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GAUEKOAK PROGRAMAREN AURKEZPENA

Udaberria heltzear dago eta horrega�k gure Udazkena – Uda 2018 denboraldiarekin

gatoz berriz ere. 

2017. urtean zehar egindako lanarekin lortu ditugun emaitzak oso oso onak izan dira,

izan ere ia-ia aurreko urteko emaitzak bikoiztea lortu dugu, hauek 6780 pertsonakoak

izanik  2016.  urtean  eta  13077  pasaden  urteko  bi  denboraldietan.  Emakumezkoen

parte-hartzeari  dagokionez  asko  hobetu  dugu  ere,  gizonezkoen  eta  emakumezkoen

kopurua berdintze�k gertu egonda. 

Dena den, nahiz eta asko hobetu dugun, gure helburua hurrengo urteetan hobetzen

jarraitzea  eta  parte-hartzaile  kopurua  igotzen  jarraitzea  da,  eta  honekin  batera

emakumezkoen  parte-hartzea  bultzatzeko  estrategiak  bilatzen  jarraitzea,  hau

gizonezkoenarekin guz�z berdintzeko eta hala bada gainditzeko.

Gauekoake�k aisialdiarekin,  kulturarekin  eta  gazteekin  erlazionatutako “marka”  gisa

iden�fikatzeko  helburuarekin  jarraitzen  dugu,  16  eta  30  urte  bitarteko  gazte

gasteiztarrentzat mota guz�etako proposamenak dituen aukera kulturala bilatuz. Hau

dela  eta  denboraldi  honetan  egutegi  oso  dinamiko  eta  askotarikoa  prestatu  dugu,

ekintza eta proposamen ugarirekin: kirolak, ar�s�koak, musikalak, tailerrak, etab.

Laburbilduz, denboraldi energikoa, erakargarria eta heterogeneoa prestatu dugula uste

dugu,  Gasteizeko  gazteriari  aisialdi   aukera  amaigabea  eskaintzeko  eta  orain  arte

lortutako emaitzak hobetzeko.



PROGRAMAZIOA

DATAK: Martxoaren 10re�k, larunbata, uztailaren 21era, larunbata.

DENBORA: 35 proposamen eta 76 ekintza 65 egunetan.

 

PROPOSAMENAK

MARTXOA:

• 10, larunbata: Gauekoak martxan! / El musical-Musikala

• 15, osteguna: Bertso-saioa

• 17,  larunbata:  Parkour  hastapen  tailerra  /  OroiTour:  Martxoak  3 /  El

musical-Musikala

• 18, igandea: Parkour hastapen tailerra

• 24,  larunbata:  Esta  habitación  vacía  /  La  mirada-Begirada  /  Cómo  se

camina  a  Ítaca  /  El  musical-Musikala  /  Bizikleten  mekanikari  buruzko

tailerra

• 25, igandea: Esta habitación vacía / Espacios de des-aprendizaje

APIRILA:

• 3, asteartea: Flamenco “pa” todos

• 5, osteguna: Flamenco “pa” todos

• 7, larunbata: Smart TV bat eraiki / YouTuberen aurpegi ezkutua / Parkour

hastapen tailerra / El musical-Musikala

• 8, igandea: Parkour hastapen tailerra

• 9, astelehena: Ahoz-aho II

• 10, asteartea: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 11, asteazkena: Ahoz-aho II

• 12, osteguna: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 13,  os�rala:  Entzunareto  os�ralak  /  Mikologiari  buruzko  oinarrizko

tailerra (udaberriko zizak) / Ahoz-aho II 

• 14, larunbata: Sacamantecas 2.0  / Emart. Ikus gaitzazuen! / El musical-

Musikala

• 16, astelehena: Mikologiari buruzko oinarrizko tailerra (udaberriko zizak)

/ Ahoz-aho II

• 17, asteartea: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II 

• 18, asteazkena: Ahoz-aho II



• 19, osteguna: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 20,  os�rala:  Entzunareto  os�ralak  /  Mikologiari  buruzko  oinarrizko

tailerra (udaberriko zizak) / Ahoz-aho II

• 21, larunbata: V. Spring Cup / El musical-Musikala

• 22, igandea: V. Spring Cup / Espacios de des-aprendizaje

• 23, astelehena: Mikologiari buruzko oinarrizko tailerra (udaberriko zizak)

/ Ahoz-aho II

• 24, asteartea: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 25, asteazkena: Ahoz-aho II

• 26, osteguna: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 27, os�rala: Mikologiari buruzko oinarrizko tailerra (udaberriko zizak) /

Ahoz-aho II 

• 30, astelehena: Ahoz-aho II

MAIATZA: 

• 1, asteartea: Emart. Ikus gaitzazuen! / Ahoz-aho II 

• 2, asteazkena: Ahoz-aho II

• 3, osteguna: Ahoz-aho II

• 4, os�rala: Vintage Era / Ahoz-aho II

• 5, larunbata: Vintage Era / Ahoz-aho II

• 6, igandea: Vintage Era

• 11, os�rala: Oilar borroka

• 12, larunbata: Emart. Ikus gaitzazuen! / El musical-Musikala 

• 15, asteartea: Astebete Cocina de Guerrillarekin

• 16, asteazkena: Astebete Cocina de Guerrillarekin

• 17, osteguna: Astebete Cocina de Guerrillarekin / Morbus Operandi

• 18, os�rala: Astebete Cocina de Guerrillarekin 

• 19, larunbata: Skate txapelketa / Astebete Cocina de Guerrillarekin / El

musical-Musikala

• 20, igandea: Herri kirolak / Espacios de des-aprendizaje

• 26, larunbata: Parkour hastapen tailerra / El musical-Musikala

• 27, igandea: Parkour hastapen tailerra

EKAINA:

• 1, os�rala: Body Art Nalua

• 2,  larunbata:  Kontsola  bat  eraiki  /  El  musical-Musikala  /  Emart.  Ikus

gaitzazuen!

• 5, asteartea: Masaje tailerra



• 7, osteguna: Masaje tailerra

• 8, os�rala: Kon lo puesto

• 9, larunbata: Kon lo puesto

• 10, igandea: Ra eta Koldo Uriarte

• 12, asteartea: Masaje tailerra

• 14, osteguna: Masaje tailerra

• 15, os�rala: Last Infusion / Freak Fes�val

• 16, larunbata: Freak Fes�val

• 17, igandea: Freak Fes�val / Espacios de des-aprendizaje

• 19, asteartea: Masaje tailerra

• 21, osteguna: Masaje tailerra / Osteguna Rock Fes�val

• 23, larunbata: Parkour hastapen tailerra

• 24, igandea: Parkour hastapen tailerra

• 26, asteartea: Masaje tailerra 

• 28, osteguna: Masaje tailerra

• 30, larunbata: Por el Norte Jam 2018

UZTAILA:

• 21, larunbata: M-FEST!



EREMUAK

UDAL TOKIAK:

• Zabalgana GE

• Iparralde GE

• San Andres GE

• Judimendi GE

• Ibaiondo GE

• Aldabe GE

• El Pilar GE

• Landatxo GE

• Lakua GE

• La Vitoriana futbol-zelaiak

• Landazuri polikiroldegia

• Oihaneder Euskararen Etxea

• Luis Aranburu Udal Musika Eskola

EREMU IREKIAK:

• Armentum parkea

• San Mar�n skateparka

• Santa Luzia skateparka

• Duque de Wellington k. Baias ibaia k.-rekin

• Federico Baraibar k.

• Sefarad plaza

• Plaza Nagusia

• Aiztogile k. San Francisco aldaparekin

• Urrezko Zeledonak plaza

• Foru plaza

• Foru k. Postas k.-rekin

• Sebas�an Iradier plaza

• Aiztogile k.

• Hedegile k.

• Andre Mari Zuriaren plaza

• Zabalgana skateparka

• Aihotz plaza

EREMU PRIBATUAK:

• Le Coup aretoa

• Euskedi Ikertze Informa�ka



• ARTgia

• Mi�ka aretoa

• Escuela de la Felicidad Noralai

BESTELAKOAK:

• Ar�um, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa



ELKARTEEN PARTEHARTZEA

Berriz ere elkarte edota kolek�boen parte-hartze handia dakar denboraldi honetarako

proposatutako  programazioa,  hauetariko  erdia  gutxi  gorabehera  urrian  zabaldu  zen

proiektu-poltsara elkarteek nahiz pertsona fisikoek bidalitakoak izanik eta gainontzeko

erdia  lan-taldeak  proposatutakoak  eta  beste  elkarte  edota  erakundeekin  aurrera

eramandakoak. 

Pertsona fisikoez gain hauek dira denboraldi honetan haiekin lan egingo dugun elkarte,

antolamendu edo erakundeak:

• Oihaneder Euskararen Etxea

• Arabatarren Parkour Elkartea

• Martxoak 3 Elkartea

• Biciada-Gasteiz

• Iris Audiovisual

• Arabako Argazkilaritza Elkartea

• Escuela de la Felicidad Noralai

• Asined de I+D

• ARTgia

• Luis Aranburu Udal Musika Eskola

• Enaxi Eventos Temá�cos

• Gazteizko Gorgonak Jugger Taldea

• Asociación Sugar Push

• Oketa Herri Kirol Taldea

• Cocina de Guerrilla

• Bibote Gorriak

• Asociación Cultural Valinor

• Chikara

• Triki-maulkiak

• Nada Kolek�bo

• Araña del Rock Producciones



PROPOSAMENAK

MUSIKA

• GAUEKOAK MARTXAN!
Martxoak 10 (larunbata). 19.00. Le Coup aretoa

Gauekoak-eko Udaberria – Uda 2018 denboraldiko hasierazko jaia, non D-TOX

bertako gazte taldea bere disko berria aurkeztuko duen talde sorpresa batez

teloneatua.

• BERTSO-SAIOA
Martxoak 15 (osteguna). 21.00. Oihaneder Euskararen Etxea

Izar  Mendiguren,  Aroa  Arrizubieta  eta  Paula  Amilburu  bertsolari  arabatar

gazteekin bertso-saioa.

• ENTZUNARETO OSTIRALAK
Apirilak 13 eta 20 (os"rala). 19.30. Luis Aranburu Udal Musika Eskola

Luis Aranburu Udal Musika Eskolako David Cid eta Silvia San Mar�n ikasleen

kontzertuak.

• OILAR BORROKA
Maiatzak 11 (os"rala). 18.00 – 21.00. Le Coup aretoa

Rap ekitaldia zeinean hiriko MC desberdinek oilar borroka batean arituko diren. 

• RA ETA KOLDO URIARTE
Ekainak 10 (igandea). 13.00. Aiztogile k.

Kaleko kontzertu akus�koa.

• LAST INFUSION
Ekainak 15 (os"rala). 20.00. Hedegile k.

2016. urtean Vitoria-Gasteizeko 4 gazte sortutako proiektu musikala, zeintzuk

ahotsaren  freskotasunaz  eta  musika  beltzaren  influentziaz  gidatuta  soinu

elektronikoekin  esperimentatzen  duten.  Argia  eta  iluntasunaren  arteko

nahasketa orekatua.

• OSTEGUNA ROCK FESTIVAL
Ekainak 21 (osteguna). 17.00 – 00.00. Andre Mari Zuriaren plaza

Azkena Rock Fes�valaren aurreko rock kontzertuak.



SORKUNTZA

• LA MIRADA-BEGIRADA
“La Mirada-Begirada” Vitoria-Gasteizi  buruzko lehenengo film  kolek�boa da.

Arabako errealizadore gazte desberdinek zuzendutako 8 laburmetraiaz osatuta

dago  eta  bertan  hiriko  leku,  aktore  eta  istorioak  ikusiko  dira.  Jarduera  urte

osoan zehar luzatuko da eta behin muntaia egin eta gero “Semana del  Cine

Vasco - Euskal Zinemaren Astea”n estreinatuko da 2019ko otsailean.  

• CÓMO SE CAMINA A ÍTACA
Martxoak 24 (larunbata). 19.00. Ibaiondo GE

Azkeneko 8 urteotan Lupus izeneko gaixotasunarekin bizi den 28 urteko Miren

Amestoyren “Nadie me enseñó cómo se camina a Ítaca” liburuan oinarritutako

dantza eta antzerki antzezlana.

• AHOZ-AHO II
Apirilak  9  –  maiatzak 5.  11.00 –  14.00 eta 17.30 –  20.00  /  11.30.  Federico

Baraibar k.

Igorpena,  mitologia,  sinesmenak,  errituak  eta  tradizioak  eta  emakumearen

papera historian zehar asmatzaile eta bizitza-sortzaile gisa omentzen duen eta

Ahoz-aho  I  (Haziak)  jarraitzen  duen  gizarte-berrikuntzazko  proiektu

muralis�koa.

• EMART. IKUS GAITZAZUEN!
Apirilak 14, maiatzak 1 eta 12 eta ekainak 2. 11.00 – 14.00. ARTgia, Sefarad

plaza,   Plaza  Nagusia,  Aiztogile  k.  San  Francisco  aldaparekin,  eta  Urrezko

Zeledonak plaza 

Hiriko 3 emakume sortzaileentzako beka-deialdia, zeinen lana eta proiektuaren

garapena zuzenean ikusi ahal izango den. 

KIROLA

• PARKOUR HASTAPEN TAILERRA
Martxoak 17 eta 18, apirilak 7 eta 8, maiatzak 26 eta 27 eta ekainak 23 eta 24

(larunbata  eta igandea).  18.30 –  21.00  /  11.00  –  13.00  eta  17.30 –  19.00.

Zabalgana GE eta Armentum parkea, San Andres GE eta San Mar"n skateparka,

Judimendi  GE eta Santa Luzia skateparka eta Ibaiondo GE eta Baias ibaia k.

Duque de Wellington k.-rekin

Hiriko auzo desberdinetan egingo den parkour hastapen tailerra, barruko eta

kanpoko prak�kekin.



• V. SPRING CUP
Apirilak 21 eta 22 (larunbata eta igandea). 9.00 – 20.00 eta 9.00 – 18.00. La

Vitoriana futbol-zelaia

Jugger ipar-txapelketa, errugbi eta esgrimaren elementuak konbinatzen dituen

eta trebetasunean eta estrategian oinarritzen den talde-kirola. 

• HERRI KIROLAK
Maiatzak 20 (igandea). 12.00. Foru plaza

Arabako Oketa herri-kirol gazte taldearen erakusketa.

• SKATE TXAPELKETA
Maiatzak 19 (larunbata). 17.00 – 20.00. Santa Luzia skateparka

Kategoria ezberdinetan burutuko den skate txapelketa.

• POR EL NORTE JAM 2018
Ekainak 30 (larunbata). 15.00 – 22.00. Zabalgana skateparka

Mailaren  arabera  kategoria  eta  txanda  desberdinetan  garatuko  den  BMX

txapelketa,  bizikletarekin trebeziak erakutsiz  eta frogatuz. Bitartean zuzeneko

musika,,  animatu  eta  akrobaziak  azalduko  dituen  speakerra,  ikusleentzako

sorpresak eta partaideentzako sariak egongo dira.  

TAILERRAK

• EL MUSICAL-MUSIKALA
Martxoak 10, 17 eta 24, apirilak 7, 14 eta 21, maiatzak 2, 19 eta 26 eta ekainak

2 (larunbata). 10.00 – 13.00 / 20.00 – 21.00. Escuela de la Felicidad Noralai eta

Lakua GE

Musikalaren  diziplina  ar�s�koa  ikastean  eta  hura  antzeztean  interesatuta

dauden  gazteen  formakuntzarako  proiektua,  zeinerako  dantza,  kantu  eta

antzerki klaseak emango diren. 

• BIZIKLETEN MEKANIKARI BURUZKO TAILERRA
Martxoak 24 (larunbata). 11.00 – 14.00 eta 17.00 – 20.00. Iparralde GE

Bizikleten mekanikari buruzko oinarrizko tailerra.

• ESTA HABITACIÓN VACÍA
Martxoak 24 eta 25 (larunbata eta igandea). 10.00 – 14.00 eta 16.00 – 20.00.

Ar"um, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa

Bat-bateko  argazkilaritza  tailerra.  Lortutako  irudiekin  Udazkena  2018

denboraldian argazkiak irudi berriak sortzeko baliabide gisa erabiliz erakusketa

egingo da,  izan  ere  ikusleek  bertan  ateratako  argazkiekin  elkarri  eragin  ahal

izango dute #estahabitacionvacía traola erabiliz.



• ESPACIOS DE DES-APRENDIZAJE
Martxoak 25, apirilak 22, maiatzak 20 eta ekainak 17 (igandea). 10.00 – 14.00.

Judimendi GE

Ikasitakoa ahazteko espazioak banako bi ekintza dira (“Desprincesamiento: las

princesas  y  los  príncipes  también  lloran”  y  “Autocoñocimineto”),  parte-

hartzaileei  sexualitatearen  eta  feminismoaren  ildoko  bi  gai  desberdinen

inguruan ikasitakoa ahazteko aukera emateko helburuarekin. 

• FLAMENCO “PA” TODOS
Apirilak 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 eta 26 (asteartea eta osteguna). 19.30 – 21.00.

Aldabe GE

Flamenko hastapen tailerra non oinarrizko jakintzak irakatsiko diren. 

• SMART TV BAT ERAIKI
Apirilak 7 (larunbata). 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze Informa"ka

Helburu gisa telebista zahar bat erabiliz Smart TV bat eraikitzea duen tailerra,

modu  honetan gazteen  artean  eta  teknologia  berrien  munduan birziklapena

bultzatuz. 

• MIKOLOGIARI  BURUZKO  OINARRIZKO  TAILERRA  (UDABERRIKO

ZIZAK)
Apirilak 13, 16, 20, 23 eta 27 (astelehena eta os"rala). 19.30 – 21.30. El Pilar GE

Udaberriko zizetan oinarritutako eta mikologian hasteko oinarrizko tailerra, hau

ikuspuntu  kultural  bate�k  baloratzen  eta  ziurtasun  osoz  zizak  gure  kabuz

iden�fikatzen erakutsiko duena. 

• ASTEBETE  COCINA DE GUERRILLAREKIN
Maiatzak 15, 16, 17, 18 eta 19. 19.00 – 21.00 / 17.00 – 20.00.  Aldabe GE eta

Santa Luzia skateparka

Sukaldaritza tailerra non parte-hartzaileek ikasitakoa skate txapelketan erakutsi

ahal izango duten. 

• KONTSOLA BAT ERAIKI
Ekainak 2 (larunbata). 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze Informa"ka

Helburu  gisa  kontsola  bat  eraikitzea  duen  tailerra,  modu  honetan  gazteen

artean eta teknologia berrien munduan birziklapena bultzatuz. 

• MASAJE TAILERRA
Ekainak 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 eta 28 (asteartea eta osteguna). 18.00 – 20.00.

Lakua GE

Thai eta feldenkrais masajeei buruzko tailerra non oinarrizko jakintzak irakatsiko

diren. 



SPEZIAL

• OROITOUR: MARTXOAK 3
Martxoak 17 (larunbata). 11.30. Ibiltaria

Vitoria-Gasteizeko Zabalgana auzoko kaleetan zehar egiten den tour poli�koa,

oroimen historikoa egiten duena eta 1976ko martxoak 3ko hilketara hurbiltzeaz

gain  XIX.  mende�k  azkeneko  hamarkadetara  Euskal  Herriko  eta  Gasteizeko

historia aldatu duten gertakarieta�k eramaten gaituena.

• YOUTUBEREN AURPEGI IZKUTUA
Apirilak 7 (larunbata). 17.00 – 21.00. Ibaiondo GE

YouTuberi  buruzko  topaketa  eta  solasaldia,  zeinetan  Aizea  Gallager  (Vitoria-

Gasteiz),  Iban  DespertaVlogs  (Azkoi�a)  eta  Chaoko  (Bartzelona)  youtuber

gazteek munduko  ikus-entzunezko  plataforma  handiena  nola  funtzionatzen

duen  kontatuko  diguten.  Feminismoa,  biluztasuna,  asexualitatea,  gaixotasun

mentalak, bullynga, etab. bezalako gaurkotasuneko gai eztabaidagarriak landuko

dira eta YouTuberen aurpegi ezkutua ahalik eta modu zuzenenean, ironikoan,

posi�boan eta diber�garrian argira aterako da.

• SACAMANTECAS 2.0
Apirilak 14 (larunbata). 11.00 – 13.00 eta 18.00 – 20.00. Ibiltaria

El  Sacamantecas  ezizenarekin  ezagututako  gure  hiriko  hiltzailea  ezagutzeko

asmoz Vitoria – Gasteizeko alde zaharre�k egindako ibilbidea.

• VINTAGE ERA
Maiatzak 4, 5 eta 6 (os"rala, larunbata eta igandea). 19.00 – 21.00 / 11.00 –

20.30 eta 22.30 – 2.00 / 12.00 – 15.00. Aldabe GE / Landatxo GE, Aldabe GE,

Landazuri polikiroldegia eta Mi"ka aretoa / Foru plaza

Ikuspuntu ludiko, este�ko eta kultural bate�k XX. mendeko lehenengo hamarkadetara

egindako hurbilketa eta atzera begirada, gure hiriko bizitza eta bizimodua erakutsiz.

• MORBUS OPERANDI
Maiatzak 17 (osteguna). 21.00. Oihaneder Euskararen Etxea

Umore antzerkia non prak�ketan dabilen kazetaria da Karmele Fernandez, eta

Arantzazu Garmendia enpresari  ezaguna elkarrizketatu behar du. Konplikazio

handirik ez zuen elkarrizketak, berez, baina azken urteetako iruzurrik handiena

deskubrituko du solasaldi horri esker kazetariak, eta hor hasiko zaio tormentua,

bere egunkariaren interes komertzial  eta poli�koak direla medio,  ezin izango

baitu albistea argitaratu. 



• FREAK FESTIVAL
Ekainak 15, 16 eta 17 (os"rala, larunbata tea igandea). 18.00 – 00.00 / 10.00 –

00.00 / 10.00 – 14.00. Ar"um, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa

Komiki,  anime,  manga,  fantasia,  bideojokoak  eta  mahai-jolasei  buruzko

jardunaldiak, non parte-hartzaileek gustukoen duten gauzekin zerikusia duten

tailer,  txapelketa  eta  ekintza  desberdinetan  parte  hartu  ahal  izango  duten

zaletasun berdinak dituzten pertsonak ezagutzen dituzten bitartean.  

• BODY ART NALUA
Ekainak 1 (os"rala). 18.00 – 20.00. Foru k. Postas k.-rekin

Kolore  desberdinetako  brillan�na  eta  toki  eta  kolore  ezberdineko  areekin

egindako ehundura natural eta sinte�koko aldi baterako makillajea, tatuaje bat

dirudiena. 

• KON LO PUESTO
Ekainak 8 eta 9 (os"rala eta larunbata). 17.00 – 22.00. Sebas"an Iradier plaza

Eremu  publiko  gogaikarriak  inklusiboan  bilakatzen  dituen  hiri-“interAkzio”

fes�bala,  egoeraren  arabera  bat-batean  programatutako  hiri-diseinu  eta

musika,  antzerki  eta  gastronomia  prak�ken  bidez  espazio  hutsa  esanahi

ukiezinez betez. 

• M-FEST!
Uztailak 21 (larunbata). 17.00 – 23.30. Aihotz plaza

M-FEST!-aren 2. edizioa, gizonezkoak nagusitzen diren eremuetan emakumeen

lana  ikustarazi  nahi  duen  fes�bala.  Fes�bala  batukada  batekin  hasiko  da,

hainbat emakume ar�sta beraien lana erakusteko bilduko dira gero, hauetariko

batzuk momentuan bertan lan eginez, eta hauetaz gain neskez osaturiko musika

taldeen kontzertuak egongo dira ere.



BABESA

Programa hau bai ekonomikoki bai antolaketan ere Vitoria-Gasteizko Udalak bultzatzen

du. Kutxabank-eko Obra Social Fundazioa eta Gasteiz Hoy kolaboratzaileak dira ere.

KONTAKTUA

Gauekoak Elkarteen Federazioa / Federación de Asociaciones Gauekoak

945 56 14 37

640 39 36 38

Zalburu plaza z/g, Itziar Elkarteen Etxea, 1.1 bulegoa

odei@gauekoak.org

www.gauekoak.org

www.facebook.com/gauekoak

www.instagram.com/gauekoak

www.twiVer.com/gauekoak

Komunikabideekin harremana:

Iratxe Gil iratxe@gauekoak.org


