da. Gu ez gaituzte zenbakiek beldurtzen.

Beldurtuko ginateke bost emakume etorriko balira, daki-
gunean askoz gehiago direla tratu txarrak

jasaten dituztenak. Ni 2001ean hasi
nintzen hainbat Udaletan lane-

an eta orduan urte osoan
bi kasu baino ez genituen
jasotzen. Jauzi hori eman
da. Etxe barruko arazoa
izatetik esparru publikora
pasatu da. 

12 emakume horie-
tatik 50 urtez

gorakoa ba-
karra

da.

Zer gertatzen da?
Gaur egungo sistemak ez du bermatzen 50 urtetik gorakoengana
behar bezala iristea. Datuak sistematizatzen hasi eta atentzioa
ematen du horrek. Zeure buruari galdetzen diozu “baina adin ho-
rretatik aurrerakoan non daude?”. Kanpainek ez dute behar adi-
na eragin. Jasotako hezkuntzan dago erantzuna hein handi bate-
an. Uste dute bikotearen arteko arazoa dela, pribatua, eta trapu
zaharrak etxean utzi behar direla. Alderdi ekonomikoa, psikolo-

gikoa… hartu behar dira kontutan. Bi-
zitza osoa badaramate zu zapaltzen, non-
dik hasi hori guztia puskatzen?
Dependentzia ekonomikoa izan daiteke
ez salatzeko arrazoi nagusia?
Ez uste. Garrantzitsua da inondik ere bai-
na emakume horiek, gehienak, oso diru

gutxirekin ohitutakoak dira. Askok ez dakite gizonak zenbat diru
irabazten duen ere. Ez da faktore eraginkorrena eta bakarra. 
Emakume bakoitzak bere erritmoa duela diozue.
Bai. Hona asko beste aitzakiaren batekin etortzen dira eta ez da-
go formula bakar bat guztiei balio diena. Badakite ateak zabaldu-
ta dituztela eta zer baliabide dituzten eskura. Batzuk tratamendu
psikologikoa jasotzen hasi eta handik urtebetera erabakitzen du-
te salaketa jartzea. Tratu txarrak jasaten dituen emakumeari edo
egoera hori bizi duen norbait ezagutzen duen orori esango nioke
Gizarte Zerbitzuetara etortzeko informazioa eta argibideak es-
katzera. Gero, bakoitzak hartu behar du erabakia baina guk pro-
zesua azkartu egiten dugu. 
Erakunde ezberdinen arteko elkarlana egiten duzue, ezta?
Komisaldegiarekin, Osasun Zentroarekin eta Udaltzainekin bate-
ra egiten dugu lan. Batzorde bat dugu eta protokolo bat ere ari
gara lantzen. 
Udalak zer baliabide ditu emakume horiei eskaintzeko?
Doako laguntza juridikoa eskaintzen dugu. Hasieran doako
orientazio juridikoa ere ematen dugu. Prozesu judizialean ga-
rrantzitsua da informazioa, umeen bisitak, salaketa jarriz gero zer
gerta daitekeen… ez da banaketa normal bat, ez da ahaztu behar
atzean delituzko ekintza bat dagoela. Zer datorkien baldin bada-
kite, prestatzen joan zaitezke. Horretaz gain, Aldundiak laguntza
psikologikoa emateko programa bat du eta psikologoak Azkoitira
bertara etortzen dira. Gero, beharren arabera zentru berezietara
edo etxebizitza batera bidera ditzakezu emakume horiek. Azkoi-
tiak orain arte larrialdietako etxebizitza bat konpartitzen zuen
Azpeitia eta Zestoarekin. Orain, bere etxea izango du. Martxan
dago proiektua eta epe laburrean prest izango da. 
Laguntza ekonomikoa ere ematen du Udalak. Zein kasutan?
Laguntzak badaude baina oso zorrotzak dira eta emakume
batzuk kanpoan gelditzen dira. Horren aurrean, Udalak la-
guntza bereziak ematen ditu. Adibidez, epaitegira joan behar

Gizartea
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badu emakume batek haurrak hartuta, ta-
xia ordaintzen zaio, edo
haurtzaindegia, edo etxea-
ren alokairua… laguntzak
malguak dira. Aurrerapauso
garrantzitsuenak izan dira
hasierako orientazio juridi-
koa ematea, larrialdietara-
ko etxebizitza propioaren
proiektua abiatzea eta diru-
laguntzak ematea. Bestalde,
denei galdetzen zaie epaite-
gira joaterakoan laguntzea
nahi al duten. Normalki de-
nek behar izaten dute hori.  
Erakundeetatik beti sala-
keta jartzea gomendatzen
da baina horrek esan nahi du seme-alabak
hartu eta maletekin joatea epaitegira.
Kalean zabiltzala norbaitek muturrekoak
eman edo irainduko bazintu, inork ez luke
zalantzan jarriko erasoa izan dela eta salaketa
ipini edo ez. Erruduna ezin da zigorrik gabe
geratu. Baina ez hori bakarrik. Salaketa
ipintzeak aukera asko zabaltzen dizkio ema-
kumeari, hala nola, urruntze agindua lor de-
zake, laguntzak… Dena den, salaketa jarri eta
horrek dakarren prozesu judiziala ez da erraza
izaten emakumeontzat. Kasua oso larria bada,
salaketa jarri eta segituan atxilotu dezakete
erasotzailea. Normalean epaiketa azkarra iza-
ten da eta salaketa jartzen duenetik epaiketa-
ra arte, emakumea bere seme-alabekin, arris-
ku egoeran egon litekeela ikusten bada edo
emakumeak hala eskatzen badu, larrialdieta-
rako alojamendura bideratzen dira. Normale-
an gau bat igarotzen du han. 
Eta gero berriz etxera?
Denetarik dago. Batzuk epaiketa izan eta
egun berean etxera itzultzen dira. Beste
batzuk ordea, etxebizitza aldaketa behar iza-
ten dute… emakume eta familia bakoitzaren
etxebizitza egoera eta beharra aztertzen da.
Batzuk egonaldi ertainetarako zentrura joan-
go dira, beste batzuk larrialdietarako etxebi-
zitzara, besteak senideren batengana…
erantzun eta baliabide ezberdinak daude. 
Zer nolako tratu txarrez ari gara hizketan?

Psikologikoa, jipoiak…
Tratu txar psikologikoa ka-
su guztietan dago. Normal-
ki fisikoa ere beti egoten
da. Esaten dizute, “ez dit
muturrekorik ematen” bai-
na agian bortxatu egiten du
nahiz eta bortxaketa ez har-
tu eraso sexualtzat. Igual
esaten dizute “Jo, jo ez nau
egiten, baina haserretuta-
koan bultza, atximurrak
egin”…
Geroz eta gehiago omen
dira terapietara joaten di-
ren erasotzaileak. Zuek
baduzue erasotzaileekin

harremanik? 
Terapietara joaten dira epaileek derri-
gortzen dituztelako. Guk bitartekari lana
egiten dugu askotan eta bai, ia kasu guztie-
tan izaten dugu harremana erasotzaileare-
kin. Ez dira konturatzen. Ez dira beren bo-
terea nola erabiltzen duten jakitun. 
Badago tratu txarrak jasaten dituen ema-
kumearen profil jakin bat?
Maila soziala guztietakoak ikusten dira.
Gaur egun berdintasuna lortuta dagoela
esaten duenari ez dakit zer esango nioke-
en…
Bidea ez da samurra, baina izango duzue
bizitza aldatu eta irribarrez etortzen zai-
zuenik ere, ezta?
Batek baino gehiagok erdibidean buel-
tatzea erabakitzen du. Horiei hemengo
ateak beti irekita izango dituztela esan
behar zaie. Prozesua hasi eta esaten diet
“hemendik urtebetera galdetuko dizut
ea zer moduz zauden”. Eta urtebetera
aldaketa izaten da goitik behera-
koa. Bidea ez da motza, ez da
erraza baina ezta askok uste
duten bezain gogorra
ere. Gehienak “su-
perwoman” batzuk
dira, langileak,
familia aurre-
ra ateratzen

ari direnak… 
Haurrak dira beste biktimak. 
Foru Aldundiak ez du seme-alabentzat ba-
bes psikologikorik eskaintzen eta guk Udal
moduan laguntza hori ematea erabaki ge-
nuen. Pentsa, aitari ez zaio debekatzen hau-
rrak ikustea. Banaketetako hitzarmenetan
bezala izaten da. Gehienez ere Kidetzan,
Aldundiak duen zentro berezian, elkar ikus-
tera derrigortzen dira. 
Asko dago egiteko baina egindako bidea
ere ez da makala. 
Duela urte gutxira arte, tratu txarrak ez
ziren delitutzat hartzen. Gizonezko bat
emakumea hil eta umeen kustodiarekin
geratzen zen. Edota harreman sexualak iza-
tera derrigortzea ezkontzako-betebehar gisa
jotzen zen. Orain, behintzat, esfera publiko-
ra pasatu da arazoa. Aldaketa hori guztia az-
ken bizpahiru urtetako kontua da. 

YOLANDA LARRAÑAGA ETA LOREA AIZPURU
Udaleko Berdintasun zinegotzia eta Gizarte Ongizate arloko teknikaria

“Guk ikusten dugun egoera oso larria
da baina errealitatea are eta gehiago”

En 2007 se abrieron 15 nuevos expedientes. 

El Ayuntamiento dispondrá en breve de un piso propio de
emergencia para los casos de maltrato. Hasta ahora, la vivien-
da se compartía entre Azkoitia, Azpeitia y Zestoa. 

El departamento de Servicios Sociales cuenta con un 160%
más de presupuesto para intentar erradicar el problema de la
violencia de género.

“El Ayuntamiento ha interveni-

do en 12 nuevos casos de vio-

lencia de género en 2008”

“Hasta hace poco los malos tratos
no se consideraban delito. Un

hombre asesinaba a su mujer y se
quedaba con la custodia de los

hijos. Y obligar a mantener
relaciones sexuales entraba

dentro de los “deberes
conyugales”. En estos últimos

años, al menos, los malos tratos
han dejado de ser un problema

doméstico para pasar a la esfera
pública”.

“

“



Esteban
Elizondo
organo-joleak Hiritarren
Merezimenduzko Domina
jaso du Donostian

San Sebastian bezperan, Esteban Eli-

zondo organo-joleak Hiritarren Merezi-

menduzko Domina jaso zuen Odon Elor-

za, Donostiako alkatearen eskutik. Eli-

zondo etxeko egiten da Azkoitian ere,

bera arduratu ohi baita, besteak beste,

Azpeitiko eta Bergarako udalerriekin ba-

tera antolatu ohi dugun organo zikloaz.

Organo-joleak Azkoitiarekin duen harre-

man estuaren adibide da otsailaren

28an Udalak aurkeztuko duen liburua

ere. Elizondo bera da autorea eta Ne-

mesio Otañoren bizitza laburbiltzen du,

herritarrek izan dezaten gure iraganaren

ezagupena. Hemendik, beraz, zorionak

Esteban Elizondori.

Inauteriak
8

Bi hitzetan
9

Zenbat Barack Obama agertuko ote

dira Azkoitiko kaleetan “yes, we can”

eginez eta “black berry” bat eskuan

dutela aurten? Urteko pertsonaiak

ez du hutsik egiten inauterietan. Me-

ritua originaltasunean dago nolana-

hi ere. Izango dira mozorroa eraba-

kitzen eta soinean eramango duten

jantziak taxutzen asteak daramatza-

tenak. Behin etxetik aterata, debe-

katua egon beharko luke nor bere

buruaz barre ez egitea. Ez ahaztu bi-

zitza luzatzen duela. 

Inauterietan bada hutsik egin ezin duen
faktorea: umorea. Bigarren bat aipatzeko-
tan, berriz, atrebentzia litzateke. Biak bat
egin eta itxura goitik behera aldatuz gero,
beste ez dakit zeinen larruazalean sartuz,
gauak askorako eman dezake. Eta azkoitia-
rrek ondo dakite hori. Urtez urte, geroz eta
gehiago animatzen dira larunbat gaueko za-
lapartan murgiltzera. Onenek, noski, saria
eramango dute etxera. Epaimahaiari zenbat
eta zailago ipini lana, are eta dibertsio
handiagoa izango da kalean.

Baina helduen kasuan ezezik, haurrek ere
prestaketetan eramaten dituzte aurreko as-
teak. “Ni aurten sevillanaz”, “ni bakeroz”,
“ni torero”... eta antzerakoak entzun dai-

tezke inauteriak gain-gainean ditugun egun
hauetan.

Florega ikastetxean, esaterako, azaroan
hasi ohi dira inauteri ostiralean desfilerako
arropak atontzen. Ideia aurretik lantzen du-
te. Ikasturte hasierarako jakiten dute Haur
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikas-
leak zertaz jantziko diren. Irakasleak txan-
daka arduratzen dira lan horretaz eta aurten
erreleboa hartzea Josune Aguirregabiriari
eta Asun Izagirreri egokitu zaie. “Aurtengo
gaia unibertsoa da. Aukera handia ematen
duen gai bat behar du izan. Itsasoa erabili
izan dugu, urtaroak, zibilizazio ezberdinak...
Maila bakoitza modu batera jantziko da”.
Desfilean ez da faltako astronautarik, eguzki
edo ilargirik, zientzilaririk edota martziano-
rik. Kalejirak luzitze aldera, 40 bat guraso
biltzen dira astean bitan irakasle taldeare-
kin arropak egiteko. «Lan handia eskatzen
du. Jantziak esku-lanak egiteko erabili ohi

dugun materialarekin egiten dira: kartuli-
na, papera, kautxoa…».

Karroza, berriz, DBHko ikasleen ardura
izaten da eta egunean bertan apaindu ohi
dute. Ikastetxe biak, Floreagak eta Xabier
Munibe ikastolak elkarrekin egiten dute
ibilbidea. Munibeko ikasleek eurek auke-
ratzen dute zomorroa. Libre dute etxeko ar-
mairu eta kaxoiak astindu eta zer edo zer
beraiek sortzea, etxeko-
en laguntzarekin. Desfi-
le koloretsua ateratzen
da. Ttuntturroak izaten
dituzte bidelagun. Az-
koitiko Musika Banda
ere bertan izaten da.
Urteroko antzera, aur-
ten ere laurak aldera
aterako dira ikastetxee-
tatik eta bostak inguru
iritsiko dira herriko

Armairuak
astintzeko
unea
Inauteriak

plazara. Aurretik, noski, argazkien ordua
izaten da. Behin plazan, Udalak denei
merienda ematen die indarrak hartzeko.
Izan ere, Egan taldeak emanaldia eskaini
ohi du plazan eta dantzarako energia be-
har da. Irakasleek dioten moduan, “he-
rriarentzat egindako ikuskizuna da, gura-
soentzat”. Agian gehien gozatzen dute-
nak ere gurasoak dira. 

Liburu eta disko aurkezpena

Otsailaren 28an, 17:00etan

Azkoitiko Parrokian.

17:30ean Esteban Elizondoren

organo kontzertua.
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Agur Olimpia, agur

Victoria Plazaola

“Denek atzeko eserle-
kuak nahi izaten zituz-
ten. “Victoria, bi atze-
atzekuek” esaten zida-
ten. “La fila de los man-
cos” deitzen genion”. 

Iñaki Gabilondok esana

“La primera vez que
fui al cine fue en el
Olimpia. Me acuerdo
de la película: “Tar-
zán”. Tendría unos seis
años”.

Pedro Aldalur

“Zine soinu-
duna hasi au-
rretik, Olim-
piak bere or-
kestra zuen
eta tarteetan
zuzeneko mu-
sika entzun zi-
tekeen. San Juango balnea-
rioa ez zen edonolakoa, ha-
ra etortzen zen Gil Robles
gobernuko presidentea, eta
han egoten zen orkestra
hura”.

Kontxi Sasieta

“Elizan egoten zen
filmeen zerrenda
eta grana esaten
zitzaien 18 urtez
azpikoentzat ez zi-
renei. Zentsura ze-
goen baina ez da-
kit nik kasu handi-
rik egiten ote genion! Pelikulak ikus-
ten lehenak abadeak izaten ziren eta
haiekin batera beste norbait ere ardu-
ratzen zen. Batek hala esana zuen:
“Graziosoa. Puten pelikulak ikusten
apaizekin”. 

Olimpia zineak egin du berea. Akabo. Gaur adina entreteni-
mendu ez zegoen sasoietan, zinera joatea mundua deskubritzea
zen. Victoria Plazaola azkoitiarrak txartel-lehiatilan egin zuen
lan urte batzuetan.“Victoria, bi atze-atzekuek”, eskatzen omen
zizkien. “La fila de los mancos deitzen genion. Denek huraxe
nahi”. 
Urte asko pasa da Olimpiak ateak zabaldu zituenetik. 1930ean
ireki zuten. Urte hauetan guztietan askorako eman du. Zinea ez
ezik, zarzuela eta bestelako ikuskizunen eszenatoki ere  izan zen
bere urrezko aroan. “Gogoan dut –dio Kontxi Sasietak– herriko
artistek ere emanaldiak eskaintzen zituztela. Marcos Forcada
ibiltzen zen haiek antolatzen”. 
Zinea egiten hasi eta dotorea egin zuten. Pedro Aldalurrek
dioen moduan, hara senar-emazteak joaten ziren. “Gu gerotxo-
ra arte ez ginen hasi. Sindikatuan ere ematen zen zinea, orain
Kutxa dagoen tokian, lehenengo solairuan. Mutil koskorretan
hara joaten ginen, erreal bat kostatzen zen eta. Bi aldeetatik
ikus zitekeen. Batetik merkeagoa zen baina aldrebes ikusten zen.
Pentsa azpitituluak aldrebes irakurtzen ere trebatu ginen eta 15
zentimo ordaintzen genuen. Gainontzeko 10 zentimoekin hu-
rrak erosten genituen. Kantzelean ere bazen beste zine bat”.
Baina dotoreena Olimpia. “Olimpiak orkestra propioa zuen. Ni-
colas Etxaniz, Nemesio Etxanizen anaia zen pianojolea. Roque
Cuende, Jose “Xurdo”, Paco Balda… ziren, besteak beste, musi-
kariak”. Orkestra San Juanen zegoen balneario ospetsuan ere
aritzen zen. “Azkoitiko bainu-etxe hura zen “de altos vuelos”
esango genukeena. Gil Robles gobernuko presidentea etortzen
zen. Hortik atera kontuak”. 
Madrildik edo Bilbotik ekartzen zituzten filmak. “Pelikulak hasi
aurretik No-Doak botatzen ziren. Film zatiak. Gaur egungo ira-
garkien antzerakoak. Gerra garaian gehienak frankisten aldeko-
ak izaten ziren baina alde bietako pelikulak botatzen ziren”. 
Hitzordu politikoen eszenatoki ere izan da Olimpia. Mitinak ez
ziren falta izaten. Eusko Jaurlaritzako lehen presidentea, Jose
Antonio Agirre, “lauzpabost aldiz entzungo nuen Olimpian”,

Para cuando llegue esta publicación a vuestras manos, se-

guramente el Teatro Olimpia habrá sido derribado. 

Corría el año 1930 cuando se inauguró. En una época en

la que la cartelera se colocaba en las puertas de la igle-

sia y las películas eran calificadas como 4-R, es decir, “no

toleradas para menores de edad” porque corrompían la

moral de los azkoitiarras, el Olimpia se convirtió en mu-

cho más que un cine. Sus paredes han sido testigos de

unos cuantos discursos del que fue el primer presidente

del Gobierno Vasco, Jose Antonio Aguirre, así como de bo-

das y bautizos mientras la Parroquia estuvo de obras. In-

cluso la “troupe” de Barricada grabó en el Olimpia su vi-

deo clip “Sean Bienvenidos”. Historia no le falta.



dio Pedrok. “Sutsua, gantxo handikoa,
hizlari bikaina. Eta baita Julene Urzelai,
oraingo alkatearen aitonaren arreba ere.
Guk orduan politikaz ez genuen ulertzen.
Baina nobedadea izaten zen halako nor-
bait etortzea”. 
Victoria pelikulekin akordatzen da.

“Gilda”, “Condesa para una noche” edo
“Locura de amor”. “Orain –dio– barre
egingo genuke. Film eskandalagarririk
ez zuten ekarri baina ordurako nahi-
koa. Abadeen esku zegoen eta txarte-
lak saltzen egoten zen bat elizako kon-
gregaziotik bidali egin zuten”. Pedrok
ere badu beste anekdota bat. Josu Alber-
di “Boni” eta Ramon Iturbe “Zirkuloko
semea” zinera joan zirela-eta, apaizak zi-
gor gisa zera agindu zien, Olimpiara
igotzeko dauden eskailera bakoitzeko
esatea, bat igo eta “aitaren kaltez”, biga-
rrena igo eta “amaren kaltez”… eta ho-
rrela denak igo arte. Baina elizak ez
zuen bere esku izan Olimpia aurrenetik.
Pedrok kontatzen duen bezala, gerra au-

rretik Etxaniztarrek, “Santikuek”, pilota-
lekua egin zuten. Pilotaleku ederra. Pilo-
ta partiduez gain, zinea eta dantzaldiak
eskaintzen ziren. “Dantza lotua egiten
zen eta denak hara pozik”, dio Victoriak.
Orduan beheraka hasi zen Olimpia eta
jabeek utzi egin zuten. Elizak hartu zuen.

“Batzuk erregalo eman ziela, beste batzuk
oso merke saldu ziela… kontuak kontu,
Parrokiaren eskuetara pasa zen eta etekin
handia atera dio”. Parrokian obretan
1988ko urrian hasi ziren eta 1990eko
martxoan inauguratu zuten. Denbora tar-
te hartan Olimpia zineetan ospatzen zi-
ren meza, bataio, ezkontza eta bestelako-
ak. Oso bestelako itxura hartu zuen
Olimpiak 1994an Barricada musika tal-
deak bere “Sean Bienvenidos” bideo kli-
pa grabatzeko erabili zutenean. 
Azkenaldian Caritasek erabiltzen zuen
arropa biltegi gisa. Olimpiaren historia
batzuen oroimenean eta beste batzuen
paperetan geratu da. Gaur egun zinera jo-
ateak orduko ilusioa piztuko baligu…

Gure artean batzuk joan egiten dira eta beste batzuk etorri. Gauza bera
eraikinekin. Egun batean Olimpia ireki zuten ilusio berarekin zabalduko
ditu aurten ateak Elkarguneak. 

Olimpia ha pasado a ser historia como también lo será algún día Elkar-
gunea. Pero mientras tanto tiene que dar tanto o más de sí, aunque ha-
yamos dejado de creer en aquellos besos de película y de buscar hueco
en la última fila de los cines, “en la de los mancos”.  Y es que el cam-
bio responde a una filosofía: “si te quedas parado, estás perdido”. 

Azkoitiko Udalak Aizpurutxo auzorako
dituen asmoak ez dira nolanahikoak.
240.000 euroko inbertsioa egingo du, au-
zokideen bizi-kalitatea hobetze aldera.
Lehenengo urratsa pasagunea jartzea izan
da, baina horrek badu jarraipena. Lehe-
nengo eta behin, beste bi espaloi eraikiko
dira. Batak, eliza eta frontoia lotuko ditu

eta bigarrenak bat egingo du Zumarraga-
tik datorren ibiltokiarekin. Bidegorrira
ere ibilbidea egingo da.  
Momentuz aurreikusten den proiektuak
ez du arazoa guztiz konpontzen; izan ere,
Zumarragarako norabidean dauden lehe-
nengo etxeetako bizilagunak errepidetik
ibili beharko dute zati jakin bat igarotze-

ko. Hori ere konpontze bidean da, or-
dea. Gipuzkoako Foru Aldundiak Az-
koitia eta Zumarraga lotzen dituen bi-
dea konpontzeko konpromisoa hartua du
eta obrak 2010erako aurreikusten dira.
Esku-hartze horren baitan dago errepidea
zabaldu eta Aizpurutxoko bizilagunei se-
gurtasuna bermatu ahal izatea. 

Hirigintza
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Ongi etorri
Elkarguneari

Aizpurutxon
jarri dute
pasagunea

Urola ibaiaren gainean,
eliza parean, egurrezko
ibiltokia jarri dute oi-
nezkoek errepidea sai-
hes dezaten, segurta-
suna bermatuz.

Zenbaiti oroitzapenak kolpatuko zaiz-
kio buruan Ibai-Ondo kaletik pasa eta
Olimpia zegoen tokia hustuta ikustean.
Etxe bloke bat eraikiko dute bertan.
Alde hori erabat berritu eta aldatuko
da. Batetik, Elkargunea ekipamendu
berria ondo-ondoan dagoelako eta uda
aurretik inauguratzea aurreikusten de-
lako. Kultura, gizartea eta kirola uztar-
tuko dituen gunea izango da, kiroldegia
eta bertako zerbitzuak zabaltzea eta ho-
betzea ahalbidetuko baitu. Instalazio
berriak oso aurreratuta daude eta az-
ken xehetasun eta ukituak baino ez
dira falta. 9.000 m2-ko eraikin moder-
noa, funtzionala eta kalitatezkoa izan-
go da. Aurki hasiko dira Ate Irekiak
antolatzen nahi duen orok barrutik eza-
gutu dezan eraikina eta bere funtziona-
mendua.
Azken lan horiek burutzen dituzten hei-
nean, inguruko urbanizazio lanak egingo
dira, ekipamendu berriak hala eskatzen
baitu. Batetik, plaza triangeluar bat erai-
kiko da eta Xabier Munibetik, gasolinde-
gi atzetik eta Ibai-Ondo kaletik iritsi ahal
izango da bertara. Madinabeitia Plaza
izango da. Bestalde, proiektuaren helburu
nagusietako bat da San Martin auzora
irisgarritasuna hobetzea. Behar horri
erantzunez, igogailu bat jarriko da, plaza
eta Balda kalea lotuko dituena. Eta  es-
kailerak ere eraikiko dira plazan. 
Urbanizazio lanen esleipena egina dago
eta bost hilabeteko epea du enpresak
obrak amaitzeko. Beraz, ekainerako bu-
katuta izango dira. 



Goizeko zor tzietan elkar tu gara

Arantxa Aristi eta bere alaba Jone-

rekin Julio Urkixo kalean. Xabier

Munibe Haurreskolara eraman be-

har du alaba. Euripean eta termo-

metroak 4ºC azpitik markatzen di-

tuela. Oraindik ilun dago. Bizkargi

kaletik barrena hartzen du biderik

motzena egiteko. “Bestela sekulako

buelta eman behar dut”. Gaizki

aparkatutako kotxeek eragiten diz-

kiote arazoez galdetu diot eta bere-

hala datorkio burura erantzuna.

“Arazo handiena

eguerdian izaten

dugu. Normalean,

nire senarrak eta

haurrak amonaren

etxean bazkaltzen

dute, Ibai-Ondo ka-

lean. Hiru garaje

handi daude eta au-

tobusak ateratzeko

bakarra erabiltzen

dutenez, beste bi

garajeen aurrean,

espaloi gainean,

kotxeak egoten dira. Gure behe-

barrua justu erdian geratzen da

eta larri-larri ibiltzen gara sar tze-

ko. Azoka plaza aurrean dagoe-

nez, ba jendeari ondo etor tzen

zaio han kotxea uztea”. 

Noski, espaloian kotxe bat bal-

din badago, haur-kotxearekin do-

ana errepidera ir ten beharrean

aurkitzen da, horrek dakarren

arriskuarekin. 

Haurreskolara gerturatu arte ez du-

gu gaizki aparkatutako kotxerik iku-

si. Zebra-bideetan ere

errespetatu gaituz-

te. “Normalki gida-

riak gelditu egiten

dira, errespetatzen

dute oinezkoa”. Iris-

tear gaudela, hau-

rreskolaren kanpoan

auto bat espaloi gai-

nean ikusten dugu.

“Horrelako giroare-

kin normala ere ba-

da, haurra utzi arte-

an…” dio Arantxak. 

Elkarbizitza
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GAIZKI APARKATZEAK ERAGIN
DITZAKEEN ARAZOAK

ARANTXA ARISTIREKIN Julio Urkixo
kaletik Xabier Munibe Haurreskolara

Zortzi urte pasa daramatza Mikel Etxani-

zek gurpil-aulkiari lotuta, istripu baten on-

dorioz. Ordura arte, nolabait esateko, es-

paloiak, koskak eta zebra-bideak ez zi-

tuen ikusi ere egiten. “Niretzat gardenak

ziren, ikustezinak. Orain, berriz, hiru zen-

trimetroko koska sekulako arazoa da. To-

ledoko ospitalean erakusten dute aulkia-

ren aurreko gurpilak jaso eta atzekoekin

jaisten. Koska txikia baldin bada ondo,

baina bestela ez dago modurik…” 

Espaloi edo zebra-bide gainean auto ba-

tek aparkatzen badu, kaminora atera be-

harrean aurkitzen da eta

kotxeak ez dira beti ma-

kal ibiltzen. Hori ilaran

aparkatutako kotxe arte-

tik kabitzen bada. “Jen-

deak ikusten bazaitu,

barkamena eskatu eta

kotxea kentzen du. Ez da

fede txarrez egiten duela,

baizik eta ez dela kontu-

ratzen niri eta nire egoe-

ran gaudenoi eragin die-

zazkigukeen arazoez. Aul-

ki batean bizi ez denak

ezin du imajinatu ere egin zer nolako zailtasu-

nak ditugun kalean. Koska txiki bat oztopo ze-

harkaezina izan daiteke guretzat”. 

Mikeli egun batetik bestera bizitza aldatu

zitzaion baina edonori gerta dakioke. Berak on-

gi dioen moduan, gizartea ere gero eta zaha-

rragoa da. “Lehen pertsona nagusiak etxean

kartzelaratuta bezala egoten ziren, ez zutelako

igogailurik edota gurpil-aulkirik. Orain atera egi-

ten dira eta haien arazoa gure arazoa da. De-

non arazoa”. 

Mikel aurreko legealditik Udalarekin elkarla-

nean ari da herriko irisgarritasuna hobetze

aldera. “Administrazioa, Udala

kasu honetan, jakitun da du-

gun arazoaz eta ari da lanean

piskanaka-piskanaka. Ezin da

planteamendu maximalista ba-

tekin ibili. Dena eta orain nahi

dut. Ez. Lehentasunak marka-

tu behar dira”. Udalean aur-

keztu zituen hirigintza aldetik

konpondu beharreko guneak

zeintzuk ziren eta ari dira esku-

hartzen. “Jausoron adibidez,

koska kendu, arrapala jarri, pi-

boteak ipini… egin dira gauzak,

baina hori guztia faseka joaten da. Altziba-

rren ere 25 zentimetroko koska zegoen es-

paloira igotzeko gune jakin batean eta ego-

kitu dute”. Baina badago oraindik zer egin.

Irisgarritasunaren ikuspegitik nota jarri be-

har balio Azkotiko herriari, 1etik 10era, 5

edo 6 bat jarriko omen lioke. “Okerrena ni-

retzat Plaza Berri da. Adokinetan ezin naiz

ibili, gurpilak trabatu egiten direlako. Eta

hango tabernetara sartzeko ere sekulako

koskak daude. Aldiz, azkena ireki duten ta-

bernan arranpa jarri dute. Arazoa da hara

heltzea”.

Kontutan hartu behar da Irisgarritasunaren

euskal Legea 2000. urtean garatu zela eta

ordura arte eraikitakoa ez dagoela derrigorre-

an ezinduentzat egokituta. “Nik min hartu

nuenetik, esaterako, ez naiz gurasoen etxera

joan igogailura iristeko sei bat eskailera dau-

de eta”. 

Teoriak eta legeak alde batera utzita, Mike-

len ustez gizarteak konturatu egin behar du

bizi duten errealitateaz, eta hau kontutan iza-

nik “errespetuz, elkar konbentzituz eta modu

txarrik erabili gabe, denok irabazten irtengo

gara; elkarri oihukatzeak eta gaizki esaka

jarduteak ez du ezer konpontzen”. 

MIKEL ETXANIZ “Jendea ez da konturatzen kotxea espaloi gainean
uztea zer den ni eta nire egoeran gaudenontzat”

Muchas veces la tentación de dejar el coche en la acera nos puede, mientras

nos ronda en la cabeza la idea de que nos puedan “pillar” y ponernos una mul-

ta. Pero en ese momento no nos acordamos del problemón que un mal aparca-

miento puede suponer para las personas que van en silla de ruedas o que van

empujando el carrito de sus hijos. 

Aparkalekuak
Herriko zenbait gunetan aparkatzea zai-
lagoa da beste batzuetan baino. Alabai-
na, Udalak ahalegina egin du ahalik
eta aparkaleku gehien ateratzeko eta
aurrera begira aurreikusita du beste
neurri batzuk hartzea ere. 
Edonola ere, herrian doako hiru gune
daude saltokiak zabalik dauden ordute-
gian eta horiek erabiltzea eskatzen da.
Alegia, Plaza Berri, Joseba jatetxe azpi-
ko aparkalekua eta Aingeru kaleko zati
bat, nahiko hutsik egoten baitira. 

Ordu erdian gaizki aparkatuta ikusitako autoak
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ANTES DE APARCAR… 

Piensa en los demás y no sólo en la mul-

ta.

Acuérdate de que el espacio público se

comparte tanto con conductores como

con peatones. 

Haz números. En Azkoitia hay un parque

móvil de 6.000 vehículos. 

Cada vez que aparcas en la acera, puede

haber alguien que tenga que salir a la ca-

rretera. 

No olvides que el tiempo es oro para to-

dos. No sólo para ti. 

Si crees que pierdes el tiempo buscando

sitio para aparcar, lo mejor es que dejes

el coche en casa. 

Que sepas que cruzar el pueblo de un la-

do a otro son como mucho 12 minutos

andando. 


