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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 apirilak  13
agendaAzkoitiko

(               )2009ko APIRILA

2 Gaueko 23:00etan, KORRIKA Azkoi-
titik pasako da.

3 Baztartxo antzokian, gaueko
22:00etan, ZINE FORUMa: ”Estóma-
go”.

4 Baztartxo antzokian, arratsaldeko
18:00etan, HAUR KANTARI JAIAL-
DIA.

5 Azkoitiko kaleetan goizeko 11:30etik
aurrera X. DUATLOIA.

UDABERRIKO ARGAZKI RALLYA,
Azpeitiko Argazki Elkarteak antolatu-
rik.

Baztartxo antzokian, eguerdiko
12:30ean, BILBOKO TXISTULARI
BANDA, AITOR FURUNDARENA,
PELLO RAMIREZ eta MAIDER ZA-
PIRAINen kontzertua. 

6 Erramu Igandea. 

BIZKARGI MUSIKA ESKOLAn
entzunaldia.

8tik 13ra ASTE SANTUA.

12 Pazko eguna. Umore Ona elkarteak
antolaturik, eguardiko 12etan, HAU-
RREN DANBORRADA.

14,15,16 eta 17 HAUR ASTEA, Abarka-
tatxo Ludotekak antolaturik.

14,15 eta 16 GAZTE ASTEA. Gazte In-
formazio bulegoak antolaturik. 

17 Baztartxo antzokian, gaueko
22:00etan, ZINE FORUMa: “El cant
dels ocells”

19 Baztartxo antzokian, eguerdiko
12:30ean, DONOSTIAKO KONTSER-
BATORIOko eta AZKOITIKO BIZ-
KARGI MUSIKA ESKOLAko  "Flauta
Orkestra".

ANAITASUNA MENDI BAZKUNAk
antolaturik, helduentzako ibilaldia:
Autza.

26 GIPUZKOAKO BERTSO ESKOLEN
V. EGUNA (herrian zehar).

Julene Urzelairen biografia
kaleratu da Bidegileak
bildumaren baitan.

Pertsonaia 15

Gorputz hezkuntzako irakas-
leak Azkoitian, pilota modali-
tateetan trebatzeko.

Hezkuntza 12-13

Aste Santua: tradizioari
bere tokia eginez.

Usadio zaharrak 14

Elkargunea
Kirola, kultura eta aisia eskutik

Argazkia: Joaquín Sudupe
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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

Pilota
• Iñigo Gallaga: “Gaur egun pilota da eskupilota eta
modalitate gehiago daude”

Markel Juaristi: “Nik inoiz ikusi eta entzun ga-
beko pilota modalitateak ezagutu ditut”

Laburrak
• Aste Santua, tradizioaren argazkia
• kaleak guztionak direlako
• Julene Urzelairi buruzko biografia, kalean.
• Batzar Nagusietako Mahaia, Azkoitian

12-13

12-13

14
14
15
15

Afortunado es el hombre que tiene
tiempo para esperar, dice el viejo refrán.
Afortunado es áquel que se olvida del re-
loj para disfrutar. Nosotros, desde la
Asociación Orión, hemos hecho de la
caza y la pesca nuestra afición, nuestro
modo de pasar el rato entre ríos y mon-
tes, y en buena compañía. 

Como asociación, hemos tenido nues-
tros altibajos pero sin llegar al extremo
de convertirnos en una
especie en extinción. Y es
que llevamos desde 1948.
Por aquel entonces, la
cuota mensual era de dos
pesetas. Sí que ha llovi-
do… Hoy somos 47 so-
cios, aunque en nuestros
mejores tiempos llegamos
a ser más de 300. Los más
jovencitos apenas cuen-
tan con 10 ú 11 años de edad. Y no ve-
áis con qué empeño ayudan. Intentamos
enseñarles que hay todo un mundo de-
trás de los muros de los campos de fút-
bol. Resulta satisfactorio. Justo ahora,
acaba de abrirse la temporada de pesca.
Claro que sin truchas los ríos no resultan

tan atractivos. Encima, las garzas y los
buitres de mar nos están machacando los
ríos. Tampoco nos dejan repoblar porque
las autoridades dicen que la trucha no
tiene capacidad reproductora. Y no nos
valen especies que no son autóctonas. El
lucio, por ejemplo, hace estragos porque
es tremendamente voraz. Antes se repo-
blaba con huevos y se soltaban hasta
15.000 alevines. Hoy en día estamos en

la era de la “pesca sin
muerte” que también se
practica mucho. Tampoco
los cazadores están de suer-
te. Este año ha resultado
ser bastante mala. Y la
contrapasa lleva cerrada
unos cuatro años, aunque
nunca llegara a cubrir el
cupo, así que no hay mu-
cho donde elegir. Hay paí-

ses donde están matando a las palomas
para que no se coman la bellota. En Ru-
sia, por ejemplo. Entre el tiempo, los lí-
mites… cada vez lo tenemos más difícil,
aunque por supuesto hay que respetar las
normas. Y disfrutando. En Orión es lo
que hacemos. Las puertas están abiertas.

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.

Saber disfrutar con las
pequeñas cosas

Gregorio Sánchez
Delegado de pesca de la Asociación de

Caza y Pesca Orión

Editoriala

Pako-Pako

Elkargunea 
• Un nuevo pulmón para el municipio
• Eraikina barrutik

Bienvenido Matías: “Olinpiadetako ikurraren
koloreak erabili ditugu”

• Piscinas descubiertas de Ugarte-Igara
Unai Aldama: “Niretzat pozgarriena izango da
jendea gozatzen ikustea”

• La oferta se multiplica, el horario se amplía, la calidad
gana

4-5
6-7

7
8-9

9

10-11

Azkoitiko kontuak laburrean

Nazioarteko asto karrera
Baztarrikaldeko aurtengo jaietan astoak izan dira nagu-

si. Sasoi batean, auzo horretako asto lasterketak fama-

tuak izaten omen ziren eta errepikatzea erabaki da. Bai-

ta asmatu ere! Aingeru Guardako ermitara jendetza hur-

bildu zen arren, astoek ikusmin handiagoa piztu zuten.

Azkoitiar guztien esku dago

@

Hamar-hamaika urte-

ko mutil koskorrak seku-

lako intentzioa jartzen

dute. Futbol zelaiaren

hormetatik kanpo beste

mundu bat dagoela era-

kusten saiatzen gara.

“

“
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Bi hilabete eta erdi eskas falta
dira Elkarguneak ateak zabaltze-
ko. Ekainean inauguratuko da,
Ugarte-Igarako igerilekuekin
batera, hain zuzen. Irekiera bi-
koitza izango da beraz. 
Ekipamendu berri hauekin
orain arteko Azkoitiko gizarte,
kultur eta kirol azpiegitura sa-
reak jauzi sendoa  emango du,
baina ekarpenik handiena az-
koitiarren bizi-kalitatearen
aberastean egingo da, izan ere,

herritarrek sekulako eskaintza esku-esku-
ra izango dute eta herriaren bihotzean. 
Eraikin berriak askorako emango duten
9.141m2 ditu, behe solairuan, lehenengo-
an eta bigarrengoan banatuta. 
Eraikina prest dago eta orain barrua edu-
kiz betetzea baino ez da falta. Horixe
egingo da hemendik ekainera bitartean,
kanpoko urbanizazio lanak gauzatzearekin
batera. 
Dagoeneko espazioen banaketa erabakita
dago, nahiz eta zenbait gela erabilera
anitzekoak izan, unean-unean sor daitez-
keen beharrei erantzun ahal izateko.

Gimnasioa, eskalada-horma,
SPA, padel eta areto futbolera-
ko zelaiak…

Kirola, kultura eta asisia
5

Kirola, kultura eta asisia
4

Gaur egun kiroldegian
eskaintzen diren ikasta-
ro eta zerbitzuak motz
geratzen dira ekainetik
aurrera eskainiko dire-
nekin. Zerrenda luzea
da: gimnasia, igeriketa,
aguagima, spinninga, pila-
tes, body balancea, body
combata, batuka, hip-hopa,
erditze osteko gimnasia, kara-
tea, strechinga, gapa, tai-chia,
chuana, kempoa, psikomo-
trizitatea, body pumpa,
multigima, yoga, judoa,
areto dantzak… aukera
horiek guztiak eskaintza
iraunkorraren barruan sar-
tuko dira eta bazkide egi-
ten direnei beherapen han-
diak egingo zaizkie ikastaro
horietan parte hartu na-
hi badute. Baz-
kideak, orain
arte bezala,
sartu ahal

izango dira igerilekura, gimna-
siora eta Ugarte-Igarako igerile-
kuetara. Baita jarriko den hiru
hormako eskalada-hormara ere,
beste berrikuntzetako bat. Hor-

ma, gainera, adin eta maila
ezberdinetako eskalatzai-
leentzat egokitu ahal
izango da. 
Bestalde, goiko solairuan

hiru futbol-zelai eta padel
eta areto futbolerako be-

lar artifizialezko zelai
bana egin dira. On-

doan Spa jarriko
da, Izarraitz al-

dera emango duen begiratoki batekin. 

Erakusketa gela
Gaur egun, Plaza Nagusiko arkupetan da-
goen erakusketa aretoa Elkargunera alda-
tuko da. 100 m2-tik gora izango ditu gune-
ak herritarren zein kanpotarren lanak era-
kusgai jartzeko. Horretaz gain, kontzer-
tuetarako aretoa eta entsegu gelak ere
izango dira. Baita beharren arabera erabi-
li ahal izango diren gela txikiagoak ere.
Erabiltzaileen gozamenerako, kafetegi bat
ere egongo da.

Kultura saila, Helduen Eskola,
Ludoteka eta GIBaren kokale-
ku
Elkargunea hainbat zerbitzu iturriren ko-
kaleku ere bihurtuko da. Bertara lekualda-
tuko dira, besteak beste, Kultura saila,
Helduen Eskola, Ludoteka eta Gazte In-
formazio Bulegoa. Herriko elkarteei ere
eskainiko zaie tokia dituzten beharren eta
euren egoeraren arabera. 
Horrek esan nahi du nahitaez egongo dela
mugimendu handia eta adin eta profil as-
kotako jendearen topaleku izango dela El-
kargunea. 

Lehiaketa publikora
Udalak Elkargunearen eta igerilekuen ku-

deaketa lehiaketa publikora atera du eta
aurkezten diren enpresek ere euren propo-
samenak luzatu beharko dituzte, ahalik eta
funtzionamendurik egokiena bermatzeko.
Edonola ere, eskaintza eskariaren arabera
egokituko da. 

Ordutegia
Ildo horretan, galdeketa hartan parte har-
tutakoen beste iradokizunetako bat zen or-
dutegi malgua eta irekia jartzea. Horretan
ere arrazoia eman nahi izan zaie eta ekipa-
mendu berriak ordutegi zabala izango du.
Astelehenetik ostiralera goizeko 07:00eta-
tik gaueko 22:00ak arte izango da zabalik.
Aztertzen ari dira eguerdietan ordubetez
itxi edo ez. Larunbatetan, ordutegi jarraia
izango du goizeko 09:00etatik iluntzeko
20:00etara, eta igandetan 09:00etatik
14:00etara joan ahal izango da. Alegia, as-
tean 91 orduz eskainiko da zerbitzua. Gaur
egun, kiroldegiak astean 67 ordu ematen
ditu zabalik. 
Zerbitzu eskaintza erruz aldatzeaz gain, or-
dutegi aldetik ere ahalik eta aukera han-
diena eman nahi da. 

Ate Irekiak
Elkargunea inauguratu ostean, Ate Irekiak
antolatuko dira nahi duen orori instala-
zioak bisitatzeko aukera emanez.

El próximo verano se
presenta diferente a
todos los anteriores
para las y los azkoitia-
rras. Sólo queda ya
dotar de contenidos
los 9.000 m2 que se
ocultan detrás de las
acristaladas y coloris-
tas fachadas. 

El nuevo equipamiento
sociocultural y deporti-
vo Elkargunea abrirá sus puertas
en junio junto a las piscinas descu-
biertas de Ugarte-Igara. 

Se trata de una infraestructura que
representa un nuevo concepto de
ocio, levantada para abrir e impul-
sar nuevos cauces para la utiliza-
ción provechosa del tiempo libre,
ser el trampolín de las inquietudes
culturales de la ciudadanía, multi-
plicar los servicios deportivos, am-
pliar la programación y ser, en defi-
nitiva, un verdadero pulmón para el
municipio, un punto de encuentro
que sintoniza con personas de to-
das las edades y perfiles, y un es-
pacio sinónimo de calidad de vida.

Un nuevo pulmón para el municipio 
Z U B I A U R R E UGARTE-IGARA

ELKARGUNEA

ELKARGUNEA
Z U B I A U R R E

Cristina Garate,
Kirol zinegotzia

kontzejupetik 13  16/4/09  11:31  Página 6



Barrutik

Kirola, kultura eta asisia
6

Kirola, kultura eta asisia
7

Ekipamendu berriaren txoko eta zirrikitu bakoitzari emango zaion

erabilgarritasuna  zehaztuta dago hein handi batean, nahiz eta be-

harren arabera, aurrerantzean ere aldaketak egiteko aukera izan-

go den. Gainera, Elkargunearen kudeaketaren esleipendun enpre-

sak aukera izango du ahalik eta proposamen egokienei bide ema-

teko, espazioak ondo aprobetxatuz. Ondorengo planoetan ikus dai-

teke guneak zenbateraino emango duen.
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ELKARGUNEA
Z U B I A U R R E

Z U B I A U R R E UGARTE-IGARA

ELKARGUNEA

7 Escuela Permanente de Adul-
tos.

8 Departamento de Cultura.

9 Cocina.

10 Baños.

11 Sala de exposiciones.

12 Sala de conciertos, conferen-
cias.

13 Bar.

5. Sala para gimnasia de
mantenimiento.

6. Sala de aerobic y otros
usos.

7. Sala multiuso.

8. Salas polivalentes para
despachos y asociaciones
a concretar.

PRIMERA PLANTA

1. Rocodrómo.

2. Servicios y seis nuevos
vestuarios para piscinas
y gimnasio.

3. Sala de spinning.

4. Gimnasio con sala car-
diovascular y sala mus-
cular.

SEGUNDA PLANTA

1. Campo de futbito.

2. Pista de pádel.

3. Tres campos de balon-
cesto.

4. Almacén.

5. Sala de gimnasia suave (pi-
lates, body balance, yoga,
taichi…).

6. SPA con mirador al Iza-
rraitz (Jacuzzi, ducha cicló-
nica…).

Bienvenido Matías, arqui-
tecto de la firma Sestra,
empresa encargada de
las obras de Elkargunea,
no puede ocultar su sa-
tisfacción en
este sprint fi-
nal. Están tra-
bajando a con-
trarreloj tanto
en los últimos
toques del edifi-
cio como en la
urbanización del
entorno. “Es
una joya que
está esperando
a la inaugura-
ción y a que se
destape”. Ha
resutado ser
“un proyecto
muy interesante
que ha ido des-
de su inicio evo-
lucionando y au-
mentando para
que todo quede lo mejor
posible. La gestión ha si-
do muy buena”. 
La colorista fachada del
edificio se convertirá
con el tiempo en un ico-
no de Azkoitia. “Refleja
-dice-, la forma del edifi-

cio a la vez que se jue-
ga con los colores. Fue
una idea de un compa-
ñero nuestro y combina
los colores de los aros

olímpicos. Las
lineas de los
compartimen-
tos son negras,
los fondos
blancos y están
presentes los
cinco colores
de los aros.
Son de vidrio,
por lo que aun-
que desde fue-
ra parecen opa-
cos, por dentro
se ve que entra
luz”. La decora-
ción interior
obedece a la
misma idea, de
modo que las
opciones de la
paleta cromáti-

ca se repiten en puertas
y casilleros. 
Se trata, en definitiva,
de un edificio “funcional
y de diseño racionalis-
ta” en el que cobran
protagonismo el hormi-
gón y el vidrio.

“Olinpiadetako
ikurraren kolo-
reak erabili di-
tugu”

BIENVENIDO
MATÍAS
Elkargunearen arkitektoa

Elkargunea ez-
kututik ateratze-
ko prest dagoen

altxorra da

“

“

“

Hasieratik han-
ditzen eta ho-
betzen joan da

proiektua

Eraikina funtzio-
nala da, diseinu

arrazionalista du.
Eta hormigoia eta
beira dira mate-

rial nagusiak

“

“

“

El aparejador Raúl Villarón y el arquitecto
Bienvenido Matías.

E l k a r g u n e a :  U n  n u e v o  c o n c e p t o  d e  O C I O  p a r a  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  T I E M P O  L I B R E

PLANTA BAJA

1 y  2   Entrada principal. 

3 Ludoteca.

4 Salas de música.

5 Oficina de Información Juve-
nil y “Topaleku” con entrada
propia. 

6 Almacén.
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Kirola, kultura eta asisia
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Kirola, kultura eta asisia
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Orain arte Azkoitian bertan ezagutu
gabeko aisia guneaz buru-belarri go-
zatzeko aukera izango da aurtengo
udatik aurrera. 11.000 m2 jendearen
gozamenerako. Dagoeneko lanik ne-
ketsuenak eginak daude, iazko ekaine-
tik obrak martxan baitira. Igerilekuak,
adibidez, berriki bete dira urez lehen-
dabiziko aldiz, ur-ihesik eta pitzadura-
rik  ez dagoela probatzeko.
Ondoko zerbitzu-eraikina ere oso au-
rreratuta dago eta dagoeneko langile-
ak barrualdean azulejuak jartzen ari
dira. Proiektua handizalea bazen ere,
errealitate bihurtu da eta herritar as-
korentzat hemendik aurrerako udak
beste era batekoak izango dira. Izan
ere, barrualdeko herrietan ez daude
edonon 600 m2-ko ur lamina duten
igerilekuak, ezta ondoan horrelako
berdegune zabalik ere. 900 lagunentzat
egongo da prestatua, une puntuale-
tan, legearen arabera, 1.200 pertsona
ere sar daitezkeen arren. 
Igerileku handienaren eremu bat kiro-
la egiteko egokitu da, gainerakoa ai-
sialdirako pentsatuta dagoen arren.
Sakonerari dagokionez, igerileku han-
dienak 1,40 m. ditu eta txikiak, berriz,
40 bat zm.

Ya han pasado casi 10 meses
desde el inicio de las obras y la
zona de Ugarte-Igara ha variado
de forma espectacular. Los res-
ponsables de los trabajos han
llenado recientemente los vasos
de las piscinas por primera vez
para hacer las pruebas de agua
y revisar que no tienen fugas ni
fisuras. Se están llevando a ca-
bo las labores de hormigonado.
Junto a las piscinas, también se
están ultimando los detalles en
el edificio de servicios, donde
se ubicarán los vestuarios y los
baños. Están ya azulejando el
interior del equipamiento. Asi-
mismo, están a punto de culmi-
nar los trabajos para la cons-
trucción del nuevo vial que dis-
currirá desde Etxe Zuri hasta la
cuesta de Santa Cruz, lo cual
facilitará el acceso a Ugarte-
Igara. Para disfrutar de esta
nueva zona de ocio sólo falta
que suban un poco más los ter-
mómetros.

Un verano diferente

Z U B I A U R R E UGARTE-IGARA

ELKARGUNEA

ELKARGUNEA
U G A R T E - I G A R A

PISCINAS DESCUBIERTAS DE UGARTE-IGARA

Planta semisótano.
Vestuarios.

Planta baja.
Hall de entrada y
recepción.

Planta cubierta.
Solarium de hier-
ba artificial.

Piscina infantil.
Piscina de adultos.

2

1
2

“Niretzat pozgarriena izango
da jendea gozatzen ikustea”

UNAI ALDAMA
Ugarte-Igarako igerilekuen obra zuzendaria

Unai Aldamaren hitzetan,
herriarentzat pentsatutako
ekipamendua osatzen dute
igerilekuek eta bertako zer-
bitzuen eraikinak. “Funtziona-
la da. Arkitekto batek ezin du
eraikin bat  berarentzat egin,
bere izenagatik. Ez daukagu
ahalmen hori. Herritarrentzat
da. Niretzat pozgarriena izan-
go da hemendik lau urtera

etorri eta ikustea batetik,
jendea gozatzen, eta beste-
tik, ez dela aldaketarik behar
izan gauzak ondo egin direla-
ko. Hori da oinarria”. 
Orain arte ere ez da aldake-
ta handiegirik egin hasiera-
ko proiektutik. Bai aldatu
da, ordea, igerilekuen for-
ma. “Hasierakoak forma zu-
zenak eta luzeak zituen. Ge-

ro aukera eman ziguten for-
ma ludikoagoa emateko
beste sistema bat erabiliz
eta azkenean, forma diberti-
garriagoarekin geratuko
da”. 
Gunearen zati bat neguan
ere zabalik egongo da, parke
gisa erabiltzeko. “Gune ireki
hori azpialdean dago, ibaitik
hurbilen dagoen gunea da.
Hormak langa natural gisa
funtzionatuko luke, eta be-
raz, beste 20 metro geratuko
lirateke itxitura beharrean”. 
Ezin du ukatu irrikan dagoela
aisialdi gunea funtzionamen-
duan jartzeko.

Ondoko berde-
gunean, besteak bes-
te, haurrentzako parkea
eta atseden hartzeko edo ja-
teko gunea ere eraikiko dira. Az-
ken ukituetan sartzen da mahaiak eta
zuhaitzak ipintzea.
Zerbitzu eraikinak, berriz, 800 m2 ditu. Bertan, harre-
ra, bulegoak eta aldagelak egingo dira. Dutxak, komu-
nak eta zenbait kabina ere bai. 
Goiko solairuan, zabaltzan, gainera, belar artifizialezko
solarium bat jarriko da. Izan ere, Unai Aldama arkitek-
toaren helburuetako bat zen ekipamendua funtzionala
izatea. 
Halaber, ingurumenarekiko errespetua ere aintzat hartu
da. Energiaren %30 modu naturalean jasoko da eguzki
plaken bitartez. 

Bertako erabiltzaile izateko nahikoa
izango da Elkarnuneako bazkide izatea.
Zonaldea ez da bakarrik aisialdirako
azpiegiturengatik aldatuko. Aurki
bukatzear dute Etxe Zuritik Santa
Kutzeko aldapara arte eraikitzen ari
diren errepidea. Nolanahi ere, bide-
ak igerilekuak are eta eskurago ipi-
niko ditu.

1
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La oferta se multiplica, el horario se amplía, la calidad gana

El objetivo del Ayuntamiento es que
Elkargunea y las piscinas se autofi-
nancien. Azkoitia es, hasta el mo-
mento, uno de los municipios del
entorno en el que más déficit gene-
ra el polideportivo. Apenas cubre el
30% de su presupuesto. Una canti-
dad muy inferior al 55% de autofi-
nanciación de Oñati, al 70% de Az-
peitia, al 60% de Elgoibar o al
100% de Tolosa y de Zumaia.

Ahí nos asalta una duda. ¿Es justo que
todas y todos los azkoitiarras tengan
que costear los servicios deportivos o
son los usuarios quienes tienen que ha-
cerlo? 
En ese sentido, el Ayuntamiento hará
un importante esfuerzo para captar un
mayor número de socios y elevar así el
parámetro de autofinanciación para
que el coste sea el mínimo para el pue-
blo de Azkoitia. 

Además, los abonados a Elkargunea y las
piscinas descubiertas disfrutarán de gran-
des descuentos a la hora de inscribirse a
cualquier tipo de cursillo que se organice.
También se podrán adquirir bonos tempo-
rales e incluso de un solo día. 
Todas las medidas a adoptar estarán dirigi-
das a mejorar la calidad en todos los sen-
tidos. La ampliación de los servicios conlle-
vará una ampliación del horario, que pasa-
rá de las 67 horas semanales a 91 horas.

Localidades Nº de socios autofinanciación horas 
en invierno semanales

Azkoitia 1765 30% 67

Oñate 4559 55% 74,5

Azpeitia 6058 72,21% 74 piscinas
53 polideport.

Elgoibar 4117 60% Olaizaga: 84
Mintxeta: 49,5

Mintxeta musk. 40

Zumaia 3525 100% 84,5

Tolosa 8000 100% 87

ELKARGUNEAREN ORDUTEGIA

Astelehenetik ostiralera
07:00-22:00

Larunbatetan
09:00- 20:00

Igandeetan
09:00-14:00

Comparativa (Datos orientativos del 2007)
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Z U B I A U R R E UGARTE-IGARA

ELKARGUNEA

Natación 
Gimnasia rítmica, de mantenimiento y

para 3ª edad
Kárate

Sala de mantenimiento
Sala cardiovascular

Squash
Musculación

Sauna
Masaje

Oñate

Elgoibar
AZKOITIA

Azpeitia

Tolosa

Zumaia

Gimnasia de mantenimiento
Gimnasia 3ª edad

Gimnasia específica
Gimnasia terapeútica

Aerobic
Natación para todas las edades

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, Restauración

Postura y conciencia corporal
Cómo crear tu propio blog

Internet para personas mayores
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.

A u t o f i n a n c i a c i ó n
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Duela hiru urte proposatu zenion Hez-
kuntza sailari pilotaren inguruko ikasta-
roak antolatzea. Zer dela eta?
Batik bat, interesgarria iruditu zitzaidan
Irakasle Eskolan ez delako pilota ukitzen.
Heziketa Fisikoko Euskal Institutuan, bai,
ematen da. Baina Lehen Hezkuntzan da-
biltzan irakasleak pilota eman gabekoak di-
ra. Bizkaian eta Araban egin ditugu ikasta-
roak eta aurten pentsatu nuen “eta Azkoi-
tian zergatik ez?”. 
Saio guztiak Gureak frontoian egin ditu-
zue, azkena izan ezik, ezta?
Hala da. Azken saioa izan ezik. Azkena,
Abadiñoko trinketean egin genuen.
Eta puntako irakasleekin egiten dena.
Bai, adibidez, zesta puntako saioa Karlos
Arrasatek ematen du. Gernikarra bera,
Miamiko frontoian ibilitako oso profesio-
nal ona da. Jacques Saldubehere eta Jac-
ques Borda iparraldeko irakasleek ere parte
hartu dute. Iker Amarika ere gurekin izan

Zerk bultzatu zintuen ikasta-
roan parte hartzera?
“Garatu” programaren inguru-
ko informazioa jaso nuen eta
pentsatu nuen egunen bate-
an oposaketetara aurkeztea
erabakiko banu, ez zitzaidala gaizki eto-
rriko aurretik ikastaro batzuk egin eta
puntu batzuk eskuratzea. Horregatik

eman nuen izena hiruzpalau
ikastarotan. 
Eta ez zara damutu, ala?
Ez, ez. Pilotan jokatzeko
molde guztiak ikusi ditugu.
Telebistan euskal pilota,
zesta punta eta ezer gutxi
gehiago botatzen dute. Nik
inoiz ez nuen ez ikusi eta ez
ezertxo ere entzun iparralde-

ko jokamoldeei buruz, pasaka, xarea…
Pilotak ere denak ezberdinak dira. 
Oso da ezberdina jokumolde bakoitza?

Asko aldatzen da. Hemen palan ohituta, xa-
rean edo zesta puntan hasi eta esaten duzu
“antzekoa izan behar dik”, hasi jotzen eta
denak txapara. Niri praktikatzeko zesta punta
zaila iruditu zitzaidan. Irakasleek esaten zigu-
ten haurrek azkarrago hartzen dutela, zeren
guk jada mugimendu batzuk hartuak ditugu-
la. 
Eskoletan jokatzen da pilotan?
Aian, ni nabilen tokian, besterik ez dute egi-
ten. Pilotaleku txiki bat dute eta futbolarekin
konparatuz, asko jokatzen dute pilotan. Bes-
te irakasleek zioten asko jaitsi dela. Ikasle

kopuruak ere azken urteetan behera egin du
eta hori ere ikusi behar da. Anaitasunakoek
ere esan izan didate ume gehiegi ez dituzte-
la, agian orokorra izango da. 
Pilota sakonean gehiegi ez dugula ezagutzen
konturatu zarete, ezta?
Hitz egin egiten dugu asko. Eskupilotari bu-
ruz, bai. Baina ikusi dugu, esaterako, pilota
bat nola egiten den. Eta ikasleekin beraiekin
egin daiteke. Josi egin behar da baina espa-
radrapuarekin ere lotu daiteke. Tailer oso
praktikoa iruditu zitzaidan alde horretatik.
Zaila egin zitzaidana praktikatzeko 

hamarkadatik aurrera gertatu zen. 
Sasoi haietan emakume raketistak ere ba-
ziren…
Emakume profesionalak ziren eta mundu
osoan jokatu zuten. Eibar inguruan  sortu
ziren 1920an eta Madrilen eta Bartzelonan
jokatzeaz gain, Ameriketan  ere ibili ziren,
Mexikon eta Kuban. Duela gutxi hitz egin
nuen eibartar raketista batekin eta kontatu
zidan, Cantinflasen (aktore eta komedian-
te mexikar famatua) etxeko pilotaleku pri-
batuan jokatzen zutela. 1982an galdu ziren,
Frontón Madriden itxierarekin batera. 
Plaza librekoa, trinketea eta ezker pareta-
koa. Hiru frontoi horietan modalitate
guztietan joka daiteke, ez?

Bai. Ezker paretakoa izan
daiteke motza edo luzea.
Pala, zestapunta, erremon-
tea… frontoi luzean jokatu
behar dira, eta gero eta
gutxiago daude. Mo-
dalitate horiek
gainbeheran dau-
denez, udal as-
ko frontoiak

mozten ari dira, libre ge-
ratzen den espazioari
beste erabilera bat
eman ahal izateko.
Frontoiak betetzen
al dira edo tele-
bistaz ikusten
dira parti-
duak?
Partida na-

gusietan betetzen dira, partida oso jakine-
tan. Txapelketa bat egin asteburuan eta as-
telehenean pilotalekura joaten bazara oso
jende gutxi ikusiko duzu. Pilotaleku profe-
sionalak daude, Eibarkoa, Bergarakoa, To-
losakoa, Galarreta… eta pilotaleku bat da-
go herri bakoitzean. Normalean festetan
izaten dira partidak herrietan. Pilotaleku
profesionalek asteroko programazioa dute
eta oso zaila da astero betetzea. Festetan
ekartzen badituzu Olaizola, Irujo… ba be-
teko da. Zentzu horretan, eskupilota fe-

riante moduan
ibiltzen da. 

dugu, Frontis enpresako pilotari profe-
sionala eta trinketeari buruzko saioaz,
esaterako, Kepa Arroitajauregi arduratu
da, pilota kontseilu mundialeko ardura-

duna. Palako saioa, berriz, nik neuk eman
dut, hori da nire modalitatea eta. 
Pilotak zer leku hartzen
du ikastetxeetako kirol
programetan?
Zonaldearen araberakoa
da. Leku batzuetan berres-
kuratzen ari dira. Ikusten
da jolasorduetan-eta, jen-
dea jolasten. Orokorrean,
esango nuke pilotaren ego-
era eskola mailan ona de-
la.
Neskak ere geroz eta gehiago ikusten di-
ra.
Federazioa ahalegin handia egiten ari da
pilota nesken artean zabaltzeko. Palazko pi-
lota eskolak ireki dira, esaterako. Azkoi-
tian, Gureak pilotalekuan, 8-10 urteko nes-
katilak ibiltzen dira. Gertatzen dena da es-
kupilota gogorregia suertatzen zaiela pilota
aldatzen denean. Material egokituarekin

aritzen dira, baina azkenean uztera ia derrigor-
tuta aurkitzen dira, eta orduan palara edo trin-
ketera pasatzen dira. Baina neskak hasi dira pi-
lotalekuetan. Garrantzitsua da hori. Gehiago
kostatzen ari dena da emakumeak sartzea klu-
betako zuzendaritzetan. Ia ez dago inor. 
Palak eta zestapuntak ez dute inolaz ere pu-
blikoaren aldetik eskupilotak jasotzen duen
erantzun bera jasotzen, ezta?
Gaur egun pilota ikuspuntu monozentrista ba-
tetik ikusten da. Alegia, pilota da eskupilota.
Eta badaude beste modalitate batzuk, ez agian
errendimenduari begira, baina bai jokamolde
gisa. Iraskasleak jokamolde horiek ez baditu
ezagutzen, ezinezkoa izango zaio ikasleei ira-
kastea. Ikastaro honen helburua zen minimoki

bada ere, modalitate horiek
ezagutaraztea, beldurrik gabe
jokatzeko. Eskoletan arazo han-
diena da material falta. 
Zergatik falta da materiala?
Zesta batek, esaterako, 300-400
euro balio dituelako  eta ikas-
tetxe batek ezin duelako in-
bertsio hori egin. Sareak egiten
dituenik ere ez dago hegoalde-

an eta zailegia da irakasle batentzat egiten di-
tuen artisauarekin harremanetan jartzea. Az-
kenean, pilota gozoak hartu eta eskupilotan
jokatzen da.
Gure ikastaroan iparraldeko irakasleekin
ukitzen dira beste modalitateak, hala nola,
pasaka, lazoa, erremontea, e.a. Baina eskula-
rruak 200 euro kostatzen dira eta egiten di-
tuen pertsona bakarra Donibane-Lohitunen
dago. 

Hor badago beraz arakatu daitekeen merkatu
bat…
Norbaitek plastikozkoak atera beharko lituz-
ke, merkeagoak izateko. Irakasleek askotan ai-
patzen digute material faltaren arazoa. Hain
justu, Azkoitiak duen helburuetako bat da Jor-
ge Oteiza pilotalekuen garatzearekin batera,
teknologia zentro bat sortzea, Pilota Etxea, eta
pilotak dituen akats horiei guztiei aurre egin
ahal izatea. 
Edonola ere, pilotak jauzi handia eman du.
Joku hutsa izatetik, azpiegitura sendo bat
izatera pasa da. Federazioa, teknifikazio es-
kolak, pilota eskolak…
Lehen pilota jokoa naturala zen eta instituzio-
nalizatu egin da. Batzuk diote jokoa kirol bi-
hurtzen denean arima galtzen
duela;  epailea jartzen den
unetik, ia helburua epailea
engainatzea izaten dela eta
epailerik gabe jokoa zintzoa-
goa izaten dela. Baina egin
den guztia egin gabe, ez lego-
ke gaur egun neska palistarik,
adibidez. Gizartea aldatu egin
da eta beharrezkoa da norbai-
tek bultzada ematea. Teknikariak jarri, txapel-
ketak antolatu, ikastaroak… bestela ezin da
sustatu. 
Pilotariaren profila ere aldatu da. Atlantikoa
zeharkatu eta AEBetan jokatzen zuten haie-
kin ezer gutxik lotzen ditu gaurko pilotariak. 
Galdu dute protagonismoa. Lehengoak Holly-
woodeko izarrekin ibiltzen ziren, 40, 50, 60ko
hamarkadetan. Gero moteltzen joan zen eta
zestapuntaren beherakada, batik bat, 1980ko

“Gaur egun, pilota da eskupilota eta modalitate
gehiago daude”
Hezkuntza sailak “Garatu” programaren bidez irakaslegoaren formakuntza
iraunkorra bermatzea du helburu. Otsailean eta martxoan, gorputz-hezkuntza-
ko irakasleek pilota mundua hurbiletik ezagutzeko parada izan dute, Iñigo Ga-
llaga pilotariaren zuzendaritzapean eta punta-puntako maisuen laguntzarekin.
Azkoitia izan dute topaleku ikastaroan parte hartu duten hamar lagunek. 

Lehen pilota jokoa naturala zen
eta instituzionalizatu egin da.

Batzuk diote jokoa kirol
bihurtzen denean arima galtzen

duela.

“ “ Pilotariek galdu dute
protagonismoa. Lehengoak

Hollywoodeko izarrekin ibiltzen
ziren 40, 50, 60ko

hamarkadetan.

“ “

IÑIGO GALLAGA
Plekari proiektuaren koordinatzailea

“Nik inoiz ikusi eta entzun gabeko pilota moduak ezagutu ditut”
MARKEL JUARISTI
Azkoitiarra.
Pilota ikastaroko partaidea

Iñigo Gallaga
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Aste Santua,
tradizioaren
argazkia

Bidegileak bilduma-
ren zuzendari Mikel
Atxagak Xabier Euz-
kitzeri eskatu zionean
Julene Urzelairi buruz-
ko biografia idazteko,
mitinlari ona izan zela
beste ezer gutxi omen
zekien. Liburuxka ate-
ratze bidean, “emaku-
me harrigarri bat bila-
tu” duela dio. “Gaur egun, emakumearen presentzia
bermatzeko politikan, zenbakiak egin behar izaten di-
tugu. Oreka bilatu. Orduan ez zegoen berdintasun le-
gerik. Julene Urzelai loraldietako erne bat da”.
Pilotari handi baten alaba, txapel fabrika batean egi-
ten zuen lan Julenek. Baina oso gaztetan hasi zen bi-
de politikoak urratzen, nahiz eta aitak behin eta berriz
esan garai gogorrak zetozela eta ondo pentsatzeko.
“Julenek –dio Euzkitzek- aurrera egitea erabaki zuen.
19 urte bete aurretik proposamen bat jaso zuen. Or-

durako nabarmentzen
hasia zen eta mitinlarien ekitaldi bat aurkezteko esan
zioten eta halaxe egin zuen. Hizlariak txundituta gera-
tu ziren. Ikusi zuten indar handikoa zela, interes bizia
zuela”. Bera hasi zen mitinlari. Lehendabiziko agerral-
dia Azkoitian egin omen zuen. Primo de Riveraren dik-
tadurak batzokia itxi eta ikurrina erre ostean, ikurrina-
ren zatitxo bat berreskuratu zuela ospatzeko atera zen
jendaurrera. Beste behin agerian utzi zuen zenbaterai-
no balio zuen. “Ez zen edonorekin ibiltzen. Lauaxeta,
Aguirre lehendakaria, Juan Ajuriaguerra… jende fama-
tu eta goi mailakoarekin”.
Gerra lehertu zenean, EAJk Euskal Herritik atera zuen.
Heriotz zigorra ezarria zioten. Parisera eraman zuten
eta han ezagutu zuen Frantzisko Zamakona, bere se-
narra izango zena.
Liburuxkaren azaleko argazkian ikus daitekeen mo-
duan, emakume zinez ederra zen. “Begirada aparta
zuen, baina bilakaera estetiko bat eman zuen. Deste-
rraldian, Parisen, Bruselan… ibili ostean, fisikoki ere
aldatu zen. Liburuxkako azaleko argazkia Caracasco
sarreran, pasaportean zuen bera da eta beste ukitu
bat ikusten zaio”. 1940an iritsi zen Julene Venezuela-
ra. Han ezkondu zen Frantziskorekin eta hantxe jaio zi-
ren bere bi seme-alabak eta Caracasen bizi dira. Euz-
kitzek izan duen informazio iturri emaritsuena alaba
izan da, hain juxtu: Gentzane. Ordu pila pasa dituzte

telefonoz. “Mitinlari konkistatzailea”. Horrelaxe labur-
bildu du Euzkitzek Julene Urzelai bere biografiaren
izenburuan.
Julene Urzelai lekukoen hitzetan: 

Xabier Euzkitzek ondu duen liburuxkan, hainbat leku-
koren oroitzapenak bildu ditu. Horrela mintzatzen dira
Julene Urzelairi buruz: 

Laburrak
14 15

laburrak

“Julene Urzelairi buruz ezer

gutxi nekien eta emakume

harrigarri bat bilatu dut” 

Azken 46 urteetan, Umore Onak Aste Santua baino lauzpabost aste lehena-
go danborrak eta barrilak atera eta entseguei ekiten die. Pazko eguneko
danborradaren antolatzaileak dira. Urte hauetan, guztietan, batean egin zu-
ten huts, beraz, aurtengoa, 45. danborrada da. Antolatzaileen hitzetan, 200
bat haurrek hartu ohi dute parte. “Gero eta gehiago izaten dira eta horrek
beti indarra ematen du”. Iaz, eguraldi txarra tarteko, larunbat arratsaldera
atzeratu behar izan zuten “baina hala eta guztiz, sekulako arrakasta izan
zuen”, diote. 

“Entsegu guztietara
etorriko gara, ea
menderatzen ditugun
piezak”. 

Kaleak guztionak
direlako…

Umore Onakoek atera dituzte danbor eta barrilak 

B a t z a r  N a g u s i e t a k o  M a h a i a , A z k o i t i a n

Berriki Gipuzkoako Batzar Nagusietako
mahaikideak Azkoitian izan dira bisitan,
Foru Parlamentuari buruzko ezagutza za-
baltzeko herriz herri dabilen autobus te-
matikoa aurkezteko xedez. Asier  Aran-
barri alkateak eta zinegotziek harrera
egin zieten batzarretako ordezkariei eta
erakunde biek oroigarriak trukatu zituz-
ten. Halaber, Batzar Nagusietako Ma-
haia Udaletxeko aretoan bildu zen ohi-
ko batzarra egiteko, autobusera ikustaldia
egin aurretik. 

Gipuzkoako beste zenbait herri-
tan gertatzen den legez, Azkoi-
tian zentzu berezia hartzen du
Aste Santuak. XVI. mendetik os-
patzen da. Aurten ere, Ama Dolo-
reetakoak eta Kristoren hilobiak
elizatik San Frantziskorainoko bi-
dea egingo dute Ostiral Santu
gauean, armatuen lantza kolpeak
baino entzuten ez direla. 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak,
Bidegileak bildumaren barruan, Julene
Urzelairen biografia kaleratu du. Azkoitian
jaioa 1912an, Emakume Abertzale Batza-
ko kide eta mitinlari ospetsua izan zen.
Caracasen eman zuen azken arnasa
1983an. Xabier Euzkitzek
idatzi du bere bio-
grafia.

“Etortzen garen lehen-
dabiziko aldia da eta
gogo handia dugu dan-
borrada egunerako”.

AITOR ETA URKO

“Euskal Herri osoa
konkistatu zuen.
Neska zoragarria
zen: altua, liraina,
ahots bereziaren ja-
be, fintasuna eta
indarra batera zi-
tuen. Ezin ederra-
goa. Guk Greta
Garbo ezagutzen
genuen, zinearen
bitartez. Guretzat
haren parekoa zen
Julene”.

“Askotan entzun nuen
Julene mitinetan. Ha-
rrikada batera bizi zen.
Zaharragoa zen baina
aitak meza nagusira
eramaten ninduen eta
han izaten ziren miti-
nak. Zortzi bat urte
izango nituen. Asper-
tuta egoten nintzen
baina Julenerengan
nabaritzen nuen hala-
ko bizitasun bat, hala-
ko su bat, indar bat”.

GENOVEVA ALDALUR JOSEBA ULAZIA

Asier Aranbarri al-
katearen aitonaren
arreba zen Julene
Urzelai. “Ikasketa
berezirik gabe, Jule-
nek bihotzak esaten
zuenari jarraitu zion.
Erbesteak ematen
duen ikuspegi berezi
hortatik Aberria
maitatzen erakutsi
zigun inor gorrotatu
gabe. Eten ez den
kate luze baten zati
garela erakutsi zi-
gun. Abertzale kon-
prometitua zen” .

Iñaki Anasagastik Ju-
lene elkarrizketatzeko
aukera izan zuen Cara-
casen Radio Euskadi-
rako. Horrela jaso du
Euzkitzek Anasagastik
Urzelairi buruz esanda-
koa: “Gogoan dut nola
heldu zen Pacairigua
eraikinera. Zinez doto-
re jantzia, bere begi ur-
din zoragarriekin, itxu-
ra berezi eta aparteko-
az. Hark espia film ba-
tekoa zirudien, kapela
loreduna besterik ez
zuen falta”.

ASIER ARANBARRI IÑAKI ANASAGASTI

“Urte asko daramatzagu ateratzen.
Danbor kolorearen arabera, jantzi ja-
kin bat eramaten da. Gu aurten “kozi-
neraz” aterako gara”.

MIREN, JONE, MAIALEN, JANIRE ETA LEIRE

XABIER EUZKITZE

Julene Urzelai
Udalak kaleak txukun
gordetzeko eskatzen die
txakurren jabeei
Últimamente la presencia de deyecciones
caninas en la vía pública así como en zo-
nas verdes se ha incrementado de manera
alarmante, por lo que el Ayuntamiento insta
a los dueños de los animales a respetar la
ordenanza municipal y a mantener un com-
portamiento cívico. Los dueños están obli-
gados a recoger los excrementos de sus
perros y depositarlos en un contenedor de
basura. Su incumplimiento puede ser san-
cionado con multas de entre 30 y 300 eu-
ros.
Udalak dei bat egin nahi die animalien
jabeei udal ordenantza errespeta deza-
ten. Haien ardura da txakurrek bide
publiko eta berdeguneetan egiten dituz-
ten gorozkiak jaso eta zaborrontzietara
botatzea. Azkenaldian, ordea, gero eta
sarriago ikusten dira kontrako kasuak
eta herriko hainbat gunetan ohikoa bi-
hurtzen ari da lurrean txakur kakak
ikustea. Horren aurrean, udal arduradu-
nek errespetuz jokatzeko eskatzen diete
animalien jabeei. 
Ordenantzaren arabera, gorozkiak ez ja-
sotzea arau-hauste arintzat hartzen da,
baina isuna 30 eta 300 euro artekoa
izan daiteke.  
Udala ahalegin handia egiten ari da
udalerriko kale eta parkeei txukun eus-
teko, zabor kudeaketa eraginkor eta
egoki baten bidez. Baina garrantzitsua
da herritarrek ere errespetuzko jarrera
izatea. Kaleak guztionak dira.

JONE ETA MALEN

Julene Urzelairen

biografia
 eskura-

garri U
daletxean
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