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DIgandean azokak izango dira nagusi Asteasun eta Ibarran.Udazkenarekin batera azoka ugari izaten diraTolo-
saldean. Igande honetan bertan, Bidegoianen eta Alegian izango dira azokak, baina baita Asteasun eta Ibarran ere. Villabona-Aiztondoko herrian 
70 postu eta 110 abere izango dira, eta Ibarran ere saltoki ugari egongo dira bertako produktuak ikusi eta eskuratu ahal izateko.q4-5
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Emakumeek
botako dute
Irurako San
Migel jaietako
txupinazoa 
Bihar 18:30ean hasiko dira
herriko festak eta urriaren
9an bukatu; aurten,
lehen aldiz, haur eta
helduen danborrada 
egingo dute q7

Alex Sanchez Pala jokalaria

«Herriarteko
Txapelketa zaila
izango da, maila
handia baitago» 
Alegian bizi da, egun, pilotaria; profesional
mailan hamabi urtez aritu zen jokatzen q6 I.G
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Rebeka Calvo Tolosa

Tolosako udazkeneko kultur eki-
taldien bigarren hitzordua ere iri-
tsi da. 

Bide Ertzean talde tolosarra-
ren emanaldiaren ondotik, orain-
goan, antzerkia izango da prota-
gonista Rafael Alvarez El Brujo-
ren eskutik. Kordobako
(Andaluzia, Espainia) aktoreak
Mujeres de Shakespeare lana 
eskainiko du bihar, hilak 23,
20:30ean Leidor aretoan. Sarre-
rak 16 euro balio du. Lana aktore-
ak berak zuzendu du, eta bera da

protagonista bakarra. Mujeres de
Shakespeare emakume eta gizo-
nezkoen arteko berdintasuna
bultzatzen duen lana dela esan
daiteke. 

Antzezleak Shakespeareren hi-
tzak bereganatu ditu lana osatze-
ko, izan ere «Shakespearek beti
eskaintzen dio aurkikuntza berri-
ren bat entzuten dakienari eta be-
larri zorrotza duenari». Lana osa-
tzeko Harold Bloom kritikari ipa-
rramerikarraren «arrastoa»
jarraitu zuen El Brujok, La inven-
ción de lo humano liburuari esker.

Karibean zegoela 
«Nik ikuskizun desberdina egin
nahi nuen, baina Karibean opo-
rretan nengoela Shakespeareren
emakumeak atera zitzaizkidan
bidera. Rosalindaren argitasun
gorenarekin, bere argiarekin eta
bere erantzunekin; Catalinare-

kin; Beatrizekin; eta Juliaterekin
maitemindu nintzen», dio El Bru-
jok antzezlan hau idaztea nola
otu zitzaion azaltzerakoan.
«Emakume hauek maite ditut, az-
ken finean. Eta nire ustez, ezinez-
koa da ez maitatzea ezagutu eta
gero. Shakespearek ere sonetoen
Dama misteriotsuaren edertasun
iluna maitatu zuen. Zein zen? Ka-
ribetik misterio zahar honen
oihartzuna handitzen da, adarre-
tan Shakespeare munduko auto-
ritate egin zuen misterioa, hain
zuzen. Baina talentuak ez du se-
xurik», gaineratu du. 

El Brujoren iritziz «paradigma
aldaketaren garai honetan» lana-
rekin eskaintzen duen hausnar-
keta interesagarria izan daiteke.
«Patriarkala, anbibalentea, ho-
mosexuala, bisexuala, feminista
edo femeninoa, Shakespeare ez
da harrapatzeko erraza. Garai
bat bukatzen ari den honetan
emakume guzti horiekin –Julie-
tak bakarrik ordezkatzen ditu
tragediaren biktima izan diren
emakumeak– jolastuko naiz, go-
zatuko dut eta egingo dut barre»,
argitu du antzezlaneko zuzenda-
ri eta aktoreak.

Gizon eta emakumeen
berdintasuna aldarrikatzen
duen lana bihar, Tolosan
Rafael Alvarez ‘El
Brujo’ren ‘Mujeres de
Shakespeare’antzezlana
20:30etik aurrera ikusi
ahalko da Leidorren

Bihar ikusi ahal izango da El Brujoren lana, 20:30ean Leidor aretoan. HITZA

R. C. Bedaio

Bedaioko Artubi elkarteak lauga-
rrengoz antolatu du Zaldi Laster-
keta. Igandean, hilak 25, izango
da, eta bihar bitarte eman ahal da
izena bertan parte hartzeko
raid@bedaio.com helbidera ida-
tziz. Artubiko kideek argitu dute-
nez, helburu bikoitza dute: «Ara-
larko naturgunearen zati bat eza-
gutu eta gozatzeaz gain, bigarren
helburu bati heldu nahi diogu,
formakuntzarena, alegia. Raid
bat nola burutzen den ikasteko
aukera izango da».

Azken helburu honi jarraiki
esan behar da zaldi raid lasteke-
tak 40 eta 120 km bitartekoak iza-
ten badira ere, Bedaion 30 km zir-
kuitua prestatu dutela federatu
eta ez federatuentzako, «raid ba-
ten teknika eta baldintzak ikus-
pegi arinago batetik ezagutaraz-
teko eta kirol honetan trebatzen
hasteko». Formakuntza motako
raida izango bada ere, zaldunek
entrenamendu gisa ere har deza-
kete, antolatzaileen ustez.

Irteera
Lasterketa 09:00ak eta 09:30ak bi-
tartean hasiko bada ere, aurretik,
albaitari kontrola izango da, eta
beraz, parte hartzaileek ordu erdi
lehenago egon behar dute bertan.
«Bedaioz gozatzea eta zaldiaz tre-
batzea da helburua, natura zain-
duz eta noski geure abereak zain-
duz eta elkarrekin gozatuz», gai-
neratu dute Artubikoek.

Era berean, iazko giro positiboa
errepikatu nahian, bazkaria egin-
go dute Abaetxen. Bertan parte
hartzeko izena aldez aurretik
eman behar da, eta 20 euro or-
daindu. 

Naturaz eta
zaldiaz
gozatzeko
aukera izango da
Bedaion 

Igandeko IV. Zaldi
Lasterketan parte
hartzeko
‘raid@bedaio.com’-ra
idatzi behar da  

15:30ean irtengo da
Bilbora joateko autobusa 

TOLOSA ›Larunbatean Bilbon
Epaiketarik ez, zigorrik ez, esku-
bide guztiak guztiontzat lelope-
an izango den manifestaziora
joateko autobusa 15:30ean
irtengo da San Frantzisko pase-
alekutik, eta izena Raku taber-
nan eman behar da.

Kilometroetara joateko
autobusa antolatu dute

ALTZO ›Altzotarrek urriaren 2an
Azpeitian izango den Kilome-
troetara joateko autobusa Ale-
gian hartu beharko dute. Izena
udaletxean eman behar da, eta
09:00etan pasako da Alegiatik,
Amezketateik 08:45ean irten
eta gero.

Zelarain euskal presoaren
senideek istripua izan dute

VILLABONA ›Pasa den igande-
an Alcalako espetxean dauden
Villabonako Oskar Zelarain eta
Juan Ramon Karasatorre eus-
kal presoen senideek istripu
arina izan zuten espetxera
bidean. Kotxe erretentzioak
zirela eta, beste kotxe baten
aurka talka egin zuten. Senide-
ek bidaia jarraitu ahal izan
zuten eta beren senideekin 
bisita egin zuten.

DLaburrak
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SALGAI
]Etxebizitza. Etxe adosatua To-
losan. Eguzkitsua, lau gela, bi bai-
nugela, komuna, egongela-jan-
gela handia, sukaldea, bi auto-
rentzako garajea, txokoa, jardina
eta trastelekua. 678 26 76 57.

LANA
]Sukaldaria. Tolosako taberna
batean sukaldaria behar da osti-
ral eta larunbat gauetan lan egi-
teko. 699 710 273. 

Iragarki laburrak

R. C. Anoeta

Salgai daude jada urriaren 9an os-
patuko den Euskal Jaiaren herri
bazkariko txartelak. Txartel
arruntak 20 euro balio du, langa-
betu eta ikasleenak 15 euro, eta 8
urtez beherako umeena 10 euro.
Txartelak Itzulin, Arkupen, Hai-
zean, Buztinan, Goikoetxean edo
Laian erosi daitezke urriaren 2a
arte. 

Bestalde, jai egunean laguntze-
ko prest dauden herritarrek Itzu-
lin dagoen arduren zerrendan
eman dezakete izena. 

Euskal Jaia antolatzeko hu-
rrengo bilera hilaren 27an izango
da 18:00etan, udaletxean.

Salgai daude
jada Anoetako
Euskal Jaiaren
bazkariko
txartelak

Guztia antolatzen
jarraitzeko irailaren
27an bilduko dira
berriz, 18:00etatik
aurrera, udaletxean



I. Urkizu 

Pasa den asteartean, eskualdeko
AHT Gelditu! elkarlanak agerral-
dia egin zuen, aurtengo udan,
AHTko lanak direla, Tolosako bi
baserrien eraisketa salatzeko. 

Ekainaren 3an bota zuten Ara-
ne baserria, eta abuztuan, berriz,
Pikoagakoa. Hirugarren baserri
bat botatzea aurreikusita dagoen
arren, Olarrain auzoko sei etxebi-
zitzako beste eraikin bat ere erais-
teko asmoa azaldu dute obretako
arduradunek.

Honen aurrean, elkarlaneko ki-
deek «etxebizitza eta baserri su-
tsipen hau AHTk eragingo duen
kalte bat gehiago» dela nabar-
mendu dute. Krisi garai honetan,
etxebizitza funtsezkoa dela diote,
eta «kontraesana» iruditzen zaie,

langabezia, soldata murrizketa,
osasun arloko arazoak nahiz hez-
kuntzako murrizketen aurrean,
«AHT finantzatzeko oraindik bo-
tatzen ari diren dirutza».

Honen harira, datu zehatzak
eman nahi izan dituzte: «Herritar
bakoitzak urtean 4.790 euro or-
daindu beharko ditu, AHT eraiki-
tzeko». Bide beretik, Nekane Ju-
rado ekonomilariak ateratako on-
dorio batzuk ezagutarazi dituzte:
«AHTko aurrekontuarekin 99.530
etxebizitza eraikiko lirateke, edo
200.000 berritu». 

Etxebizitzak eraistearen aur-
kako agerraldian, elkarlaneko ki-
deek baserriaren balioa ere alda-
rrikatu nahi izan dute. Baserria-
ren inguruan egiten diren
jarduera ekonomikoez gain, «ba-
serriak duen nortasuna ere «sun-
tsitzen dutela» diote, «euskal kul-
tura suntsituz». 

Tolosaldeko AHT Gelditu! el-
karlanak, beraz, «etxe eta ekoizle
txikien aurrean, tamaina handi-
ko proiektu ak inposatzea» guztiz
gaitzesten duela azaldu du.
1tolosa@hitza.info

AHTk etxebizitza
eskubidea urratzen
duela salatu dute
Trenaren lanak direla
eta, Arane eta Pikoaga
baserriak bota izana
gaitzetsi du AHT
Gelditu! Elkarlanak

Itzea Urkizu 

Europako Mugikortasun Iraun-
korraren Astearekin bat eginez,
Tolosan ere 2011. urteko mugikor-
tasun astea ospatuko dute. Beste-
ak beste, herri barruan autoaren
erabilera murriztu eta oinezkoei
eta bizikletazaleei lehentasuna
ematea da Tolosako Udalaren
helburua. 

Duela hamar urte sortu zen Eu-
ropako Mugikortasun Iraunko-
rraren astea izeneko ekimena, eta
Europako hainbat hiri eta herri-
tan bezala, Tolosan ere sentsibli-
zazio kanpaina antolatzen dute
urtero. Gaur egun, «gehien kon-
tsumitzen duen sektorea ga-
rraioa» dela azaldu dute udaleko
arduradunek, eta ondorioz, gizar-
teak erregai fosilekiko duen men-
pekotasuna hazten dihoala. Ho-
rrela beraz, ibilgailu pribatuekin
egiten diren bidaia kopuruak
«etengabe handitzen» ari dira. 

Tolosak, egunero ibigailu pri-
batuen eskutik jasotzen dituen
36.556 joan-etorrien aurrean, uda-
lak gaur egungo ohiturak errotik
aldatzea proposatu du.

Herritar guztien erronka
Tolosako Udalak motorrik gabe-
ko mugikortasuna indartu nahi
du besteak beste, bide honetatik
«gaurko eta biharko tolosarren
bizi kalitatea hobetzeko». 

Oinezkoei eta bizikletazaleei le-
hentasuna emanez, eta garraio
publikoaren erabilera sustatuz,
ibilgailuen zirkulazioaz gain, bes-
te hainbat arazo hobetuko direla
nabarmendu dute udaleko ardu-
radunek: espazio publikoaren eta
aparkalekuen kudeatzea edo
udalerriko joan-etorriak, esatera-
ko.

‘Tolosan bizikletaz’ liburuxka
Herritarrak mugikortasun iraun-
korrera ohitzeko lana «urte guz-
tia zeharrekoa» den arren, Tolo-
sako Udalak aste berezi honetan,
bizikletaren erabilera bultzatzea
helburu duen Tolosan bizikletaz
ekimena martxan jarri du. 

Egitasmo honen oinarria, ikas-
tetxeetan, dendetan, kiroldegian
edo udaletxean eskuragarri izan-

go den liburuxka bat izango da.
Bertan, Bizikleta Bideen Sarea
zer den azalduko zaie irakurleei,
eta bizikleta egunero erabiltzeko
ohitura bultzatuko diete. 

Arduradunek diotenez, «Tolo-
san bertan egin beharreko des-
plazamenduetarako benetako al-
ternatiba da bizikleta». Horrela
beraz, liburuxka eskuratzen due-
nak, bizikletazaleentzako ahol-
kuak irakurri ahal izango ditu,
eta baita Tolosako Bizikleta Bide-
en Sare eguneratuaren mapa es-
kuratu ere, aparkalekuei, bizikle-
tak konpontzeko tailerrei nahiz
bidegorriei buruzko informazioa-
rekin. 

Gaur, Autorik Gabeko eguna
Mugikortasunaren Astearen ba-
rruan, Autorik Gabeko eguna os-
patzen da gaur. Honen harira, da-
torren igandean bizikleta bira
izango da bidegorrian barrena,
eta Ikaztegietatik abiatuko dira,
11:00ak inguruan. Laskorain
ikastolak, ikasle eta gurasoei deia
egin die martxan parte hartzeko.
Era berean, Samaniego ikastetxe-
an, maila guztietako ikasleek eki-
men berezietan parte hartuko
dute (zirkuituak, triatloia...), Au-
torik Gabeko eguna dela eta.

Herri barruan oinezkoei eta
bizikletei lehentasuna 
eman nahi die udalak
‘Tolosan bizikletaz’
deituriko liburuxka
gaurtik aurrera izango
da eskuragarri herriko
hainbat lekutan

Samaniegoko ikasleak, iazko autorik gabeko egunean. HITZA

‹ Tolosa
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AHT Gelditu elkarlaneko kideak, asteartean egindako agerraldian. HITZA
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E. Maiz Aduna

Adunako Udalak haur eta hel-
duentzako ikastaroak prestatu
ditu. Izena liburutegian edo Aiz-

tondoko bulegora deituz eman
daiteke. Taldeak ateratzeko gu-
txienez 10 lagunek eman beharko
dute izena. Helduek aerobika as-
tearte, asteazken eta ostegunetan
18:30etik 19:30era eta pilates aste-
arte eta ostegunetan, 17:30etik
18:30era, izango dituzte. Haurrak,
antzerkia izango dute asteartee-
tan; Kirola Ezagutuz astelehene-
tan; euskal dantzak asteazkene-
tan; eta pilota astearteetan izan-
go dituzte aukeratzeko.

Bukatzear ikastaroetan
izena emateko epea 
Heldu nahiz
haurrentzako taldeak
ateratzeko gutxienez 
10 lagunek eman 
behar dute izena

Areto dantzen ikastaroa
astelehenetik aurrera 

VILLABONA ›Hutsune Betez
elkarteak areto dantzen ikasta-
roa antolatu du ikasturte hone-
tarako. Astelehenean
19:00etatik aurrera hasiko dira
eskolekin Gurea Antzokiko era-
kusketa gelan. Kurtso osoan
zehar parte hartzeko konpromi-
soa eskatzen da.

DLaburrak Dantza afrikarraren
kurtsoa Asvinenean

ADUNA ›Asvinenea Eskolak,
dantza afrikarren kurtsoa anto-
latu du. Irakaslea Marie Toure,
guinearra izango da. Ikastaroan
perskusioa zuzenean joko dute.
Klaseak astearteetan izango
dira 19:00etatik 20:00etara.
Bazkide ez direnen hilabeteko
kuota 45 eurokoa izango da, eta
bazkideena, 40 euro. Apunta-
tzeko deitu, 691 626 606
(Laida) edo  mezua bidali lai-
dall@hotmail.com  helbidera.

E. Maiz Zizurkil

Lorezaintza-proiektuak diseina-
tu, irudikatu, egin eta aurkeztea
ikastaroa hilaren 26ean, astelehe-
nean, hasiko da, Fraisoron. 

Lorezainei, lorezaintza-tekni-
kariei, lorezaintzako prestakun-
tza zikloetako ikasleei eta, or
ohar, lorezaintzan oinarrizko
prestakuntza duten pertsonei zu-
zendua dago eta oraindik izena
emateko aukera dute interesa-
tuek. Heziketa programa aben-
duaren 22ra arte luzatuko da. Es-
kolak astelehenetik ostegunera
izango dira, 15:30etik 20:30era. In-
formazio gehiago, 943 00 02 47 tele-
fonora deituz edo www.itsasmen-
dikoi.net helbidean lortu daiteke.

Lorezaintza proiektuak
gauzatzen ikasteko
ikastaroa, Fraisoron

‘Lorezaintza proiektuak
diseinatu, irudikatu,
egin eta aurkeztea’
ikastaroan oraindik
izena eman daiteke

Eneritz Maiz Asteasu

Ezaguna da Asteasun egiten den
urteroko azoka berezia. Irailaren
azken igandean izaten da eta pos-
tu asko eta animalia ugari bildu
ohi da herrian zehar.  

Gaur egungo egitarauarekin
egiten den azokak, hamasei urte-
ko historia du, nahiz eta, gana-
duaren azoka lehenagotik ere egi-
ten zen herriko festetan. Pili Le-
garra alkatea eta Joxe Ramon
Aierza azoketako zinegotzia izan
ziren aurtengo azokaren berri
ematen. 

Azokari hasiera 10:00etan
emango diote, 14:00ak bitarte. 70
postu izango dira. Era guztietako
postuak elkartuko dira; zilarra,
larrua, egurra,... lantzen dituzte-
nak. Elikagaien artean bertako
barazkiak, txerrikiak, esnekiak,
eztia,... izango dira. 

Ganadurik ere ez da faltako:
zaldiak, astoak, behiak, idiak,
ahuntzak, ardiak,... bilduko dira
Asteasun. Guztira 110 buru elkar-
tuko dira. Behien artean, esne
behiez gain, larrekoak eta fri-
sioiak ere izango dira.  15 baserrik
hartuko dute parte azokan.

Aurreko urtean arrakasta izan
zuela eta, aurten ere frontoi 
barruan Mikologia erakusketa
egongo da. Arratsaldean,
17:00etatik 20:00etara, berriz ere
zabalik egongo da azoka.

Herri kiroletan egiten den lasto
jaurtiketan entrenatzeko erabil-
tzen den polea inauguratuko dute
18:00etan. Asteasuko Xiba talde-
ak eskatuta jarri du udalak, fron-
toi barruan. 

Esne behien erakustaldia
12:30ean esne behien erakustal-
dia izango da. Erakustaldi hau
oso garrantzitsua izaten dela 
azpimarratu zuen Legarrak. «As-
teasuk zerbaitetan badu garran-
tzia ganaduaren kopuruagatik
eta bertako baserritarren gana-
duek duten kalitateagatik da», az-
pimarratu zuen. Ganadu onenak,
eta ondo zainduak jaisten dituzte
herrira.  

Arroz esne lehiaketa
12:00etan arroz esne lehiaketa
egingo dute. Aldez aurretik uda-
lak gonbidapena luzatzen die, eta
arroz esnea etxean eginda erama-
ten dute. Hirugarren urtez ja-
rraian antolatu dute eta urtetik
urtera parte hartze kopurua go-
rantz doala adierazi zuen Aierza
zinegotziak. Aurten 20 lagunetik
gora izango dira. 

Guztien artetik hoberena auke-
ratzen du epaimahaiak, eta sa-
riak ere izaten dituzte banatzeko.

Giroa alaitzeko musikarik ere
ez da faltako.

Igandeko azoka berezian 
70 postu eta 110 abere
egongo dira ikusgai
Arroz esne lehiaketa eta
esne behien erakustaldia
izango dira; 10:00etan
emango zaio hasiera
egun osoko azokari

Joxe Ramon Aierza azoketako zinegotziak eta Pili Legarra alkateak, aurtengo azokaren berri eman zuten. E. MAIZ

IRAILAK 25, IGANDEA

p10:00etatik 14:00etara.70
postu egongo dira. Egurra, zila-
rra, larrua, kristala, ...lantzen di-
tuztenak. Elikagaien artean: ba-
razkiak, txerrikiak, esnekiak, ez-
tia,... izango dira. 110 abere ere
izango dira: behiak, ardiak, idiak,
ahuntzak, astoak,... Era berean,
mikologiako erakusketa izango
da frontoian.
p12:00etan.Arroz esne lehia-
keta egingo dute.
p12:30ean.Esne behien era-
kustaldia izango da.
p17:00etatik 20:00etara.
Azoka berriz zabalduko dute.
p18:00ean.Frontoian, Xiba tal-
deak eskatutako lastoa altxa-
tzeko polea inauguratuko dute.

GAsteasuko Azoka



Iñigo Terradillos Ibarra

Ibarrak duen ikur esanguratsue-
na da piperra. Bertan ekoizten da,
eta gurean nahiz gure mugetatik
at dastatu hainbat modutan.
Bada, ibartarrentzat hain prezia-
tua den altxorra sustatzea helbu-
ru duen azoka izango da, urtero
legez, igande honetan. Beste
behin, «Piperraren Euskal Herri-
ko hiriburu» bilakatuko da Iba-
rra, jaki honen bueltan antolatu-
riko Ibarra, azoka eta piparra eki-
menaren bidez.

10:00etan zabalduko da Haus-
poa kultur elkarteak udalaren la-
guntzarekin antolatzen duen azo-
ka, eta bi gunetan egongo da ba-
naturik. Emeterio Arresen
kokaturiko lehenengo gunean
abereek, barazkiek eta lehiaketek
izango dute lekua. Herriko neka-
zaritzari eta abeltzaintzari bultza-
da eman asmoz Ibarrako ia base-
rritar guztien ganadu zein pro-
duktuak egongo dira ikusgai.
Bertan izango dira arraza ezber-
dinetako behiak, behorrak, asto-
ak, Euskal Herriko arrazako txe-
rriak, ardiak, ahuntzak… Eta bai-
ta barazkiak eta fruituak ere.
Horrez gain, gaztetxoen gozame-
nerako, zaldi gurdian ibilaldia
egiteko aukera izango da.

Topaketa eta lehiaketak
Bestalde, iaz hasitako bideari ja-
rraipena emanez, Euskal Herriko
Piperraren II. Topaketa egingo
da. Ibarrako piparra, Zarauzko
lau kantoi piparra, Gernikako pi-
perra, Lodosako pikillo piperra,
Ezpeletako biperra eta Biper eztia
izango dira parte hartzaileak.

Hiru lehiaketa egingo dira oso-
tara, piperrada lehiaketa, pintxo-
ena eta eztiarena. Zazpigarren ur-
tez antolatu du aurten Ibarrako
Xepla elkarteak Ibarrako Pipe-
rraren Euskal Herriko VII. Lehia-
keta Gastronomikoa. Dagoeneko
20 bikotek eman dute izena, eta
hauek piperrada bat eta sei pin-
txo berdin prestatu beharko di-
tuzte, osagai nagusi modura Iba-
rrako piperra erabiliz. 

Ezti lehiaketa ere ohitura bila-
katu da azoka berezian. Aurten-
goa Eskualdeko XIV. Ezti Lehia-
keta izango da, eta bertaratzen
den orok eztia dastatzeko aukera
izango du. 

Artisauak eta bazkaria
Bigarren gunea San Bartolome
plazak hartuko du, eta bertan as-
kotariko postuak egongo dira. Es-
kualdeko artisauen materiala

ezagutu ahalko da, eta Ibarrako
argazkiak ere izango dira ikusgai.
Gainera, Uzturpe ikastola, Kilo-
metroak eta Ibarratik misio talde-
aren postuak ere izango dira. Az-
ken honen kasuan, India, Ekua-
dor eta Hondurasen dituen
proiektuak laguntzeko bideratu-
ko da postuetan bildutako dirua. 

Gaztetxoek ere izango dute le-
kua herriko plazan, izan ere, eurei
zuzendutako kamisetak margo-
tzeko tailerra izango da. Parte
hartu nahi dutenek kamiseta txu-
riarekin joan beharko dute.

Eguna borobiltzeko herri baz-
karia izango da 14:30etik aurrera.
Bertarako txartelak Zubiaurre,
Sendi Ekintza, Txumitxa eta Ar-
kaitz Azpi tabernetan daude sal-
gai 20 euroren truke.

Bihar, bideo foruma
Bestalde, azokari loturik bideo fo-
ruma egingo dute bihar, kultur
etxean, Elikadura subiranotasu-
na izenburupean, mugarik gabe-
ko albaitarien eskutik.

Hauspoa elkarteak lagundu
dutenak eskertu eta ekitaldietan
parte hartzera gonbidatzen ditu
herritar guztiak.

Piperraren Euskal Herriko hiriburua
‘Ibarra, azoka eta
piparra’izango da
igande honetan,
Emeterio Arresen eta
San Bartolome plazan

‘Txibi’, Edurne Urdanpilleta, Xabier Artola eta Jaione Bengoetxea antolaketaren parte diren gainerako kideekin

batera, herenegun, ‘Ibarra, azoka eta piparra’ ekimenaren aurkezpenean. I. TERRADILLOS

Euskal Herriko musikaren
inguruko hitzaldia, gaur

BELAUNTZA ›Euskal Herria
bere abesti, dantza eta herri-
musikaren bidez hitzaldia izan-
go da gaur, 18:00etan, kultur
etxean. Udalak Kutxaren lagun-
tzaz antolatu du, eta Jose Anto-
nio Garate izango da hizlaria.

1965. urtean jaiotakoen
bazkaria, igandean 

IBARRA ›Igande honetan, hilak
25, 1965. urtean jaiotakoen
kinto bazkaria antolatu dute.
Izaskunen izango da 14:00etan,
eta Leitza, Berastegi, Elduain,
Berrobi, Belauntza, Ibarra eta
inguruko herrietako herritarrak
deitu dituzte.

Belabieta gimnastika
elkartean izen ematea

DLaburrak

‹ Tolosaldea
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IRAILAK 23, OSTIRALA

pBideo Foruma.Gaia: Elikadu-
ra subiranotasuna nekazal in-
dustriak eta supermerkatuek
eragiten dituzten ondorio kalte-
garrien alternatiba gisa. Ibarra-
ko Kultur Etxean, 19:00etan,
Mugarik gabeko albaitarien la-
guntzarekin.

IRAILAK 25, IGANDEA

‘Ibarra,azoka eta piparra’
1.Gunea: Emeterio Arrese par-
kean 10:00etatik 14:00etara:
pIbarrako baserrietako abere-
ak, jakiak, barazkiak... izango
dira 10:00etatik 14:00etara.

pEuskal Herriko Piperraren II.
Topaketa, 10:00etatik
14:00etara.
pTolosaldeko XIV. Ezti Txapel-
keta, 10:00etatik 12:00etara.
pIbarrako Piperraren Euskal
Herriko VII. Lehiaketa Gastrono-
mikoa, 10:00etatik 13:00etara.

2.Gunea: San Bartolome pla-
zan 10:00etatik 14:00etara.
pEskualdeko artisauen pos-
tuak egongo dira: egur tailak, zi-
larrez eginikoak, kultur tailerre-
koen lanak, tresna zaharrak, ar-
gazkiak, Uzturpe ikastolaren
postua, Ibarratik Misio taldea-
ren postua, aurtengo Kilome-
troen postua...
pHaurrentzat kamiseta tailerra.
pBazkari herrikoia, 14:30ean.

GEgitaraua

Ikasleak erakustaldi batean. E.E.

Egur taila, iazko azokan. I. ALEJOS

IBARRA ›Belabieta gimnastika
erritmiko kirol elkarteak ekin dio
denboraldi berriari. Ikasturte
honetan maila guztiek astean
bi eskola izango dituzte:  LH 1
eta LH 2koak ostiraletan ariko
dira;  LH 3 eta LH 4koak asteaz-
kenetan eta ostiraletan; LH5
eta LH6koak astearteetan eta
ostegunetan; DBH1 eta
DBH2koak astearteetan eta
ostegunetan; eta DBH3 eta
DBH4koak asteazkenetan eta
ostiraletan. Izena emateko Iba-
rrako kiroldegira jo daiteke edo
bestela 665 703 226 eta 657
719 533 (arratsaldez) telefono
zenbakietara dei daiteke.



Imanol Garcia Alegia

Berriro pilotari sentitzen ari da
Alex Sanchez (Zarautz, 1970). Az-
ken sei urtetan Alegian bizi da,
eta aurki Herriarteko Txapelke-
tan parte hartuko du, pala motze-
an, Ordiziako elkartearekin. Pro-
fesionaletan hainbat urtetan ari-
tu zen, eta orain pilotan jokatzeko
ilusioa berreskuratu du.
Profesional mailan zenbat urtez ari-
tu zinen?
Hamabi urtetan aritu nintzen
profesional mailan. Aurretik,
Luis Zeberiorekin batera, Patxi
erremontistaren anaia, mundu-
ko txapelduna izan nintzen
1988an. Afizonatu mailan zeuden
txapelketa guztiak irabazi geni-
tuen Zeberiok eta biok, eta
1990ean egin genuen debuta pro-
fesionaletan. Hainbat txapelketa
irabazi nituen: Bizkaiko Kopa
hiru aldiz, Euskadiko Txapelketa
banaka eta binaka, enpresak an-
tolatzen zituen torneoak... Estela-
rretan sei-zazpi urtetan aritu nin-
tzen. 
Zer dela-eta utzi zenion pala profe-
sional moduan jokatzeari?
Enpresarekin gorabehera batzuk
izan nituen, eta ilusioa galdu
nuen. Behin ilusioa galduz gero...
Gero pena hartu nuen, baina ilu-
sio galduz gero eta gaizki egoteko,
nahiago nuen frontoira ez joan.
Pilotaren munduan, pala ez da oso
ezaguna.
Pala orain erabat galduta dago.
Nik ezagutu nituen azken zazpi
urte onenak. Gero pixkana hasi

zen jaisten. Orain Bizkaiko Dipu-
tazioak laguntza ematen du, bai-
na azkeneko urtebete honetan
jaialdi gutxi jokatu dira. Pilota-
riak geldirik daude.
Zenbat profesional aritzen dira egun
palan?
Hamabost pilotari inguru izango
dira. Gure garaian 30-32 izaten gi-
nen. Orain ez dute jokatzen. Fron-
toirik ez dute. Bilbon ireki berri
dute frontoia Miravillan, baina
zain daude jokatzeko.
Orain gutxi, kinka larrian egon da
erremontea. Badirudi herramintako
jokamoldeek ez dutela etorkizun
handirik.
Telebista sartu zen eskuzkoan,
eta indarra hartzen joan da. Zesta
punta, erremontea eta pala alde
batera geratu dira. Zestan oso gu-
txi jokatzen dute, udan bakarrik.
Gero, Amerikara joaten dira, bai-
na han ez daude lehengo egoeran.
Erremontea ia desagertzear egon
da, eta pala une honetan hilzo-
rian dago. Telebistak ez du asko
laguntzen. Eskuzkoak astean zaz-
pi-zortzi partida botatzen dituzte,
eta besteetan finalak bakarrik. 
Profesional izan zinen garaietan,
zenbat jokatzen zenuten?
Astean lau partida jokatzen geni-
tuen: asteartetan, ostegunetan,
larunbatetan eta igandetan.
Jaialdi bakoitzean lau partida iza-
ten ziren. Ostegunetan eta larun-
batetan frontoia bete egiten zen
Bilbon. Hori zen unerik onena.
Gero, partida kopurua jaisten
joan zen. Garai hartan oraindik
afizioa bazegoen.

Apustuek zerikusi handia izango zu-
ten palaren egoeran.
Babesle bat izaten genuen, baina
dirua batez ere, apustuen bitartez
etortzen zen. Garai hartan diru
pila bat jokatzen zen eta horrek
mantentzen zuen kirola. Baina
azken hamar urteetan apustuak
jaitsi egin dira, eta hori ez bada-
go... Jende gutxi joaten da eta sa-
rrerekin bakarrik ezin diezu pilo-
tariei ordaindu. Eta, noski, ezin
da konparatu palakoek eta eskuz-
koek irabazten dutena. 
Beraz,ezin da egun palatik bizi.
Orain, hamarretik bederatzik pa-
lan jokatzeaz aparte lan egingo
dute. Lehen batzuk hortik bizi
izan ziren, orain 20-25 urte. Debu-
ta egin eta lehenengo urtean ez
nuen beste lanik egin. Gero, aldi
berean beste lan batzuk egiten ni-
tuen. Une horretan bizitzeko
eman zezakeen, baina etorkizu-
nera begira zerbait egin beharra
zegoen. 
Nola hasi zinen palan jokatzen?
Nire gurasoek Zarauzko frontoia
eta taberna kudeatzen zuten, eta
txikitatik pala hartu eta fron-
toian aritzen nintzen. Ez nuen
pentsatzen gero profesionaletara
iritsiko nintzenik. 
Profesional izateari utzi eta gero,pa-
lan jokatzen jarraitu zenuen?
Urtebetez afizionatu bezala ja-
rraitu nuen, baina gogo handirik
gabe. Bizitza beste modu batera
bideratu nuen. Baina aurreko ur-
tean Joxe Mari Iturzaeta pala jo-
kalarien omenaldian parte har-
tzeko deitu zidaten, eta berriro

piztu zitzaidan jokatzeko harra.
Hiru txapelketa jokatu ditut or-
dudanik. Ikusi dut ondo aritzen
naizela eta jarraitzeko aukera du-
dala. 
Gustura,beraz,zure buruarekin .
Orain dela 15 urte bezala senti-
tzen naiz. Badakit karrozeria eta
motorra ez daudela lehen bezala,
baina jokuz eta ilusioz ondo senti-
tzen naiz. Gozatzen ari naiz berri-
ro frontoian.
Ordiziako elkartearekin Herriarteko
Txapelketan parte hartuko duzu.
Noiz hasiko zarete?
Hurrengo astean hasten gara He-
rriartekoarekin. Bikoteka ariko

gara, elite mailan, eta ondoren
Euskal Liga jokatzen dute He-
rriartekoan lehenengo bi pos-
tuan gelditzen direnak. Jokalari
onak daude, Unanue eskuzko pi-
lotari ohia, Otero, Torre... Horien
mailan egoteko gai ikusten naiz
eta hortarako prestatzen ari naiz.
Zaila izango da, maila handia bai-
tago.
Zer da garrantzitsuena pala motze-
an jokatzerakoan?
Pilotari palaren erdi-erdian eman
behar zaio, bestela besoan mina
hartu dezakezu. Ez da erraza,
pala estua baita eta pilota abiadu-
ra handian joaten da. 

Alex Sanchez qPala jokalaria

Profesional mailan pala gainbehera doala dio Alex Sanchezek, eta
kirol horren inguruan zerbait badaki, profesional bezala aritu baitzen.
Orain gutxi hartu du berriro pala txapelketetan parte hartzeko.

«Orain dela 15 urte bezala
sentitzen naiz; gozatzen ari
naiz berriro frontoian»

Alegialdea › 
6  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2011ko irailaren 22a, osteguna

Alex Sanchez, bere alaba Aiorarekin; azken honek Joxe Mari
Iturzaetaren omenaldirako egindako pala du eskuetan. I. GARCIA
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IRAILAK 23, OSTIRALA

p18:30.Agurra, txupinazoa eta
herensugearen jaitsiera egingo
dituzte.
p19:00.Haur eta helduen dan-
borrada izango da.
p20:15.Esker oneko omenaldia
egingo diete Marimi Ugalde,
Jose Agustin Zubeldia, Jose Luis
Olano eta Eugenio Loidi herrita-
rrei udal korporazioan hainbes-
te urtetan egindako lanagatik.
p21:00.Barrikotea Jainekin txa-
rangarekin girotua.
p00:00.Dantzaldia Tximeleta
taldearekin.

IRAILAK 24, LARUNBATA

Haur eta gazteen eguna
p18:30.Agurra, txupinazoa eta
herensugearen jaitsiera.
p10:45.Umeentzako arrantza-
leen jokoak, Kulki taldearen es-
kutik.
p13:00.Neska-mutilen soka-
dantza.
p14:00.Haurren bazkaria.
p14:30.Gazte Festakoen baz-
karia.
p15:00.Eskulanak haurrentzat.
p16:00.Jokoak haurrentzat.
p17:00.Zezen mekanikoa gaz-
teentzat.
p19:00.Sagardo dastatzea.
p21:00.Gazte Festako afaria
Zaharren Biltokiko jatetxean.

p23:30.Kontzertua izango da
Redveil, EH Sukarra eta Esne
Beltza taldeekin.

IRAILAK 25, IGANDEA

p10:30.Txu-txu trena eta puz-
garriak egongo dira San Migel
plazan.
p12:30.Apar festa .
p17:30.Triathlon Inddor talde-
ka: Irura Anoetaren kontra.
p19:00.Bertso saioa: Lizaso,
Lujanbio, Arzallus eta Unai Agi-
rre bertsolariekin. Gai jartzailea:
Aitor Mendiluze.
p20:00.Erromeria Ingo al deu
taldearekin.

IRAILAK 28, ASTEAZKENA

p18:00.Kalejira buruhandiekin
eta Loatzo Musika Eskolako tri-
kitilariekin.
p19:00.Loatzo Musika Eskola-
ko bandaren emanaldia.
pOndoren.Sormenaren Saria
irabazi zuten iruratarrek beraien
abestia abestuko dute.

IRAILAK 29, OSTEGUNA

San Miel eguna
p09:00.Kalejira egingo dute
buruhandiekin eta Loatzo Musi-
ka Eskolako trikitilarien lagun-
tzarekin.
p11:00.Meza nagusia.

pOndoren.Dantzariak eta herri
hamaiketakoa.
p17:30. Irurako dantzarien
saioa.
p18:30.Txan Magoaren ema-
naldia.
p19:30.Patxi Saiz abeslariaren
kantaldia.

IRAILAK 30, OSTIRALA

p17:00.Kale antzerkia: Irrien
Lagunekin Kanta eta Dantza.
p19:00.Kalejira buruhandi eta
erraldoiekin eta Loatzo Musika
Eskolako txistulariekin.
pOndoren.Txistor jatea Share
elkartean.
p22:30.Play Back jaialdia egin-
go dute.
p00:00.Dantzaldia Egan tal-

G Irurako San Migel Jaiak 2011

dearekin, plazan. Dj Bull Gazte
Asanbladaren karpan.

URRIAK 1, LARUNBATA

Elkartasun eguna
p11:00.Molto grand-prix karre-
rak Etxezarreta kalean. Oharra:
parte hartzaile bakoitzak bere
motoa ekarri behar du, eta kas-
koa derrigorrezkoa da.
p11:00.Haur parkea eta puzga-
rriak egongo dira, Loatzo pla-
zan.
p13:30.Sokadantza.
p14:30.Herri bazkaria.
p15:00.Haur parkea eta puzga-
rriak Loatzo Plazan.
p18:00.Poteoa egingo dute,
eta Jainekin txarangarekin giro-
tua izango da.

p23:00.Kontzertua Atila y los
Unos taldearekin.
p00:00.Herensugearen erre-
tzea.
pOndoren.Laket taldea.
pOharra: Karroza festa egingo
dute Gazte Asanbladaren kar-
pan, binilotako musikarekin gi-
rotuta.

URRIAK 9, IGANDEA

Jubilatu eta pentsiodunen
eguna
p12:30.Meza nagusia.
p14:30.Jubilatu eta pentsiodu-
nen bazkaria egingo dute Zaha-
rren Biltokian.
pOndoren.Jokoetako sarien
banaketa, eta musika dantza-
garria edukiko dute zuzenean.

Eneritz Maiz Irura

Urduritasuna da nagusi Iruran,
ordu gutxi falta baitira herensu-
gea sua botaz herriko plazara sar-
tzeko. Orduak luze eginagatik,
herensugeak bihar 18:30ean egin-
go die ongi-etorria irurarrei. 

Txupinazoa botatzeko ardura,
«emakumeari orokorrean» eman
nahi izan dio udalak, baina ardu-
ra emakume batek izango du No-
elia Lataburu Berdintasun zine-
gotziak adierazi duenez: «Herri
honetako emakumeen lana
omendu nahi dugu, eta Teo izene-
ko emakumea izango da guztien
ordezkari». Emakumeen eta gizo-
nen berdintasunaren aldeko kon-
tzientzia pizteko ilusioa dute udal
ordezkariek, eta «berdintasuna
lortze aldera» udalak ahalegin be-
rezia egingo du.  

Jaiak izanagatik, emakumeen
hitza errespetatu, eta eraso sexis-

ten aurka altxatu beharraren ga-
rrantzia ere azpimarratu nahi
izan dute, jaietan ere, «ezetza,
ezetz» delako.

Udal talde berriak, Jai Batzor-
dearekin batera, Irura kolorez
jantzita ikusteko ilusioa du. Ho-
rregatik, herritarrei etxeko bal-
koietan edo leihoetan ikurrinak
jartzeko deia luzatu diete. Era be-
rean, herritarrei, festen seinale
den zapi berdea lepoan jantzita
ibiltzeko eskatu diete. 

Behin herensugea jaitsita,
haur eta helduen danborrada
izango da aurtengo jaien berri-
kuntza. Herri ekimen polita izan-
go da, biharkoan 165 lagun elkar-
tuko baitira danborra jotzeko.
Musika jotzen, beste batzuen ar-
tean, Loatzo Musikakoak ariko
dira. Ondoren, 20:15ak aldera, ur-
teetan Irurako Udalean izan di-
ren eta lan egin duten Marimi
Ugalde, Jose Agustin Zubeldia,

Jose Luis Olano eta Eugenio Loi-
diri esker oneko omenaldia egin-
go diete. Eta jarraian, tripa bete-
tzeko unea izango da, eta barriko-
tea egingo dute Jain txarangak
girotuta. 

Behin lehen eguna pasata, bes-
te zazpi egun izango dituzte jai gi-
roaz gozatzeko. Era guztietako
ekitaldiak izango dira.

Era guztietako musika
Lehen larunbaterako, kontzertu
handia prestatu dute. Herriko
Redveil taldearen atzetik EH Su-

karra eta Esne Beltza taldeak en-
tzuteko aukera izango da. Honez
gain, Ingo al deu, Patxi Saiz,
Egan, Atila y los Unos edo Laket
taldearen musika izango da. Dj
Bull bere herrian entzuteko auke-
ra ere izango da.

Musikaz gain, bertso saio bikai-
na prestatu dute. Herritarren par-
te hartzea bultzatuz, bertsolariei
jartzeko gaiak, tabernatan jarri
dituzten kutxetatik bilduko di-
tuzte. Azken urteetako herri kirol
saioaren ordez, Anoeta eta Irura
herrien arteko lehia prestatu

dute. Herriko plazan izango da,
Triathlon Inddor taldeka eginez.
Nesken eta mutilen taldeak elka-
rren aurka ariko dira. 

Txartelak salgai
Herri bazkaria izango dute urria-
ren 1ean. Elkartasun eguna izan-
go da, eta txartelak erosteko az-
ken eguna hilaren 27a, asteartea,
izango da. Zaharren Biltokian
daude salgai 20 euroren truke. 2
urtetik 10 urte arteko haurren
zaintza erabili nahi duten guraso-
ek izena eman beharko dute. 

Emakumeen eskutik dator herensugea
Bihar 18:30ean botako den txupinazoaren
ardura emakumeak izango du; jarraian, haur
eta helduen danborrada egingo dute 

Larunbatean, Redveil, EH Sukarra eta Esne
Beltza taldeen kontzertua izango da

Gurrutxagak, Lasak, Ugaldek eta Lataburuk, atzo aurkeztu zuten San Migel jaien egitaraua. E. MAIZ



2 Agenda

AZOKA

pAlegia.Hilaren 25eko V. Neka-
zal Azokan parte hartu nahi
duenak aste honetan zehar
eman ahal du izena Inaxio Begi-
ristain kultur eta kirol etxean.

DEIALDIAK

pTolosa-Anoeta-Alegialdea.
Larunbatean Bilbon, Epaiketa-
rik ez, zigorrik ez, eskubide guz-
tiak guztiontzat lelopean egin-
go den manifestazio nazionale-
ra joateko autobusak antolatu
dituzte. Tolosan San Frantzisko
pasealekutik aterako da auto-
busa 15:30ean, eta izena Raku
tabernan eman behar da. Ano-
etan izena Itzuli tabernan eman
behar da ostiral goiza baino le-
hen. Eta Alegian 15:00etan ir-
tengo da Amezketatik eta
15:30ean Alegiatik. Izena ohiko
tokietan eman behar da.
pAlegialdea.Urriaren 2an izan-
go den Kilometroetara joateko
autobusa antolatu dute Ale-
gialdean. Autobusa Amezkete-
tatik 08:45ean irtengo da, Bear-
tzaneko aparkalekutik, eta on-
doren Alegiara joango da
09:00ak aldera. Altzoko herri-
tarrei Alegiara jaisteko eskatu
dute. Izena udaletxeetan eman
ahal da hilaren 29a baino lehen.
pAmasa-Villabona.Billabona
futbol eskolan izena emateko
aukera dago gaur udal liburute-
gian, 19:00etatik 20:00etara.
Era berean, izena eman duten
haurren guresoek bilera izango
dute ostiralean 19:00etan, Ola-
ederra kiroldegian.

ZINEMA

pTolosa. Isaki Lacuestaren La
noche que no acaba filma gaur,
Leidorren, zineforumaren ba-
rruan. Bi saio izango dira:
19:15ean, eta 21:00etan, eta egi-
lea lehenengoan izango da.
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›› 23°›› 16°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.M.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@hitza.info.
Webgunea: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@bidera.eu.
Tolosa: 687 410 082-687 410 032. tolosa@hitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @hitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @hitza.info.
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @hitza.info.
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @hitza.info.
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @hitza.info.

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: 
Aduna, Albiztur, Alegia, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Elduain, Hernialde, Irura, Leitza, Tolosa, Villabona eta Zizurkil                      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.M.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA LAINOTUTA

ARRATSALDEA EKAITZA

BEROENA 27°
HOTZENA 17°

Farmaziak

GAUR

pTolosa.Etxebeste, J. M.
Gernikako arbola, 3.
943 65 10 45.
pLeitza.Erbiti, O.
Lizarraga kalea, 7. 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

2

2 Agurrak

Izarne Iglesias Garcia de Iturrospek Torremolinosen ateratako ar-
gazkia bidali du lehiaketan parte hartzeko, eta Olatz Goikoetxeaun-
diak Menorcakoa aukeratu du. Xabier Esnaolak, aldiz, Zarautzeko
hondartzan azaldutako balearen argazkia aukeratu du: «Zarautze-
ko hondartzan agertutako 12 metroko kaxalotearen argazki bat bi-
daltzen dut, ikerketarako hainbat argazki eta datu hartu zizkien in-
guruan zebilen amari baimenik eskatu gabe». I. I.-O.G.-X.E.

HONDARTZATIK GERTU

Irudia qXIV. HITZA Argazki Lehiaketa


