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krudela da»
MANU AZKARATE ETA MAITANE BALERDI 
PRESO POLITIKO OHIA ETA BERE BIKOTEA

Azaroan utzi zuten aske Azkarate tolosarra;
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Iñigo Terradillos
Iker Larrañaga Tolosa

Tolosako Manu Azkaratek albo-
ondorio larriak eragiten dizkion
gaixotasuna du. Preso ohia da
jada, baina ez dute gaixotasuna-
rengatik askatu. Preso ohiaren
defentsak Espainiako Auzitegi
Gorenak 1995eko Zigor Kodea
aintzat hartzeko eskatu zuen, eta 
ondorioz, gehienez ere, 20 urte-
ko zigorra jarri behar zitzaiola
eta gorenak onartu egin du.  
Azaroaren 8an utzi zintuzten
aske, zer moduz?
Manu Azkarate. Ondo, mo-
mentu honetan paperak berri-
tzen eta gaurkotzen. Errealitate-
ra egokitu nahian. 
Presoaren zama handia da,
baina baita senide eta lagune-
na ere. Zer moduz Maitane?

Maitane Balerdi. Askoz hobeto.
Maite duzun pertsona bat kar-
tzelan egoteak bi karga ditu: zuri
suposatzen dizuna, hau da, ha-
ren egunerokotasuneko beha-
rrak, deiak, paketeak, bisitak eta
abar asetzeko eman behar duzu-
na; eta bestetik, zuk maite duzun
pertsona horrek, kasu honetan,
gaixo dagoen pertsona batek, be-
har duen arreta ez duela jakiteak
sortzen dizun ezinegona era-
man beharra. 
Larriki gaixo dauden presoen
egoera salatzeko hamaika
ekitaldi egin dira. Egoeraren
berri emateko senideen lana
ezinbestekoa izan da. 
M. B. Egoera hori bizitzen urte-
ak joan dira eta hainbat egoera
pasa ditugu. Herri desberdine-
tan izan gara eta jendearen ba-
besa sentitu dugu, nahiz eta ja-

sotako babesa ez den nahikoa
izaten. 
Herritarren babesa jaso du-
zue, baina jaso al duzue alder-
diena?
M. A. Eman beharreko guztiek
eman dute, neurri batean edo
bestean. Batzuengatik ez dugu
ezer espero, eta ondorioz, ez
digu frustraziorik sortu. Badaki-
gu herri honetako gaur egungo
errealitatea nolakoa den eta ba-
koitza noraino iristen den. 
M. B.Nire ustez gure presoen in-
guruan ez da behar bezalako in-
darrik, lanik eta babesik suma-
tzen. 
Zertan da zure gaixotasuna?
Arreta egokia duzu orain, ho-
bera egin al duzu?
M. A. Aspalditik datorren gaixo-
tasuna da, gaixotasun arrunta
den arren, albo-kalteak sorra-
razten ditu eta medikazioa har-
tu behar dut. Gaixotasuna bera
momentu honetan nahiko kon-
trolatuta dago. Denborarekin 
sortzen diren arazoak hainbat
egoeretan okertzen dira... eta
espetxean egonda, zerbitzu me-
diku kaskarrarekin... beldur ho-
rrekin zaude. Gauez edota aste-
buruan zerbait gertatuz gero
medikua ez da beti espetxean
egoten. Ez da kasualitatea Alka-
la-Meko espetxean dagoen hil-

dakoen tasa. Espetxeko txarre-
na da paretetatik harago ez di-
rela gauzak ateratzen, isiltasu-
na da nagusi, jendea, bestela,
eskandalizatu egingo litzake.
Alkala-Mekon bi hilabeteko
epean bi pertsona hil ziren me-
dikuen utzikeriagatik. Hildako-
en tasa eskandalagarria da eta
espetxeak datu horiek ezkuta-
tzen ditu.  Zure gaixotasune-
an jarri dugu azpimarra, bai-
na ez zaituzte horregatik li-
bre utzi, zure defentsak
1995eko Zigor Kodea kon-
tuan hartzea eskatu zuelako
baizik.  
M. A. Berez gaixotasunagatik
askatu behar ninduten, eta ni
bezala beste preso asko... Baina
azkenean arrazoia beste bat
izan da. Auzitegi Gorenak arra-
zoia eman dit eta onartu du bes-
te kode penala zegokidala niri.
Espetxean lauzpabost urte
gehiago egin ditut eta nork itzu-
liko dizkit urte horiek?  
M. B. Europako beste tokitan
eskandalagarria izan litekeena,
Espainian normaltasun osoz
hartzen da.  
Nola ikusten dituzue sakaba-
naketa arintzeko ematen ari
diren azken mugimenduak? 
M. A. Jendea hurbildu dute bai,
baina ez Euskal Herrira. Bakar
batzuk eman dira, gainera.

Emandako pauso urriek ez dute
borondate politiko handirik
erakusten. Ez dago motiborik
pozik egoteko, aldarrikapenak
jarraitzen du.  
Borondate politikoa behar
dela, alegia.   
M. A. Argi eta garbi. Espainiako
eskuineko alderdi politikoek
edozein gauza aprobetxatzen
dute botoa eskuratzeko.
M. B. Nik alderdiei gai honen
inguruan elkartzeko eskatzen
diet. Eta ez da nire eskakizun
soila; zuzenbideak zuzena be-
har du izan. Ezin dugu ahaztu
hemen hainbat eta hainbat
ekintza gertatu direla, zigorga-
betasun osoz, eta inongo kartze-
la zigorrik izan ez dutenak. He-
mengoei esan nahi nieke bene-
tan badaudela tresnak eta
arrazoiak irmoki lan egiteko. 
Herritarrei zein mezu zabal-
duko zeniekete?
M. A. Espetxeetako egoera oso
krudela dela esango nieke eta
inoiz baino arrazoi gehiago dau-
dela mobilizatzeko. Geratzen
zaigun bide bakarra borroka
dela ere esango nieke eta horre-
kin jarraitu beharko dugula.
Ezin gara konformatu dagoena-
rekin. Euskal Herrian beste gai
batzuetan jartzen den gogo bera
giza eskubideen aldeko alda-
rrietan jartzea nahiko nuke eta
horrek edozein gobernu duin-
duko luke. 
M. B. Nik esango nieke gaur
egun, gauza asko daudela bo-
rrokatu eta hobetzeko. Konpon-
biderako borroka honetan ezin
dugu amore eman. Senide eta
presoentzat beharrezkoada jen-
dea aldamenean sentitzea. 

I. TERRADILLOS

«Senide eta
presoentzat
beharrezkoa da
jendea ondoan
sentitzea»
MANU AZKARATE ETA 
MAITANE BALERDI
PRESO POLITIKO OHIA ETA
BERE BIKOTEA
Manu Azkarate tolosarra azaroan utzi zuten
aske. Espetxeetako egoera oso krudela dela
dio, eta eman diren pausoak ez direla nahikoa
uste du, «aldarrikapenak jarraitzen du».  
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Lan eskaintzak

Etxeko lanetarako. Etxeko 
lanak egiteko pertsona baten 
bila nabil. Interesatuek deitu mese-
dez telefono zenbaki honetara: 
688 888 207. 

IRAGARKI LABURRAK
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Udate arreta zerbitzua
eraberritzeko lehen
pausoa eman du udalak
Herritarren arreta zerbitzua indartu nahi dute, baliabide
pertsonal nahiz teknologiko gehiago jarriz; tramite
ohikoenak egiteko makinak ezarriko dituzte, 24 orduz

Itzea Urkizu Arsuaga

Udate herritarrentzako arreta
zerbitzua garai berrietara egoki-
tuko du Tolosako Udalak, horre-
tarako giza baliabideak eta balia-
bide teknologikoak ezarriz. 
Astearteko osoko bilkuran hasie-
rako onarpena eman zioten or-
denantzari, eta gero sailez sail jo-
ango dira, Udate eta udal depar-
tamenduen beharrak uztartzeko
lanetan. 
Olatz Peon alkateak eraberri-

tzearen aurrekaritzat jo zuen,
udalak ekipamendu sozio-kultu-
ralak aztertzeko abiarazitako
egitasmoa eta, nabarmendu
zuen, herritarrek behar handia-
goak dituztela gaur egun: «Herri-
tarren arreta zerbitzua zabaldu
eta indartuko du udalak, herrita-
rrei udalarekiko sarbidea eta ko-
munikazioa errazteko». 
Bide horretan, Udate berri-

tuak zerbitzu «dinamikoa eta in-
tegrala» izatea onartu du udalba-
tzak, eta gehien eskatzen diren
tramiteak automatikoki eskura-
tzeko aukera eskainiko du. Izan
ere, hasierako onarpen honen
ondoren, Udate zerbitzu integral
bilakatzeko zenbait pauso
emango ditu Tolosako Udalak.
Mahai gehiago ezartzeko giza ba-
liabide handiagoak beharko di-
tuzte, eta enplegu planaren 
bitartez egingo dituzte kontrata-
zioak. Halaber, baliabide tekno-
logiko berriak eskatuko dizkio,
udalari, herritarrenganako arre-
ta gaur egungo beharretara ego-
kitzeak: hainbat makina ezarri-
ko dituzte, tramite ohikoenak
automatikoki egin ahal izateko,
24 orduz.  

EUSKARA, LEHENA
Euskararen Erabilera Normali-
zatzeko VI. plangintza ere aho
batez onartu zuen udalak, osoko
bilkuran. Finean, udal barneko
lehen hizkuntza beti euskara iza-
tea da planaren jomuga nagusia,
eta Uemak eta Euskara saileko
langileek lanketa berezia egin
dute, udal langileekin. 

Horrela, seigarren euskara
plangintzak hainbat ardatz izan-
go ditu, eta lehentasuna emango
diote, besteak beste, lehen zerbi-
tzu hizkuntza eta langileen sor-
tze hizkuntza euskara izateari;
herritarrekiko harremana eus-
karaz mantentzeari, herritarrak
espresuki gazteleraz hitz egin
nahi duela esaten ez duen bitar-
tean; eta kanpo erakundeekiko
harremanak euskaraz egiteari,
betiere, lurralde horietan euska-
ra ofiziala denean.
Plana onartzearen harira, Ina-

ki Irazabalbeitia EH Bilduko zi-
negotziak azpimarratu nahi izan
zuen, Tolosako udalbatzak «au-
rrerapauso handia» eman duela
azken bi urteotan, udalbatzako
kide guztiak euskaldunak direla
azpimarratuz: «Hauteskundeei
begira, beraz, alderdiei konpro-
misoa eskatuko nieke hauta-
gaiak izendatzerako garaian,
plan hau bete ahal izateko». 
Euskararen esparrutik irten

gabe, bestalde, aipatzekoa da
udalak euskararen Bikain ziurta-
giria eskuratu berri duela. 

BANDA, EGONKORTUTA
Tolosako Musika Bandak udala-
rekin duen harremanak ere bes-
telako izaera hartuko du aurre-
rantzean, udalbatzak aho batez
onartu duen neurriarekin. 

Gaur egunera bitarte, bandak
urtean barrena betetzen duen
jardunak diru laguntza bidez fi-
nantzatzen zituen udalak. Lege-
dia aldatu denez, ordea, udalak
harreman hori egokitu behar
izan du. Olatz Peon alkateak
azaldu zuen, gainera, orain arte-
ko hitzarmenak ez dituela bete-
tzen bandak eskaintzen dituen
zerbitzuak. Horrela, beraz, Tolo-
sako Musika Bandaren zerbitzua
berariazko jarduera gisa bere
gain hartuko du udalak. 
Musikari begira, udalbatzak

beste bi erabaki hartu zituen ple-
noan. Batetik, lan poltsa osatu
eta ordezkapenak betetzeko tra-
miteak sistematizatuago izate-
ko, Eduardo Mokoroa musika es-
kolak hitzarmena sinatu du, Do-
nostiako Musika eta Dantza
eskolarekin; aurrerago, beste
zenbait herritako musika eskole-
kin ere gauza bera egitea aurrei-
kusi dute. 
Bestetik, musika eskolako zu-

zendariari eta idazkariari dedi-
kazio ordu gehiago txertatu diz-
kiete, funtzioak zaharkituta dau-
delako. 

Azaroko ohiko osoko bilkura joan den asteartean izan zen. ATARIA

ZORU BERRIA FERIALEKUAN
Joan den asteburuan Ferialekuko zoruaren zati bat berritu
zuten, iaz gimnastika erritmikokoek erabiltzen duten ere-
muan egin bezala. Lanek 32.720 euroko aurrekontua izan
dute, eta langileak lau egunez aritu dira. Udalak azaldu du, lu-
rra oso egoera kaskarrean zegoela, eta zulo eta pitzadurak
konpontzeko beharra zegoela . TOLOSAKO UDALA

‘Hozuki, la libreria de
Mitsuko’ irakurketa
klubean
LITERATURA // Tolosako liburute-
giko irakurketa klubak datorren
abenduaren 11n izango du hu-
rrengo hitzordua, 18:30ean,
Aranburu Jauregian. Hitzordu-
rako irakurri beharreko liburua
Aki Shimazaki idazlearen Hozu-
ki, la librería de Mitsuko lana
izango da, eta saioa Monica Lei-
va kazetariak dinamizatuko du,
gazteleraz.

Bihar izango da
larunbateroko 
ohiko azoka
EKONOMIA // Datorren larunba-
ta, abenduaren 8a, jai eguna
dela-eta, larunbateroko azoka
bezperan izango da, bihar. Tolo-
sako Udalak jakinarazi du,
ekoizleek ohiko ordutegian jarri-
ko dituztela beren postuak, ohi-
ko lekuetan. Horrela, goizean
goizetik arratsaldeko lehen or-
duetara bitarte aukera izango da
bertako produktuak erosteko.

Tolosako Musika
Bandak udalarekin
duen hitzarmena
aldatu egingo da
aurrerantzean



Bidaia amestu, marraztu eta egin
Tolosako Antxon Bandres Bidaiarien Txokoak bosgarren bidaia beka antolatuko du aurten,
Tolosaldeko DBH 4. mailako ikasleentzat; iazko irabazleek esperientzia aurkeztu zuten Errotan 

Itzea Urkizu Arsuaga

F urgoneta batean,
zortzi pertsona, 5
egun eta 500 euro,
hari gidari bat auke-
ratu, eta Euskal He-
rrian barrena bidaia

bat egiteko. Horixe da Tolosako
Antxon Bandres Bidaiarien Txo-
koak DBHko 4. mailako ikasleei
egiten dien proposamena, bidaia
beka bat irabazteko. Azken urte-
otan lau beka banatu dituzte, eta
bidaiarien txokoa bosgarren
lehiaketa prestatzen ari da jada.
Duela egun batzuk, iazko ira-

bazleek udan egindako bidaia
aurkeztu zuten, Antxon Bandres
Bidiarien Txokoan, Errota erai-
kinean. Anoetako ikastolako Ira-
ti Telleria, Izaro Aranzabe, Ai-
mar Jauregi, Irati Kolas, Maddi
Apeztegia eta Iradi Sagredo izan
ziren bidaia proposamen onena
egin zutenak eta, euskararen his-
toria aitzakia hartuta, 500 kilo-
metro inguruko ibilbidea osatu
zuten, joan den ekainaren 25etik
29ra bitarte.

«Klasean eman ziguten
proiektuaren berri eta, denboraz
nahiko justu genbiltzan arren,
aukera polita iruditu zitzaigun
lagun batzuk elkartu eta egun
batzuk elkarrekin pasatzea»,
azaldu dute gazteek Ataria Irra-
tian. Izan ere, bidaia bekaren
lehiaketa «egitasmo boluntarioa
da», Josu Iztueta antolatzaileeta-
ko batek argitu duenez. 
Horrela, irizpide jakin batzuen

araberako bidaia diseinatu be-
har izaten dute, DBH 4ko gazte-
txoek: Euskal Herrian, furgone-
tan batean eta 500 euroko aurre-
kontuarekin egiteko moduko
ibilbide bat sortzea, betiere, ai-
tzakia batekin. Hari gidari bate-
kin. 
Iztuetak azpimarratu du, talde

bakoitzaren jakin-min eta afizio-
ek markatu ohi dutela proposa-
menaren hari gidaria, eta zen-
bait ideia ere iradoki ditu, bosga-
rren bidaia bekaren lehiaketan
beren burua aurkeztu nahi dute-
nentzat: «Natura izan liteke ai-
tzakia bat, edo euskal dantza
bera ere bai». 

Epaimahai txiki batek hartzen
du azken erabakia, proposamen
osatuenaren alde; tiratzeko mo-
duko hari gehien dituen bidaia-
ren alde. Eta, hortik aurrera, bi-
daiarien txokoko kideek lagun-
tzen diete, beren kontaktu eta
sareei esker, ibilbidea lekukota-
sunez eta testigantzaz betetzen:
«Hori baita bidaia: goazenok es-
perientzia hori elkarbanatze eta,
gero, topatzen dugun jendea-
gandik informazioa jasotzea». 

«ERREPIKATZEKOA»
Gazte anoetarrek argi diote, joan
den ekainean bizi izandako es-
perientzia errepikatuko luketela:
«Furgonetan batean, estu-estu,
jan eta lo bertan eginez, harre-
mana asko estutzen da; konfian-
tza irabazten da». 
Taldea indartuta ateratzeare-

kin batera, ordea, anoetarrek
beste hainbat gauzari ere jarri
diote azpimarra, udako bidaia
gogoangarri izateko bidean: «Jo-
suren bizipenetatik eta bidaie-
tan duen esperientziatik asko
ikasi dugu, eta naturarekin ha-

rreman zuzenean egon ginen;
gauren batean, kanpoan lo egin
genuen batzuk». 
Bidaia aisia da, oporrak, den-

bora librea. Baina, bidaia ikastea
ere badela uste du Josu Iztuetak,

eta Antxon Bandres Bidaiarien
Txokoko bidaia bekak irakasgai-
ren bat edo beste eskaintzeko ere
balio duelakoan dago; besteak
beste, baliabide ekonomikoak
kudeatzen ikasteko. 
Eta, hain justu, horrek harritu

ditu gehien gaztetxoak: «Aurre-
kontu murritzarekin aurrera ate-
ra daiteke bidaia bat, hori gure
begiekin ikusi dugu, eta harritu
egin gaitu. Ez genuen espero 6
gazte eta 2 begiraleren janaria,
lotarako edo dutxatzeko lekuak
nahiz furgonetaren erregaia 5
egunez ordaintzeko, 500 nahi-
koa izango zirenik». 

Iazko bidaia beka Anoetako ikastolako talde batek irabazi zuen; euskararen historia ardatz hartuta diseinatu zuten, bost eguneko ibilbidea. ATARIA
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Euskal Herriaren ezaugarri ge-
ografikoek horretarako egokiera
eskaintzen dute, eta «oso urruti-
ra joan gabe, denbora gutxian,
kultura, paisaia eta jende oso
desberdina ezagutu ahal izan
dugu bidaian». Horrela, Zugarra-
murdi inguruetan hasi, eta
Arrangoitze, Baigorri, Ibañeta,
Iruñea, Gasteiz, Gernika ingurua
eta Donostia aldea bisitatu zituz-
ten Antxon Bandres Bidaiarien
Txokoko laugarren bidaia beka-
ren irabazleek. 
Guztia, bidaiari senaren trans-

misio soka horretan. Hala azaldu
du Josu Iztuetak: «Guretzat bi-
daia aukera bat da, ez da ihes egi-
teko modu bat. Ni mendi elkarte-
an zaletu nintzen, ni baino hel-
duagoek bidaian eraman
nindutelako eta, garbi dago bes-
te hainbat gauzarekin gertatzen
den bezala, bidaiatzea ere trans-
misio modu bat dela. Gu zaletu
gintuzten, guk beste batzuk zale-
tuko ditugu, eta posible da haiek
ere beren ondorengoei bidaia-
tzeko grina hori helaraztea. Hau
kate bat da». 

Aurtengo bidaia beka
prestatzen dihardute
Antxon Bandres
bidaiarien txokoko
arduradunek



Izaskun jatetxea, ixtear
Igandean itxiko ditu ateak Ibarrako Izaskun jatetxeak, 60 urteren ondoren.
Agurreko egunean, hain ezagun egin diren kroketak banatuko dituzte.    

Irati Saizar Artola Ibarra

D uela 60 urte ireki
zituen Izaskun ja-
tetxeko ateak
Amondarain Liza-
rribar sendiak.
«Ordu ezkero, sua

askorik itzali gabe egon da sukal-
de honetan», diote anai-arrebek.
Mari Karmen da senideetan za-
harrena, eta jarraian datoz Jose-
txo, Mari Angeles, Iñaki, Pili, Mi-
kel eta Itziar.   
Hauen gurasoak izan ziren

1958. urtean taberna irekitzeko
hautua hartu zutenak. Izaskun-
go Arretxe baserrikoa zen aita,
Andres Amondarain Rezola, eta
Altzokoa ama, Jexuxa Lizarribar
Goenaga. «Bederatzi senide gi-
nen, nahiz eta orain zazpi egon,
eta familia aurrera ateratzeko ta-
berna bat irekitzea bururatu zi-
tzaigun. Izan ere, Izaskunera
jendea etortzen zen, eta zerbait

jateko lekurik ez zegoen». Orain
jatetxea dagoen  eraikina, izeba
bat bizitzeko eraiki zuten. Behe-
ko solairua hutsik geratu zen eta
leku aproposa ikusi zuten taber-
na bat irekitzeko. 
Gogoan dute ideia handiegirik

gabe hasi zirela lanean, bereziki
Mari Karmenek: «13 urterekin
hasi nintzen tabernan, ez ge-
nuen ideiarik ezta kobratzeko
ere. Pixkanaka-pixkanaka ikasi
nuen». Izebak aritzen ziren su-
kaldean lanean, gosariak emate-
tik hasi eta afariak bukatu arte. 
Lehen solairuan, jangela txiki

bat zuten lehen. «Makina bat
erretilu eraman izan ditugu es-
kaileretan gora eta behera. Orain
ikusten ditudanean, ez dut sinis-
tu ere egiten hainbeste denbora
egin genuela eskailera horietan
bueltaka».  
Ez dute ahaztua egun batean

sekulako jende pila ustekabean
etorri zenekoa. «Jatetxe azpiko

zelaietan baratze bat genuen.
Han bidaltzen ninduten korrika
letxugak-eta ekartzera, berriro
bukatu zirela eta han joaten nin-
tzen ziztu bizian berriro», gogo-
ratu du Mari Karmenek. Jose-
txori ere ez zaio ahaztu  inguruko
baserrietara zenbat korrika saio
egin zituen arrautza bila.  
Hazi eta hazi zihoan bezeroen

eskaria. Eskualdeko jendearen
ezkontza, komunio eta bataio os-
pakizunen leku zen jatetxea.
«Ezkontzak ez ziren 100 lagune-
tik jaisten». Egoerak bultzatuta,
obra egitea pentsatu zuten; goi-
ko jangelaren ordez, beste leku
bat irekitzea. Halaxe egin zuten
1972. urtean. Egun, jantokia den
eremu hori erantsi zioten taber-

nari. Hala, 200 lagun ingururen-
tzat egin zuten lekua. 1974tik
hona, jasoak ditu Pilik haien jate-
txea zapaldu dutenen zerren-
dak. Urtez urte agendak jasotzen
joan da.
60 urte hauetan, belaunaldi

osoak jatetxetik pasatzen ikustea
«pozgarria» dela diote. «Familia
berdinean, hasi ezkontzetatik,
eta bataioak, komunioak eta os-
pakizun guztiak gure jatetxean
egiteak poza eragiten digu». Ha-
sieratik jo dute garrantzizko be-
zeroei atentzio egokia ematea.
«Jendea bere etxera bezala etor-
tzen da hona, eta hori ona da». 
Ospakizunez gain, jendeak

ohitura handia du Izaskunera
paseatzera joateko. Horietako
askok, mokadu bat jateko apro-
betxatzen dute. «Maiatzean,
eguraldi ona hastean, goizean
bederatzietarako jendea izaten
genuen eta gosari ederrak ema-
ten genituen».  

Garaiak aldatu egin direla ez
dute dudarik egiten. «Lehen jen-
deak lasaiago edaten zuen, ez
baitzegoen hainbeste kontrol
errepideetan. Asko edaten zen,
izugarri». Ohiturak ere aldatuz
doaz: «Garai batean jangelara
sartu aurretik, bermut asko ate-
ratzen genituen, baina orain zu-
zenean sartzen dira jantokira,
aurretik ezer hartu gabe. Nola al-
datu diren gauzak».  

KROKETEN OSPEA
Asko aldatu ez direnak Izaskun-
go kroketak dira. Ia mila kroketa
egiten dituzte egunero. «Jai egu-
netan, jendea Uzturre menditik
behera datorrenean, 1.500 kro-
keta inguru ematen ditugu». Ize-
ba Joxepi izan zen kroketak egi-
ten hasi zena, ontzi txiki batean.
Mari Angelesek laguntzen zion,
eta gogoan du beti arrosarioa
kantatuz bildu behar izaten zi-
tuela: «Orduan, bi kutxarekin
biltzen genituen eta forma lu-
zexka zuten». Geroztik hasi da
Iñaki egunero-egunero kroketak
biltzen. Famatu egin ziren bere
garaian, eta eguneroko jaki
bihurtu dira gaur arte. Eguerdi-
ko geldialdiaren ostean, arratsal-
deko seietan jartzen dute frijigai-
lua martxan eta zain izaten dute
jendea: «Jendea zain egoten da
ordularian seiak noiz joko, kro-
ketak eskatu ahal izateko».
Anekdota moduan gogoan

dute behin gizonezko batek 80
kroketa jateko apustua egin zue-
la. «Mareatuta bezala geratu
zen». Kalkuluak atera zituzten ea
zenbat irin jan ote zuen, eta 2 kilo
baino gehiago irentsi zituela on-
dorioztatu zuten. Josetxok ba-
rrez gogoratzen du: «Gizajoa gai-
nera bazkaldu gabe etorri zen,
eta okerrago izan zen, masa be-
zala geratu zitzaion sabelean». 
Kroketak, ordea, gauza berriak

probatzera geratzeko amu ere
izan dira askotan. Piliren esane-
tan, «arrain zopak eta tripakiek
ere ospe ona izan dute». Ireki zu-
tenetik, plater tradizionalen al-
deko apustua egin zuten eta era
berean amaitu nahi dute. «Jen-
deak badaki hemen zer jaten den,
eta bizitza guztian antzekoa egin
dugu. Zerbait berezia jan nahi
duena ez da hona etorri izan».

ITXIERA, TRISTURAZ
Pena handiz hartu dute 60 urte-
ren ostean jatetxea itxi behar iza-
teko erabakia. Iñaki eta Pili jubi-
latzera doaz, horregatik itxiera.  
Abenduaren 9an itxiko dituzte

ateak, urtero Gabon inguruan
egin ohi duten moduan. Amon-
darain Lizarribar sendiak, ordea,
ez ditu berriro Izaskun jatetxeko
ateak irekiko. 

Iñaki, Pili, Josetxo eta Josune, Mari Karmen eta Mari Angeles senideak, Izaskun jatetxeko ateetan . I. SAIZAR

Bederatzi seme-
alabako familia
aurrera ateratzeko
ireki zuten Izaskun
jatetxea 1958. urtean
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kusten zuena. Gu laugarrenak
ginen jotzen eta ikusten genuen
beste guztiak 21 edo 22 puntu ja-
sotzen zituztela, eta guk 24 eta 25
puntu eskuratzen genituela. Az-
kenean guretzako sekulako poza
izan zen, eta gure buruari esaten
genion ea zer ari zen gertatzen.
Publikoa txaloka aritzen zen eta

pozik sentitzen ginen hurrengo-
ek ez zigutelako pasatzen. Ia si-
nistu ezinik aritu ginen. 
Beraz, puntuak jaso ahala
ikusten zenuten lehen pos-
tuan mantentzen zinetela. Ez
zineten urduriago jartzen?
Nik uste dut lasaitu egin ginela.
Gaizki jotzen bagenuen pentsa-

tuko genuen hobeto jo beharko
genuela hurrengoan, eta ondo
aritzeak lasaitasuna eman zi-
gun. 
Nola elkartu zinen Etxezarre-
tarekin?
Kasualitatea izan zen. Nire ira-
kaslea Kristina Solano da, eta Vi-
llabonan ikasten nuen. Kristina
Aneren irakaslearen irakaslea
izan zen. Anek beste pandero jo-
tzaile bat zuen aurretik, baina
utzi egin zuen, eta Kristinari ko-
mentatu zioten ea norbait zuen.
Kristinak beste bati esan zion,
baina ezin izan zuen azken une-
an, eta ni joan nintzen. Gogoan
dut Kristinarekin kotxean triki-
tiko ahotsak ikasten eta presta-
tzen, Anerekin entsegura joate-
ko. Orain dela urte eta erdi eza-
gutu ginen, eta txapelketaz
txapelketa ibili gara, gustura, eta
azkenean sekulako lagunak egin
gara. 
Bion arteko elkar ulertze be-
rezia izan beharko duzue.
Aurrekoan Ane eta biok hitz egi-
ten egon ginen, eta bikotearekin
harreman ona izatea beharrez-
koa dela esaten genuen. Oholtza
gainera igo behar duzunean,
poztasuna erakutsi behar duzu,
bion arteko harreman ona, eta
guri oso erraza egiten zaigu hori.
Panderoak trikitiaren atzetik
joan behar du edo alderantziz
izaten da?
Niri Aneren trikitiak agintzen
dit. Nahiago dut atzetik joan,
aurretik baino. 
Ze asmo duzue aurrera begi-
ra?
Jarraitzeko asmotan gabiltza,

Imanol Garcia Landa 
Amasa-Villabona

Sara Iriarte pandero jotzaileak
(Villabona, 2001) Ane Etxezarre-
ta trikiti jotzaile olaberritarrare-
kin batera Zaldibarren egiten
den Euskal Herriko Trikitilari
Gazteen XXVII. Txapelketa ira-
bazi berri du. Bikote moduan
urte eta erdi daramate, eta aurre-
tik Getariako, Okondoko eta Laz-
kaoko txapelketak irabazi dituz-
te.
Zer suposatu du zuretzat Zal-
dibarren txapela janzteak?
Amets bat izan da. Inoiz espero
ez nuena. Beti ikusten nituen
Youtubetik-eta aurreko txapel-
dunak, eta zer sentituko ote zu-
ten txapela gainean jarrita pen-
tsatzen nuen. Eta gero ni ikustea
txapela hori buruan dudala poz-
tasun handia da. Trikitilari gaz-
teen artean txapelketa garrantzi-
tsuena da, eta denok iritsi nahi
izaten dugu horra.
Ane Etxezarretarekin irabazi
duzu txapela. Berriro ere aur-
keztuko zarete hurrengo urte-
an?
Izandako esperientziarengatik
eta biok elkarrekin gustura gau-
dela ikusita, nik behintzat nahi-
ko nuke. Esperientzia polita izan
da, oso ondo pasa dugu eta gai-
nera txapelarekin itzuli gara.  
Ikusten zenuten irabazteko
aukerak zenituztela?
Joan aurretik bagenekien zeinek
hartuko zuten parte, eta batzuk
sekulako eskarmentua zutela
txapelketa horretan. Ane eta ni
pixka bat txikiak sentitzen gi-
nen, aurreneko aldia baitzen
bertara joaten ginela. Urdurita-
sun handia genuen. Ahal ge-
nuen guztia eman nahi genuen,
eta azkenean ikusi da horrela
izan zela irabazi egin genuelako.
Baina ez genuen espero.
Nola bizitu zenuten txapelke-
ta bera?
Jotzen genuenean atzean pan-
taila bat zegoen puntuazioa era-

gustura gaudelako. Ikasketekin
jarraituko dugu, eta ikusita triki-
tiarekin eta panderoarekin ze
gustura pasatzen dugun oholtza
gainean eta behean ere bai, ja-
rraitzeko asmoa dugu.
Erromerietan-eta aritzen za-
rete?
Ez asko. Kalejiraren bat jotzeko
eskatzen digute, eta uda hone-
tan ezkontza batean izan ginen.
Geroz eta erromeri eta kalejira
gutxiago daude. 
Noiztik zabiltza panderoare-
kin?
Leire lehengusuak trikitia jotzen
zuen eta Maria lehengusuak
panderoa, eta nire ahizpa triki-
tia ikasten hasi zen. Ikusten
nien eta nik beraiek bezala izan
nahi nuen. Txikitako argazkiak
ditut plater bat jotzen panderoa
izango balitz bezala eta kanta-
tzen. Amak ikusi zuen musika
gustatzen zitzaidala eta agertoki
batera igotzeko gogoa nuela, eta
solfeoa-eta ikastera apuntatu zi-
dan. Panderoa oparitu zidaten
eta horretaz gain klarinetea ika-
si nuen bederatzi urtez. Kantua
ere ikasten aritu nintzen. Egun
pianoa ikasten ari naiz, eta pan-
deroarekin jarraitzen dut.
Trikitiaren ondoan, bigarren
plano batean geratzen da
panderoa?
Nik ikusi izan dut trikitia gehia-
go hartzen dela kontuan pande-
roa baino. Gehiago entzuten da
ze ondo jo duzu trikitia eta gu-
txiago ze ondo jo duzu panderoa.
Baina, noski, panderoak ere
bere garrantzia du.
Zaldibarko txapelketaren ondo-
ren Asier Gozategik esan zigun
trikitilari on bat ez dela ezer
pandero jotzaile txar batekin,
eta pandero jotzaile on bat ez
dela ezer trikitilari txar batekin;
biak onak izan behar dutela.
Anek eta nik beti izan dugu ido-
lo bezala Asier Gozategi. Beti en-
tzun ditugu beraien diskoak, eta
orain berak hori esatea, gainera
hunkituta, poztu egiten du. 

Ane Etxezarreta eta Sara Iriarte, Euskal Herriko txapelarekin.  IBON ERRAZU

«Ahal genuen guztia eman
nahi genuen txapelketan;
ikusi da horrela izan zela»
SARA IRIARTE
PANDERO JOTZAILEA

Amets bat bete duela dio Iriartek Euskal
Herriko Trikitilari Gazteen txapelketa irabazi
eta gero. Ane Etxezarreta trikiti jotzailearekin
duen harremana nabarmendu du.



Iraupen eskiko
ikastaroa eta
eskola antolatu
ditu Zumardia
Elkarteak 

Ikastaroak urtarrila eta
otsailarekin batera izango
dira; ‘www.zumardia.eus’
webgunean jarri dute
informazio guztia 

A. Imaz Tolosa

Neguarekin batera iraupen es-
kiaren inguruko bi ekimen anto-
latu ditu Tolosako Zumardia El-
karteak. Alde batetik, aurreko
urteetako eskemak mantenduz,
iraupen eskiko ikastaroa antola-
tu dute Somporten. Bi asteburu-
tan izango da helduentzat nahiz
haurrentzat. Hasiberriek edo
maila altuagoa dutenek eman
dezakete izena, hau da, bakoi-
tzaren mailara egokitzen da ikas-
taroa. Informazioa eta izen ema-
teak www.zumardia.euswebgu-
nean daude. 

ESKI ESKOLA BERRIA
Bestalde, Zumardia Elkarteak
iraupen eskia ardatz hartuta es-
kola berria antolatzea erabaki
du. 8-15 urte arteko haur eta gaz-
tetxoentzat zuzendua egongo
da, eta iraupen eskian jarraikor-
tasunez ibili nahi duten edo da-
goeneko esperientzia dutenen-
tzat zuzendua egongo da. Esko-
laz gain ikastaroetan parte
hartzeko aukera egongo dela
esan dute Zumardiatik. Are
gehiago, «eskola ikastaroarekin
osatzea beti da aberasgarria, ari-
keta espezifikoak eta teknika ho-
betze aldera». Izena www.zu-
mardia.eus-en eman behar da. 

Zesta punta
Beotibar
pilotalekura
itzuliko da
larunbatean 

Erredakzioa Tolosa

Larunbatean 11:30ean hasita jo-
katuko dira Tolosako Beotibar
pilotalekuan Tolosako Ugarein
Xistera Zirkuitoko Elolaren Oroi-
menezko Torneoko finalak. Pasa
den astean jokatu ziren finaler-
diak, eta maila bakoitzeko bi bi-
koterik onenak neurtuko dira
Beotibarren. 
Jaialdia gazte mailakoekin ha-

siko da. Berge eta De Betelu izan
ziren kanporaketako onenak eta
bigarren sailkatu ziren Arrillaga-
ren eta Iturralderen aurka joka-
tuko dute finala. 
Maila nagusiko kanporaketa-

ko onenak, berriz, Antxon eta
Manci izan ziren, eta haien aurka
bigarren sailkatu ziren Anton eta
Sanchez arituko dira. 
Hauxe izango da Xistera Uga-

rein Zirkuitoko azkeneko torneo
puntuagarria. Datorren astean
finalerdiak izango dira Mutri-
kun, eta abenduaren 22an, aldiz,
finalak jokatuko dira Markina-
Xemeinen.
Baina, Tolosako Beotibar Zes-

ta Punta Elkarteak Jose Ignacio
Elola merezi bezala omendu
nahi du. Horregatik, xisteran ari
diren gaztetxoak ere izango dira
protagonista, Tolosako gaztetxo-
ek txapelketa azkarra jokatuko
baitute eta larunbatean 10:15ean
jokatuko dute finala. 
Tolosako txapelketa honek

helburu bikoitza du; batetik,
Jose Ignacio Elola omentzea eta
gogoratzea, Beotibar Zesta Punta
Elkartearen sortzaile eta bultza-
tzaile nagusia. Eta bestetik, Zesta
Punta indartzea, munduan he-
datu zen pilota jokamolde azkar
eta ikusgarri hura berrindartzea,
Xisterarekin batera.

Reala eta Antiguokoren
futbol partida Mikel
Alonsoren omenaldian 
Xabi Alonso, Gari Uranga, Aitor Lopez Rekarte, 
Xabi Prieto, Joseba Llorente eta beste hainbat 
Realeko jokalari ohi Berazubin izango dira larunbatean  

Erredakzioa Tolosa

Mikel Alonso futbol jokalari
ohiari omenaldia egingo diote
larunbatean, 16:30ean, Berazubi
futbol zelaian. Berarekin jokatu
duten hainbat futbolari ohi Tolo-
san izango dira, besteak beste,
Xabi Alonso, Rekarte edo Xabi
Prieto.
Mikel Alonso tolosarrak 2017-

2018 denboraldiaren amaieran
eman zuen amaitutzat bere fut-
bolari ibilbidea. Agur modura,
larunbat honetan, hilak 8, bere
taldekide izandako futbolari eta
lagunen arteko neurketa bat jo-
katuko dute Tolosako Berazubi
Estadioan. 
Bere ibilbide profesionalean

garrantzitsuenak izan diren bi
taldeak ariko dira aurrez aurre:
Reala eta Antiguoko. Hala ere,
beste hainbat klubetako taldeki-
deak ere izango dira berdegune-
an. Realarekin, esaterako, Aitor
Lopez Rekarte, Zuhaitz Gurru-
txaga, Boris, Asorey, De Pedro,
Gabilondo, Joseba Llorente edo-
ta Gari Uranga izango dira. Bere
anaia Xabi Alonso ere bertan
izango da.
Antigokokorekin, aldiz, duela

20 urte jubenil mailako Errege

Kopako finala jokatzeko zorian
izan ziren taldekideak bildu nahi
izan dituzte: Ignacio Azpilikue-
ta, Gaizka Saizar, Jon Altuna,
Iban Fagoaga, David Asensio,
Gorka Larrea, Beñat San Jose,
Oier Larrainzar, Mikel Txopere-
na... 
Entrenatzaile lanetan, berriz,

Alonso anaien lehen prestatzaile
izan ziren Oscar Landa, Iñigo
Santin eta Txurun Furundarena
izango dira. Bolton taldean elkar
ezagutu zuten Daniel Braaten jo-
kalaria ere etorriko da Norvegia-
tik. 

Alonso anaiek lehen zatia Rea-
larekin jokatuko dute, eta Anti-
guokokorekin bigarrena.
Agurreko neurketa Berazubin

izateak ere badu bere berezitasu-
na: batetik, Alonso anaiek bertan
eman zituztelako lehen urratsak
futbolean. Bestalde, Periko
Alonso aitak ere bertan hartu
zuen erretiroa, 80ko hamarka-
dan. Hain zuzen, Periko bera
izango da Realeko taldearen en-
trenatzailea. 
Epaile lanak, berriz, hiruga-

rren anaiak, Jonek, egingo ditu.
Sarrera doakoa izango da.

Mikel Alonso Tolosako Zerkausian. ATARIA

Tolosa CF-ko gimnasta
taldeari aitortza, gaur

Erredakzioa Tolosa

Tolosa CF Gimnastika talde ab-
solutuari omenaldia egingo dio-
te gaur, hilak 6, Tolosako Berazu-
bi estadioan. Egun horretan,
Erregional Ohorezko Mailako
Tolosa CF futbol taldeak 14. jar-
dunaldiko partida jokatzen du

16:30ean Berazubin, Aretxabale-
taren aurka. Omenaldia, partida-
ren aurretik izango da, 16:15ean. 
Gimnastek urte borobila egin

dute, eta sekzio guztiak elkar-
tzen dituen Tolosa CF-tik esker-
tzeko beharra ikusi dute: «Ome-
naldi honen bidez urteetan ze-
har lortutako emaitza onengatik

eta oraindik lortzeko duten guz-
tiagatik zoriondu nahi dira eta
bide batez, gure Klubaren eta he-
rriaren izena goreneko mailara
eraman izana eskertu».
Saroi Eskisabel, Joane Zugasti,

Iratxe Martin, Irati Xiaoyan Agi-
rre eta Anne Lizeaga izango dira
omenaldia jasoko duten gimnas-

tak. Hauen entrenatzaileen lana
ere eskertua izango da. Arantxa
Aristondo, Nerea Otaegi eta Sara
Alonsok osatzen dute talde hori.

GARAIPEN ZERRENDA
2013 urtean, gimnasta talde hau
Euskadiko txapeldun geratu
zen, eta Espainiako txapelketan
brontzea lortu zuten, oinarrizko
haurren mailan. 2014an, Euska-
diko eta Espainiako txapelketak
irabazi zituzten maila berean.
2015ean, lorpen hori kadeteetan
errepikatu zuten. 2016an, junior
mailan, Euskadiko txapeldun
geratu ziren. 2017an eta aurten,
Euskadiko txapeldunak izan zi-
ren, eta txapeldunordeak Espai-
niako talde kopan, seniorretan. 

2013tik gaur egunera arteko ibilbidea izango dute gogoan
eskertzaren garaian; futbol partida aurretik hasiko da ekitaldia 
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OSTEGUNA 06
AGENDA

Zinea

Tolosa.El Cascanueces y los cuatro
reinoshaurrentzako filma,
17:00etan, Leidorren.

Ardi Baltza
Haritz Azurmendi Reno (AEB)

Gutxi geratzen zait ho-
nez gero bueltatzeko.
Okerrik ezean hau
izango da nire azken-
aurreko piezatxoa he-

mendik. Eta asko pozten nau is-
toriotxo hau kontatzeko aukera
izateak, hemen topatu dudan
gauzarik interesgarrienetakoa
izan delako. 
Azaro hasieran etorri ziren

Renora Ardi Baltza taldeko dan-
tzari batzuk euren Etxea: Me-
moirs of Gernika saioa eskain-
tzera, 36ko bonbardaketaren
testigantzetatik abiatuz sortua.
Dantzaren kalitatea neurtzeko
jakintzarik ez dudanez, nik zo-
ragarria irizteak ez du asko esan
nahiko. Baina zoragarria izan
zen. Nik ere nabaritu nuen dan-
tza tradizionaletatik abiatuz
sortzen zituzten eszenek bazu-
tela zerbait berezirik. 
Saioko une batean Olivia

Rice, etxe-hondakinetatik igo-
tzen zen kea bezala, ballet-dan-
tzan ikusteak zutabea merezi
zutela konbentzitu ninduten.

TALDEAREN MAPA
Afaltzen, kontu-kontari geun-
dela, taldearen gutxi gorabehe-
rako mapa egin genuen: Elko-
koak ziren, euskal komunitate
indartsua dagoen landa herri
batekoak (pena latza daukat
ezin joan izana). Batzuk, Kiaya
taldearen sortzailea kasu, hona
etorritako euskaldunen ondo-
rengoak. Dantzan ere txikitatik
hasitakoak ziren denak, euskal
dantza tradizionalen taldean
edo garaikidean. Horraino
nahiko normal dena. 
Oliviaren hitzek ustekabean

harrapatu ninduten, umetan
euskal dantza taldetik egotzi
zutela esan zuenean. Zergatik?
«Ez neukalako euskal jatorri-
rik». Gorabehera batzuen oste-
an, atzera taldera itzuli zenean
ere, dantzari zaharragoek baz-
ter uzten omen zituzten ez 
zirelako «benetako» partaide.
Joño... Hemen ere horrela. Ika-
ragarri eskertzen diet Oliviari
eta Kiayari ondorengo eguneta-
ko galdera uholdea pazientziaz
erantzun izana.

Halaxe azaldu zidan Kiayak:
«Ardi Baltza 2012ko neguan
hasi nuen, ideia sinple batekin:
euskal dantzak dibertigarria be-
har zuela, gaurko belaunaldien-
tzat gertukoa. Konturatu nin-
tzen horretarako bide bakarra
eraldatzea zela, Euskal Herriak
egin duen bezala, tradizio ho-
riek biziraun bai, baina sorkun-
tza artistikoa ere bultza deza-
ten». Bizi pixka bat behar zela,
alegia, beti betikoa betikoagatik
egin beharrean. «Banekien har-
tuko nituen lizentziek hautsak
harrotuko zituztela. Segituan
ohartu nintzen euskal komuni-
tatearen baitako zenbaitek oso
gaizki hartu zuela aldaketaren
ideia. Hor jakin nuen zerbaite-
tan ari nintzela. Itsusia izan
zen, gauza gogorrak esan zituz-
telako taldeaz, dantzariez eta
nitaz. Baina gogorrago egin gin-
tuen.» Ni begiak kanpandorre-
ko erlojuak baino borobilago.

ISTORIOAK KONTATUZ
Oliviak Ardi Baltzan amaitzea
ez zen kasualitatea izan, beraz.
«Ardi Baltza desberdina da dan-
tza talde tradizionalekin aldera-
tuta. Istorioak kontatzen saia-
tzen gara, historia eta kultura
arakatzea gustatzen zaigu, ho-

riekin dantzak sortzeko. Dena
euskalduntasunera hurbiltzen
garen bitartean.» Barru barrutik
disfrutatzen duela horretan
behin eta berriro dio. Ez alfe-
rrik, Kiayak ere azpimarratzen
du garrantzitsua hurbiltze hori
dela, norberak egiten duen bide
eta esfortzua. «Ni euskaldunta-
sunari buruzko oso ikuspegi es-
tuarekin hazi nintzen. Orain
egunak pasatzen ditut ikertzen.
Hainbeste gauza topatu ditut!
Dantzak bakarrik ez, aditu ere
egin gabe neuzkan historia za-
tiak aurkitu ditut». Eta niretzat
itu-ituan jotzen duen esaldia:
«Jendeari bidea ematen badio-
zu, bere sortzeko gogoa esplora-
tzera bideratzen baduzu, han
topatuko duzu pasioa».
Nik uste dut denok sinatuko

genituzkeela, honez gero, Kia-
yaren hitzak, ezta? Trikitilariek
pasa den mende hasieran zer
egin zuten ba, instrumentu ita-
liar hura hartzean? Eta duela 10
urte joan zen Laboak? Eta ene-
garrenez, Muguruzak zer egin
du ba, gure baitako tradiziona-
lista ezkutu hori klikatzea ez
bada? Kontua ez delako balleta
gustatzen zaigun edo ez, ardi
beltz horien lana baloratzen du-
gun baizik.
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FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Leyre Lejeune
Maset, Euskal Herria kalea, 24. 
Telefono zenbakia: 943 67 32 74.
TOLOSA.Gauekoa.Rosalia Morant
Barber, Zabalarreta, 1. 
Telefono zenbakia: 943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giroa zertxobait na-
rrastuko da, baina erabat
okertu gabe. Goizean eta

arratsaldeko lehen orduak arte hodei
ugari ikusiko ditugu eta euri pixka bat
egingo du. Orokorrean oso gutxi bo-
tako du eta euria ez da protagonista
izango. Arratsaldeko lehen ordutik
aurrera atertu eta ostartetxo batzuk
irekiko dira. Haizeak mendebaldeko
ukitua izango du eta maximoak jaitsi
egingo dira, eguneko erdiko ordue-
tan14-16 gradutan joaz goia.

Bihar.Eguzkitsu hasiko da
eguna baina orduek aurrera
egin ahala kaskartu egingo

da giroa. Goizean giro eguzkitsua
izango da. Goi-hodei batzuk salbu,
eguzkia nagusituko da eta hego-
mendebaldeko haize biziarekin giro
goxoa izango dugu, non tenperatura
maximoek 16-18 graduak harrapa-
tuko dituzten. Arratsaldeko lehen or-
dutik aurrera haizeak ipar-mende-
baldeko ukitua hartuko du eta ho-
deiak nagusitzen hasiko dira, iluntze
alderako lehen euri zaparradak iritsiz.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Argazkia 
bi egun lehenago 

ekarri mesedez

Tolosa. La sociedad  literaria y el pas-
tel de piel de patatafilma, 19:30ean,
Leidorren. 

Ezkerretik eskuinera Hannah Hill, Franci Mendive Wilkinson, Kiaya Memeo, Oli-
via Memeo, Olivia Rice eta Amanda Shields Kerr. CALLIE GREENHAW


