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TXIKIAK PILOTAN DABIZ JOLASTEN, DANTZAN BALITZ MODUAN.
LOS PELOTARIS MÁS PEQUEÑOS ESTAN JUGANDO “B” + “B1” + “B3” + “D”
Txikiak justu asmatzen dute, beraien eskutxuakaz,
pilota jotzen. Baina ez zaie falta gogoa eta jakingura,
pausoz pauso, pilotan ikasteko. Eta holan dabiz
egunero, pilotan inguruan. Horrela ibili ziren orain
kadeteak direnak, gazteak, nagusiak eta, gaur egun,
profesionalak direnak....
Los txikis, pre-benjamines, benjamines, alevines e
infantiles, están participando en los campeonatos “B”,
“B” “B3” y participarán en el “D” a partir de enero. Se
tratará de un nuevo campeonato de iniciación en el
que participarán, chicos y chicas, pelotaris con poca
experiencia en el mundo de la pelota.

Como sigularidad podemos destacar que ha aparecido
la nueva liga “B3” en la que participan dos grupos
de Adiskide en bejamines y uno de alevines. En esta
nueva liga los partidos son diferentes, es decir no son
como hasta ahora a 18 tantos. El fin es que los pelotaris
jueguen partidos más largos donde les de tiempo de
disfrutar en el frontón y no el típico “partido, saque,
tanto”.
En este terreno escolar tenemos, una buena noticia
de cara al futuro pelotazale de Galdakao, que hay 9
prebenjamines apuntados en Adiskide.

Juan Bautista Uriarte, 49
Galdakao 94 456 73 74
www.joyeriazuluaga.com
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BILBAO • GALDAKAO • ZORNOTZA • DONOSTIA-SS • VITORIA-GASTEIZ

Degustación

IZASKUN

Abierto

AXA SEGUROS

Euskadi, 8
Tfno: 944 566 028 - Fax: 944 567 400
48960 GALDAKAO

de 6 a 24

MOBILIARIO E
INTERIORES
Gernika Kalea, 3
GALDAKAO
Tfno: 944 567 979

todos los dias
MARISCO
los fines
de semana

Tfno: 944 563 716
Bizkai Kalea, 5
489609 GALDAKAO

PELOTAZALE

Auto Reparaciones
ARTOLA

Ahora tambien puedes leerla
o descagarla de internet
Area de descargas
del Departamento de
CULTURA, JUVENTUD,
DEPORTES E IGUALDAD

Chapa - Pintura
Servicio rápido de mecánica
Bº Artola, 17 Bis

www.galdakao.net

(Carretera Erletxe a Larrabetxu)

48960 Galdakao
Tfno: 944 558 241

URIBEKOSTA 2013.
BENJAMINAK:
Vilanova – Ariznabarreta 10 LEIOA 18
Leioarrak berandu heldu ziran frontoira eta 18:30-ak
pasatuta bota behar izan eban txapa airera epaileak.
Galdakoztarrak urduri aritu ziren eta ohikoak ez diran
hainbat akats egin ebezan bai Vilanova zein Ariznabrretak.
Entrenamenduetan gogor ekin behar deutsie eta aurrera
begira hobetzen joan. Animo.
ALEBINAK:
Ruiz – Garay 16 LEIOA 18
Partidu hasieratik erdirarte, Adiskideko Garai eta Ruiz
egon ziren markagailuan aurretik. Partidu erditik aurrera,
Leioarren segurtasuna Ruiz eta Garairen indarrari gailendu
zitzaion. Galdakoztarrek tantoak domeinatu arren,
Leioarrek defentsan oinarrituz, tantoak beraien aldera
erortzea lortu eben.
INFANTILAK:
Vilanova – Muñozguren 18 LEIOA 03
Istoria handirik gabeko pàrtidua. Hasieratik nabarmena
izan zanbikoteen aldea eta Muñozguren eta Vilanovak
arazo eta larritasunik pasatu barik lortu eben garaile izatea.

KADETEAK:
Garay – Sagarduy 18 LEIOA 03
Asier Garay eta Danel Sagarduy ez eben lan handirik izan
Leioarren aurka. Ondo eta seguru jokatu eben eta horren
ondorioz tanto politak lortu ebezan. Hurrengo partiduetara
begira izangO dabe askoz lan gehiago egin beharra.
JUBENILAK:
Ereño – Ugalde 22 LEIOA 17
Ugalde eta Ereñok lan gogorra egin behar izan eben
Leioarren kontra. Ereño atzean, seguru ibili arren beste
egun batzuetako kolpe freskoa faltatu jakon. Ugalde
aurrean goirabeheratsu ibili zan. Tanto ederrak lortu
ebezan baina akats jhandiak ere egin zituan. Jubenilak
sailkapenean nagusi dira eta semifinaletara txartela lortua
dute jada.
			
NAGUSIAK:
Vidaurre – Sainz 22 LEIOA 03
Bidaurre eta Sainzentzat izan zan Uribe kostako jardunaldi
honetako azkenpartidua.
Nabaria izan zan hasiera
hasieratik talde bien desoreka, joko mailari jagokonean.
Bidaurrek airez asmatu eban eta Sainzek ostera kolpe
fresko eta sendua erakutsi eban herriko pelotakuan.

ALEBINAK:
GETXO 03
Ruiz – Garay 18
Maila eskaseko bikotea da Getxoztarrena eta gure
pelotariek lan gitxi izan eben partidua aurrera ateratzeko.
Hurrengo partiduetan lan gogorragoa egin beharko dabe.
INFANTILAK:
GETXO 11 Vilanova – Muñozguren 18
Vilanova hasi zan atzelaria lanetan eta oso urduri ekin
eutson partiduari. Partidu erdirarte markagailuan atzetik
ibili arren, Muñozguren atzelari lanetan hasi zanean bere
kolpeaz baliatuz partidua orekatzea lortu eben. Vilanova
aurrelari lanetan lasaitu egin zan eta tanto polit batzuk
lortuz, partiduari buelta emon eta garaile urtetzea lortu
eben.
KADETEAK:
GETXO 18 Gorostiaga – Sagarduy 10
Asier Garai gaixorik egoan eta Jon Gorostiagak ordezkkatu
eban. Galdakoztarrek partidu polita jokatu eben baina
Getxokoakindarrez nagusi ziren eta beste munduko jokorik

egin barik partidua irabaztea lortu eben. Galdakoztarrak
txukun ibili arren, hainbat fallo egin eben momentu
klabeetan eta horren ondorioz porrotagaz bueltatu ziren
etxera.
JUBENILAK:
GETXO 17 Ereño – Ugalde 22
Partidu kaxkarra Adiskideko pelotariena. Bi bikoteen joko
maila ikusita errezaga irabazi beharreko partidua zan. Huts
asko egin ebezan Galdakoztarrak eta horren ondorioz azken
momentuko urduritasunak pasatu behar izan ebezan. Lider
sendo jarraitzen dabe Uribe kostan jubenilak eta finalean
izateko hautagia onak direla klaru dago. Animo!
NAGUSIAK:
GETXO 06 Vidaurre – Sainz 22
Partidu serio eta txukuna jokatuta eta asko nekatu beharrik
gabe garaile izan ziren Adiskidekoak. Bidaurrek tanto
politak bukatu ebezan eta Sainzek erabateko domeinua
erakutsi eban atzealdean.
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URIBEKOSTA 2013.
BENJAMINAK:
Vilanova – Ariznabarreta 13 URDULIZ 18
Lehengo partidua oso berdinduta egon zen, hasieran oso
eroso ibili ziren Galdakaoko pilotariak, baina Urdulizekoak
konfidantza hartu zutenean hasi ziren markagailuan
hurbiltzen eta honek urduri jartzea egiten zuen gure
pilotariei. Bukaeran gogotsu eta bildur barik ibili ziren
Galdakoztarrak eta aurrera eraman zuten partidua.
ALEBINAK:
Ruiz – Garay 18 URDULIZ 10
Partiduaren hasieran ikusten zen arazo barik eramango
zutela partidua aurrera gure pilotariak. Baina 8-0 irabazten
zihoazela,lehengo tantoa egin zutenean aurkariak, Iñaki
eta Jon lekuz aldatu ziren eta espero ez zituzten arazoak
agertu ziren. Joneri ez zitzaizkion gauzak nahi zituen bezala
irtetzen eta oso urduri jarri zen. Azkenean dakiten

bezala jolastu zuten eta arazo handirik gabe bukatu zuten
partidua
INFANTILAK:
Vilanova – Muñozguren 18 URDULIZ 02
Infantilak gogoz sartu ziren partidura, beraiek dakiten
bezala jolastu zuten. Lander aurrean ondo bukatu zituen
tantoak eta Alberto atzean arazo barik dominatu zuen. Ez
zuten arazo izan, oso eroso ibili ziren.
KADETEAK:
Garay – Sagarduy 18 URDULIZ 05
Nahiz eta galtzen hasi partidua, gure pilotarientzako
frontoia deserosoa zelako, arazo barik aurrera eraman
zuten partidua. Asierreri kostatu zitzaion pixka bat
partiduan sartzea, baina azkenean partidu bikaina jolastu
zuen. Danel aurrean behar bezala bukatu zituen tantoak.

BESTE TXAPELKETAK 2013.
Hernandez, Elezkano eta Galarza, dabiz Euskal Herriko Txapelketaren baten parte hartzen, eta oso ondo gainera.Negu
honetan, Elezkano eta Galarza moduko parejarik ez dago. Diario Vaskoko Txapelketan fenomeno dabiz eta itxaropen
handiarekin jarraitu behar diegu.
Galarza be bai Zaldibarko Txapelketan ari da.
LEZAMA

PROM

Larrañaga - Hernandez

22 - 11

Iribarren - Sanchez

LEZAMA

SENIOR

Azpiri - Galarza

22 - 09

Adrian - Diez

GETXO

SENIOR

Elezkano - Galarza

22 – 15

Beitia - Perez

ZALDIBAR

SENIOR

Azpiri - Galarza

22 - 15

Dorronsoro - Perez

DIARIO VASCO

SENIOR

Elezkano - Galarza

22 - 07

Sancho - Perez

PARTAIDEAK

Elezkano, Hernandez eta Galarza.

Abierto todos
los dias del año
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con el mejor ambiente
Juan Bautista Uriarte, 59 - 48960 GALDAKAO - Tel: 944 572 575

Danel Elezkano

ADIZKIDEKO PILOTARI PROFESIONALA
1.
Noiz egin zinen profesionala?
Pasaden urteko (2012) Abuztuaren 18an bihurtu nintzen profesional eta urrats handia izan zen niretzat, 18
urterekin txikitatik izan nuen amets bat betetzeko
aukera izan dudalako, eta zoriontsua naiz horregatik,
zorte pixka bat ere izan behar dela horretarako.
2.
Kontatu sinatu baino aurreko mugimendu
guztiak? Zelan izan zen?
Egia esan, dena nahiko arina izan zen, 2012ko udara
iristean, gero eta gehiago entrenatzen nintzen haiekin, ni oso gustura aurkitzen nintzen baina banekien
oso gaztea nintzela oraindik, eta bat batean, uztaila amaitzear, teknikoek komentatu zidaten Bilboko
jaietan debuta egin nezan, intentzioa zutela. Orduan,
bizpahiru buelta eman nizkion gazteegia nintzen edo
ez, baina teknikoek hori erabaki zuten eta haiengan
konfiantza osoa dut, hartutako erabakiaz eta zoriontsu naiz, nire ametsa bete dudalako horrekin. Azken
batean, teknikoak dira gehien dakitenak.
3.
Norekin egin zara pilotari profesionala? Enpresa?
Asegarceren eskutik egin naiz pilotari profesionala
eta asko eskertzen diet eman didaten aukera hau,
izan ere, lehenengo unetik oso ondo zaindu didatelako eta asko lagundu didatelako bertako entrenatzaile guztiek. Momentu hauetan izandako entrenatzaile guztiak datozkit gogora, guztiekin asko ikasi
dudalako, lehenengotik azkenengora. Etxegiarekin
eman ditut agian urte garrantzitsuenak eta aita eta
anaiarekin batera asko irakatzi didate. Baina pilotan
lagunak egin ditut guztiaren gainetik, bai aurkari eta
bai bikote izan ditudan guztiei asko eskertu behar
dietelako haien tratuagatik.
4.
Pertsonalki zer aldaketak suposatu du horrek?
Familian, etxean, elikaduran, bizi modua, ordutegiak...
Agian pixka bat gehiago planifikatu behar da astea,
baina arlo horretan ez dut aldaketa askorik igarri.
Orain arte egin dudan bera, egiten jarraitzen dut,
ikasketak oso garrantzitsuak dira niretzat eta ondo
doazkit, gainera, badakit pilota mundua bukatu egiten dela. Bestalde, lagunekin egoten jarraitzen dut
eta familiari dagokionean, beti izan dira hor, bai une
onetan, zein txarrenetan. Eta entrenatzeari dagokionean, gustura egiten diren gauzetarako beti aurkitzen da denbora, gainera horretarako egiten dugu lan

eta zorte handia dugula uste dut.
5.
Pilotari baten astea nola egiten da profesionala zarenean?
Lehen ikasten nengoenean goizetan ikasi ta arratsaldeetan entrenatzen nuen, ta orain ikasketak amaitu
ondoren, goizak entrenatzen ematen ditut normalean
eta arratsaldeak, nire denbora librea izaten dut. Nahiz
eta txapelketa bat prestatzen hasi aurretik hilabetetako egun batzutan goiz ta arratsaldez ere entrenatu
izan dut.
6.
Zer arazoak izan dituzu orain arte?
Pilotari batek, beste edozein kirolarik bezala, lesioak
izaten ditu eta hor nabaritu dut aldaketa pixka bat.
Gaizki pasatzen da eskuak ondo ez daudenean, baina
momentu horietan familiak asko lagundu dit eta orain
badakit, ondo nagoenean garrantzitsuena disfrutatzea dela, momentu onak datozen bezala txarrak ere
agertzen direlako.
7.
Zer alaitasunak eta gozamenak izan dituzu?
Egia esan, ez nago kexatzeko moduan. Urte bat baino
gutxiagoan debuta egiteko eta profesionaletan final
bat jokatzeko aukera izan dut. Debuta nire bizitzako
egun berezienetako bat izan zen, eta ez dut inoiz
ahaztuko, nire betiko ametsa bete baitzen. Eta finala
berdin, pena handia eman zidan finala galtzeak, baina frontoia hola ikustea, lagunak, familia eta herritarrak, bertan izatea, ikaragarria izan zen. Benetan ere
zoriontsu naiz hainbeste jende ikusteagatik eta asko
zor diet, eta asko eskertzen diet ematen didaten laguntza. Ez ditut bi egun hauek ahaztuko.
8.
Beldurrak?Emozioak? Sufrimenduak?
Beldurrak ez dut uste, bueno gazteegia ote nintzeneko duda, baina teknikoen iritzia entzun eta aurrera egiteko erabakia hartu genuen familiak eta nik,
batzuetan trenak behin baino ez dira pasatzen eta
hori zen unea. Emozioak asko, debutean eta finalean
sentitu nuena adieraztea ez da erraza, hainbeste jende nirekin egotea, zoriontsu nau. Eta sufrimenduak,
lesioak daudenean eta gauzak irteten ez direnean,
azkenean, galdu edo irabazteari baino, ondo jokatzeari eta disfrutatzeari ematen diodalako garrantzia
ere.

V - BAT
El bar de Joserra
Plaza Lehendakari Agirre, - GALDAKAO - Tel: 944 568 028

Maquinaria para Aluminio y Compresores
Gernika Kalea, 40 (Junto al Corte Inglés) - GALDAKAO
Tel: 944 570 173 - Fax: 944 570 457
www.maquinariafelipe.com

9.
Inguruko jendea zer esaten du? Familia eta lagunak?
Dena diet eskertzeko. Nirekin izugarri ondo portatu
dira. Haiena ez dakit, baina nire haiekiko iritzia hori
da, eskerrak ematea baino ez dut, sinistu ezina, niretzat afizio handiena da.
10.
Fama, zer da hori? Telebista? Jendea?
Ez dut uste fama askorik dugunik pilotariek, goi mailako superklaseak baino, eta hobe, pixka bat lotsatia
naizelako. Hala ere, inoiz gelditzen banaute ere oso
pozik, gustura egiten dut hizketan edonorekin pilotari buruz, disfrutatu egiten dut, eta beti ikasten da
zer edo zer.
11.
Nora heldu nahi duzu?
Azken finala galduta, nire afizioagatik eta familiagatik
beste final bat jokatzera eta irabazten saiatzera heltzea gustatuko litzaidake, hain eskertuta nago zerbait
zor diedala uste dut. Hala ere, edozein pilotariren

ametsik handiena egunen batean goi mailan aritzea
da eta nire nahirik handiena ere hori da, eta horretarako egingo dugu lan, jakinik oso zaila dela, eta printzipala egiten dudana egiten disfrutatzea de la jakinik.
11.
Afizionatuko ibilbidetik zer gogoratzen duzu?
Gauza asko, oso maila altua dagoelakoan nago. Txapelketa asko datozkit burura, Antiguoko Txapelketa,
tamalez gaur egun egiten ez den Elgetako Txapelketa, Etb kantxa, Diario vasco… denetan eman didaten
tratua eskertzekoa da. Agian, pena nagusi bezala nire
herriarekin herriarteko txapelketa bat irabazi egin
ez izatea. Bi aldiz ateetan gelditu naiz, eta oso momentu goxoak igaro ditudala argi dut, bai herrian, bai
Galdakaon egon nintzen urteetan hainbeste lagundu
zidan Mikel Etxegiarekin. Eta momentu berezi bezala,
anaiarekin batera jokatutako partidak dira, bikote bezala jolastu genituenak, asko disfrutatu nuen.

danel elezkano

EGIKOR
Campa Muguru
GALDAKAO

FERRETERIA
Euskadi, 6
GALDAKAO
 944 566 995

Bizkai, 1 - 48960 GALDAKAO
Tel: 944 572 883

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

Especialidad en Pinchos
y Tortillas

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

BIZKAIA TXAPELKETA BIDEA DARRAI ILDO BERDINETIK.
Kadeteak hasieran baino hobeto, eta Bizkaiko bikote elegantenekin burrukan eta irabazten, aldiro. Hau ez da txarra
norberen kokapena lortzeko pilotaren espektroan eta hortik hobetzen hasteko.
Iradokizun hau, berdin balio du Senior Berezientzako. Norberen lekua hartzea oso garrantzitsua da, hortik hobetzeko.
Beti ikasten da, beti, galtzetik ere, asko gainera, jarrera ezkorregia edo harroegia ez badago tartetik. Etorkizuna ez dago
metro batera, oso luzea du etorkizunak, eta pazientzia ona da “bide lagun”.
Emaitzak kontrajarriak dugu hemengo Mailan. Bikote batek beti irabazten eta beste biak ia beti galtzen. Bide batetik eta
bestetik beti ikasten da. Pazientzia, bakoitzak bere lekuan jarri arte.
ADISKIDE

KADETEAK

Karregal - Uribarri

06 - 22

Izarra

ADISKIDE

KADETEAK

Karregal - Uribarri

05 - 22

Kurene

ADISKIDE

KADETEAK

Karregal - Uribarri

02 - 22

Lemoa “A”

ADISKIDE

KADETEAK

Karregal - Uribarri

Markina

ADISKIDE

KADETEAK

ADISKIDE

KADETEAK
SENIOR “E”
SENIOR “E”
SENIOR “E”
SENIOR “E”
SENIOR “E”
SENIOR “H”
SENIOR “H”
SENIOR “H”
SENIOR “H”
SENIOR “H”
SENIOR “L”
SENIOR “L”
SENIOR “L”
SENIOR “L”
SENIOR “L”

Karregal - Uribarri
Karregal - Uribarri
Elezkano - Galarza
Elezkano - Galarza
Elezkano - Galarza
Elezkano - Galarza
Elezkano - Galarza
Atutxa - Hernandez
Atutxa - Hernandez
Atutxa - Hernandez
Atutxa - Hernandez
Atutxa - Hernandez
Legorburu - Kalzada
Legorburu - Kalzada
Legorburu - Kalzada
Legorburu - Kalzada
Legorburu - Kalzada

22 - 13

ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE

Irailak
21

ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE
ADISKIDE

PARTAIDEAK :

Arkupe
Berriotxoa
Lagun Onak
Izarra
Atutxa - Hernandez
Legorburu - Kalzada
Lea
Izarra
Legorburu - Kalzada
Elezkano - Galarza
Atutxa - Hernandez
Markina
Danok Lagunak
Atutxa - Hernandez
Usansolo
Elezkano - Galarza
Lezama

22 - 14
21 - 22
22 - 05
22 - 01
22 - 03
22 - 09
22 - 04
21 - 22
09 - 22
03 - 22
05 - 22
13 - 22
11 - 22
22 - 09
15 - 22
09 - 22
22 - 19

Karregal, Uribarri, Elezkano, Galarza, Atutxa, Hernandez, Legorburu eta Kalzada.

BIZKAIA - SENIOR

PUNTUAK

JOLASTU

IRABAZI

GALDU

ADISKIDE “E”

20

10

10

LAGUN ONAK

19

10

9

0
1
3
4
4
5
6
6
7
7
7
10

BERRIOTXOA

17

10

7

USANSOLO

16

10

6

ATXARTE

16

10

6

IZARRA

15

10

5

DANOK LAGUNAK

14

10

4

LEZAMA

14

10

4

MARKINA

13

10

3

LEA

13

10

3

ADISKIDE “L”

13

ADISKIDE “H”

10

10

3

10

0

EXPENDEDURIA DE
TABACOS
Y TIMBRES Nº 5
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PLAZAKOETXE
Juan Bautista Uriarte, 49
Tel: 944 561 016 - Fax: 944 567 131
48960 GALDAKAO

imprenta

eklipse

C/ Zamakoa 17, trasera

Juan Bautista Uriarte, 49
Tel: 944 572 333 - Fax: 944 572 332
48960 GALDAKAO

Fotocopias b&n / color
Servicio de imprenta
Reproducción de Planos
Araba kalea, s/nº
48960 GALDAKAO

TXALAPARTA KOPI

Juan Bautista Uriarte, 55
48960 GALDAKAO
Tel: 944 568 463 - Fax: 944 568 468

txalapartakopi@euskalnet.net

Bizkai Kalea, 83
48960 Galdakao
Tel: 944 565 085

Tel: 946 001 055 - Tel/Fax: 944 561 279
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Fomentando y
Divulgando el Deporte
de la Pelota
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USANSOLO

DESPUÉS DE UNA LARGA RECUPERACIÓN, MIKEL LARUNBE VUELVE A LA CANCHA.
Bost hilabete ondoren Mikel Larunbe itzuli zen,
azaroaren 30ean, pilotari jotzea, Labriten. Bost
hilabete, jokatu gabe, luze egiten dira, pilotari jotzen
egon den pilotari batentzat.
Urtarrilaren 6an, Bizkaia frontoian debutatu zuen,
Olaizola I laguntzarekin eta Saralegi-Apraizen kontra.

Urtebete pasatu da eta purgatorio bat ere, joan den
ekainean, Sopelako frontoian, eskumako eskua apurtu
zuenetik.
			

Zorte on eta eutsi goiari.

JESUS BELARRINAGA SAGARMINAGARI, ATSEDENA EGUN HANDIRARTE.
Ander Belarrinagaren aita, joan jaku, beste palko batetik pilotako partiduak ikustera.
Ander Adiskideko pilotaria izan da, eta Adiskidetik doluminak eman nahi dizkiegu sendi guztien
artean banatzeko.

Abenduan Jaiotakoak, Zorionak.
RUIZ			
MADARIAGA		
ETXEBARRIA		
CASTELLANO

DOISTUA		
MIRAVILLES		
DEL BLANCO		
HAZAS		

MIKEL			
EKAITZ		
JON ANDER		
EGOITZ		

Reparación,
alineación y venta
de neumáticos
equilibrados

Bº Olabarri, 15 - GALDAKAO
Tel: 944 561 213

28/12/1999
06/12/2000
05/12/2003
27/12/2003

ELEXALDE
SAGARDOTEGIA
Menús de Sidreria
y
Degustación

EUSKAL PILOTAREKIN

Especialidad en Pescados
y
Carnes

Bº Elexalde, s/nº Tel: 944 563 867 y 944 571 614 - Fax: 944 563 867
48960 GALDAKAO

GAlDAKAOKO uDALA
Laguntzaile

Kultura, Gazteria eta Kirol Arloa
 944 567 862

