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Andramaixak ospatuko dituzte egunotan Ondarroan: irudian, Atako Banda dantzatzen. LORE BENGOETXEA IBAZETA
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B
ihar hasiko dira
Ond a r r o a k o
(Bizkaia) andra-
maixak, hurren-
go asteko oste-
gunera bitarte-

an. Hain zuzen, festen azken egu-
na izaten da handienetako bat:
arrantzale eguna. Bihar festetan
murgilduko diren arren, indarrak
neurtu beharko dituzte ondarro-
arrek, ostegunera iristeko.
Ondarroan, ez dago txupinazo-

rik bere horretan, ez kanoikada-
rik, ez Zeledonik, edo Marijaiarik.
Festen hasiera propioa dute: An-
dra Mari elizatik jaitsi eta igo egi-
ten diren kortxeleko mamuak.
Kondaira batek dioenez, norbai-
tek elizari hiru buelta emanez
gero, teilatuan dauden gargola
edo kortxeleko mamuek kateak
bota eta gora igoarazten dute,
hura ere harrizko bihurtuz. Gar-
gola horietako batek Leokadi du
izena, eta elizari hiru buelta ema-
tera ausartu zen: hura jaisteare-
kin bat hasten dira festak —astele-
henetik astearterako gauerdian
izango da—, eta igotzen denean
amaitu —arrantzale egunaren
amaieran, gauerdian baita ere—. 
Horren aurretik ere festa giroa

izango da herrian. Santa Klara

eguna dute bihar, eta hainbat eki-
taldi egingo dituzte egun osoan:
helduen zein haurren mendi
martxak, jan-edana, bertso saioa,
itsasoan hildako arrantzaleei
omenaldia, herri bazkaria, mus
txapelketa eta abar. Gauean, gai-
nera, kontzertu akustikoa ere
egongo da, Petti eta Noi Urriken
eskutik. Larunbatean, Txintxirri-
ka eguna izango da, eta haur eta
gaztetxoentzako ekitaldiak izan-
go dira, batik bat.

Gazte eguna izango da igande-

an: goizetik hasiko dira festan,

pregoiarekin. Kortxeletik gazte-

txera turubiren jaitsieraren eta

txaranteoaren ostean, gazte baz-

karia egingo dute, arratsaldeko

gazte jokoetarako indarrak har-

tzeko. Gauean, Afu, Susunkordan

eta Egurra eta Kitto taldeen kon-

tzertuak izango dira musika pla-

zan, Jaxak Martxan-ek antolatuta.

Amnistia eguna egingo dute as-
telehenean. Manifestazioa egingo
dute eguerdian, Kalera! Bakea
eta askatasuna irabaztera lema-

pean; amaieran, brindisa egingo
dute. Leokadiren jaitsiera eta iku-
rrinaren igoeraren aurretik eta
ondoren kalejira egingo dute; ho-
rren ostean, Ilargi Beltza taldeak
erromeria egingo du, eta lasterke-
ta egingo dute 04:00etan, Beiko-
zineko paretik musika plazara
arte, barruko erropatan.
Hilaren 15eko Andra Mari egu-

naren ostean izango dira Kuadri-
lla eguna 16an eta Arrantzale egu-
na 17an. Asteazkena marmitako

lehiaketarekin hasiko du-
te. Eguerdian, kuadrillen
kalejira eta bazkaria egin-
go dituzte, eta herri kirolak
izango dira arratsaldean.
Iluntzean, karaokea egin-

go dute musika plazan, 21:30ean;
Itsasaurren, berriz, kontzertuak
egongo dira, 23:00etan hasita:
Porco Bravo, Juantxo Skalari eta
Tremenda Jauria. 
Txistularien eta senegaldarren

kalejira, Atako Bandaren dantza
saioa eta kukaña egingo dituzte
Arrantzale egunaren hasieran.
Bertso saio musikatuak ere izan-
go dira eguerdian, eta salto lehia-
keta, zubi zaharrean. Gauean,
kortxeleko mamuen igoeraren
ostean, kontzertuak izango dira
musika plazan eta Itsasaurren.

ARRANTZALE EGUNERAKO
INDARRAK NEURTZEN
Bihar hasi, eta ostegunean amaituko dira andramaixak Ondarroan; ez
da festarako aitzakiarik faltako Leokadi elizaren teilatura itzuli artean

Arrantzale eguna izan ohi da Ondarroako andramaixetako egunik garrantzitsuena. LORE BENGOETXEA IBAZETA

Festen hasiera propioa dute
Ondarroan: Andra Mari
elizatik jaitsi eta igo egiten
diren kortxeleko mamuak
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A
stelehenean
hasiko dira
ofizialki Ger-
nikako andra-
mariak (Biz-
kaia). Aurten,

Seber Altube ikastolako kideek
izango dute txupinazoa jaurtitze-
ko ardura. Izan ere, urte berezia
dute aurtengoa: 50 urte dira ikas-
tola sortu zutela. 
Alde horretatik, pozarren dau-

de ikastolako kideak, Andrea Aia-
pe gurasoen batzarreko kideak
azaldu duenez. «Urte osoa izan
da oso berezia guretzat: ikastur-
tea jaialdi batekin hasi genuen,
eta hau ikastolako komunitateari
egindako oparitxo bat da. 50 urte
ez dira egunero betetzen». Aiape-
ren esanetan, «belaunaldi as-
kok» eta «milaka gernikarrek»
ikasi dute Seber Altube ikastolan,
eta, horregatik, urteurreun bere-
zia gernikarrekin ospatzea poz-
garria da. «Deialdia egin nahi
diogu herri osoari txupinazora

hurbiltzeko, ikastolan ibili dire-
nei eta ibili ez direnei ere bai, gu-
rekin ospatzeko». 
Hainbat kontu aipatzeko apro-

betxatuko dute txupinazoa.
«Gure asmoa da gogoratzea nola
ikastola proiektu herritar bat izan
zen, eta nola sortu zuten hainbat
eta hainbat herritarren artean;

apur bat atzera begira, baina au-
rrera ere jarriko gara». Izan ere,
Aiaperen arabera, gaur arteko
ibilbidean egindako lan guztia os-
patu dute aurten, baina aurrera
begira ere jarri dira: «Hausnarke-
ta prozesu bat egin dugu urte guz-
tian, eta horretan gabiltza. Bere
garaian, orain dela bost hamarka-

da sortu zuten ikastola proiektu
eraldatzaile eta herritarra zen, eta
apur bat gaurkotzen eta etorkizu-
nera begira jartzen ari gara gaur
egun».
Jaialdi bat egin zuten urte ha-

sieran, «Gernikaren bihotzean»,
urteurrenaren harira. «Leku be-
rezia eta esanguratsua da gerni-
karrentzat, bonbardaketatik libre
geratu zen plaza bat baita». Be-
rrogeita haman urteak herritarre-
kin batera ospatu zituzten: «Mu-
sika egon zen, bideoak egon ziren,
eta oso hunkigarria izan zen. Sor-
tzaileetako asko taula gainera igo
zirelako, baita belaunaldi berriak
ere, eta egun polita izan zen». 

EGITARAU OPAROA
Kalean egoten den giroa maite du
Aiapek. Egun edo ekitaldi jakin
bat baino gehiago, giro hori du
gustukoen. «Egun osoa ematen
dugu kalean, jendearekin, goize-
tik gauera, bazkariak, poteoak,
umeekin... Herrian mila ekitaldi
egiten dira: jai batzordeak eta he-
rriko eragileek antolatzen duten
egitarauak ematen du era askota-
ra gozatzeko aukera». 
Andramariak eta sanrokeak

batuko dituzte gernikarrek egu-
notan. Astelehenean, esaterako,
Belatz eta Oxabi taldeek girotuko
dute gaua, pasealekuan, 22:30etik
aurrera. Hurrengo egunean, be-
rriz, bertsolariak izango dira Se-
ber Altube auditoriumean: Aitor
Sarriegi, Julio Soto, Miren Amuri-
za eta Julen Erezuma arituko dira
Josu Goikoetxea gai jartzailearen
aginduetara, 19:00etatik aurrera.
Ostegunean, Sealed Room, Ska-
keitan eta Urrats taldeen txanda
izango da: Pasealekuan izango da
hori ere, 22:30ean hasita. 

IKASTOLAK
PIZTUKO DU
SUZIRIA
50 urte bete ditu aurten Gernikako Seber Altube
ikastolak, eta haren ordezkariek botako dute
andramarien hasierako txupinazoa

Seber Altube ikastolako ikasleak, mural txiki bat egiten. SEBER ALTUBE IKASTOLA
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«Txupinazoa botatzea
ikastolaren
komunitateari egindako
opari bat da: 50 urte ez
dira egunero betetzen»
ANDREA AIAPE
Seber Altube ikastolako kidea



H
erriko jai
guztien arte-
an, estima-
tuenetakoak
dira Algorta-
ko Portu Za-

harrean egiten direnak, Getxon
(Bizkaia): bihartik asteartera bi-
tartean egingo dituzte. Eguerdian
izango da txupinazoa, eta arra-
tsaldean igoko dute Txo panpina;
Bigantxa Solte Dago kuadrillak
pregoia irakurri ostean izango da,
portuko plazan, 19:00etan.  
Jaietarako aurrekontu handi-

rik izaten ez duten arren, ekitaldi
andana antolatzen dituzte egune-
ro. Bihar, kuadrillen jaitsiera
egingo dute, 18:00etan, Ku-Kluz
fanfarrearekin, gasolindegitik
abiatuta. Boxeo gaua, The Binilo’s
taldearen emanaldia eta umeen-
tzako zinema egongo dira gaueko
emanaldi nagusiaren aurretik.
Izan ere, reggae gaua egingo dute
agertoki handian, eta hainbat tal-
dek hartuko dute parte, 21:30ean
hasita; horrez gain, Ttun Ttun
Brigade eta Bitartean arituko dira
txosnetan. 

Arrantzale Eguna eta Umeen
Eguna biak batera egingo dituzte
larunbatean. Eguerdian, Otopian
taldeak Barruetabeñak Portu Za-
harreko jaietan antzezlana egin-
go du, eta, horren ostean, kantu
poteoa egingo dute. Gainera, Por-
tu Zaharreko kalimotxo onena-

ren lehen txapelketa egingo dute
Etxetxun, 13:30etik aurrera, eta
bazkari feminista egingo dute
txosnetan. Sebastian Lizaso eta
Inazio Vidal bertsotan arituko
dira portuko plazan, 20:00etan,
eta, gauean, kuadrillen emanal-
dien eta DJen txanda izango da,
agertoki handian.
Igandea Emakumeen Eguna

izango da. Haurrentzako margo
lehiaketa eta jolasak izango dira
goizean, eta gazte bazkaria egingo
dute txosnetan. Arratsaldean, Lu-
rrikada batukada feminista egon-
go da, portutik abiatuta,

18:00etan. Horrez gain, musika
emanaldi gehiago ere izango dira
arratsaldean: Adriana Barbado
eta Deusto DJ agertoki handian,
eta Sattle&Pascuale DJa portuko
plazan. Gauean, berriz, Garilak
26k erromeria eskainiko du ager-
toki handian. Gazte txosnan, gai-

nera, ZirkBinilo gaua egin-
go dute.
Arrakastarik handiena

duen eguna astelehenean
izango da: Pijama Eguna.
Ohi bezala, marmitako

lehiaketarekin hasiko dute egu-
na, Etxetxun. Arratsaldean, Al-
gortako Gazteak taldeak antola-
tuta, ginkana egingo dute txosne-
tan, 18:00etan; ordu berean,
Paule Loizaga, Kerman Diaz eta
Unai Mendiburu bertsolariek
saioa eskainiko dute portuko pla-
zan. Iluntzean, kuadrillen txapel-
ketaren sari banaketa egingo dute
txosnetan, eta bi emanaldi izango
dira agertoki handian, 21:30ean
hasita: Malextrom DJa eta Tea
Party Woman Powah izenekoa.
Goizaldean, Txo panpina erreta
amaituko dira festak.

FESTAK BLAITUKO DU
PORTU ZAHARRA
Bihartik asteartera artean egingo dituzte Portu Zaharreko jaiak, Getxon:
astelehenean egingo dute Pijama Eguna, egunik berezienetako bat

Garilak 26 taldeak eskainiko du igandeko erromeria, agertoki handian. CAPO.NIN

Bigantxa Solte Dago kuadrillak
pregoia irakurri ostean 
igoko dute Txo panpina, 
eta jaiei hasiera eman
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G
arrantzi han-
dia du Ur-
diainen (Na-
farroa) Aitzi-
ber elkarte-
ak. 50 urte di-

ra gazteek sortu zutenetik, eta
horren aldeko brindisa egingo
dute Andramauztuko festetan. Bi
eguneko festak dira: aurten, aste-
lehen eta asteartean izango dira.
Istorio berezia du elkartearen

sorrerak, Amaia Zubiria kideak
azaldu duenez. «Gazteak hirira
joaten hasi ziren lanera, eta herria
husten ari zen: hori ikusita, herri-

ko apaiza gazteak herrian geldi-
tzeko lanean hasi zen». Horreta-
rako modu bakarra gazteek he-
rrian lan egin ahal izatea zen, eta
horixe egin zuen: enpresa batzuk
Urdiainera erakarri. 
Herrian geratu ziren gazte ho-

riek gauza desberdinak egiteko
elkartzen ziren, eta horrela sortu
zuten elkartea. «Esaterako, en-
presetako bat ekarri ahal izateko
lursail bat berdindu behar zuten,
eta egun igerilekuak dauden le-
kutik hartu zuten lurra». Putzu
bat egin zen, eta herriko jendea
hasi zen hara joaten bainua har-

tzera: hortik sortu zitzaien gazteei
hor igerilekuak egiteko ideia. Pa-
satu dira 50 urte ordutik, igerile-
kuak zein elkartea sortu zituzte-
netik, eta, hain zuzen, igerilekue-
tan egingo dute elkartearen
aldeko brindisa asteartean,
13:30ean. 

Zubiriak azaldu duenez, doku-
mental bat egiten ari dira herritar
batzuen artean urte horien ingu-
ruan, «herriari begira izugarria
izan baitzen nekazari herri bat
zena industriarako prestatze
hori». Elkartearen bidez egin zi-
ren gerora futbol zelaia eta fron-
toia baita ere: «Mugimendu han-
dia egon zen; hitzaldiak eta beste-
lakoak ere antolatzen hasi ziren».
Elkartearen beraren eraikina bai-
no lehen egin ziren igerilekuak,
eta «herri guztia» inplikatu zen. 
Festa «txikiak» dira, baina ho-

rregatik, hain justu, jendeak «oso

intentso» bizi ditu; hala dio Zubi-
riak. Gainera, ez badira astebu-
ruan egokitzen, herriko gazteek
zerbait antolatu ohi dute aurreko
larunbatean: «Beraz, aurten
egongo da zerbait, kontzertuak
edo afariren bat». 
Ardo banaketa edo auzatea as-

paldiko ohitura da Urdiainen:
udaletxeak ardoa eta jateko zer-
bait jarri ohi du. Zilarrezko katilu
batzuk dituzte, eta «herri guz-
tiak» edaten du horietatik, Zubi-
riak azaldu duenez. «Jendea in-
guratzen da edatera eta besteekin
egotera, festara: herriaren batasu-
na sinbolizatzen du auzateak». 
Ekitaldi gehiago ere izango dira

festetan. Esaterako, astelehenean,
Altsasuko gazteen aldeko elkarta-
sun afaria egingo dute, eta Drin-
dots taldearekin dantzaldia izan-
go da, afaldu aurretik eta afaloste-
an. Asteartean, berriz, ohiko herri
bazkariaren ostean, disko festa
egingo dute, 20:00etatik
03:00etara arte.

URDIAIN BIZIARAZI ZUTENAK
Badira 50 urte Aitziber elkartea sortu zutela, eta horren aldeko brindisa egingo dute Urdiaingo
Andramauztuko festetan: gogoz hartzen dituzte, bi egun baino ez baitira. Astelehen eta
asteartean izango dira aurten, nahiz eta etzi ere izango den zer egina, gazteek antolatuta. 

Auzatearen aitzakian, Urdiaingo herritar andana elkartzen da eguerdi eta iluntzeetan, ardoa zilarrezko katilu berezietatik edateko. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS
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«Enpresetako bat ekarri
ahal izateko lursail bat
berdindu behar zuten;
lurra igerilekuak dauden
lekutik hartu zuten»
AMAIA ZUBIRIA
Aitziber elkarteko kidea



L
ehen mailako
hainbat kirolari
dira Leitzan (Na-
farroa) sortuak,
eta horietako bik
piztuko dute,

hain zuzen, santiburtzioetako
txupinazoa: Abel Barriola eta Oi-
natz Bengoetxea pilotariek. Bi lei-
tzarrek egindako ibilbideari ai-
tortza egin nahi die udalak, Julian
Zabaleta kultur zinegotziak azal-
du duenez, eta oso pozik hartu
dute ardura pilotariek. 
Gaur hasiko dira santiburtzio-

ak, eta, txupinazoarekin batera,
Plazaola aldizkariko azalaren

egileari saria emango diote: Eus-
kal Herria plazan izango da eki-
taldia, 18:00etan. Txaranga, txis-
tulari eta erraldoiez gain, Txime-
leta taldea arituko da plazan,
23:00etan, eta, horren ostean, DJ
bat egongo da txosnetan.
Festetako ekitaldirik nabarme-

netako bat ezpata dantzarena iza-
ten da Leitzan: bihar egingo dute,
plazan, 12:00etan. Hirugarren ur-
tez jarraian, andreek eta gizonek
dantzatuko dute elkarrekin: dan-
tza taldeak berak egin zuen ema-
kumeek gizonen pare dantzatze-
aren aldeko urratsa. 
Gazte txupinazoa, berriz, la-

runbat arratsaldean izango da,
eta kalejira aldarrikatzailea egin-
go dute Iruindarock elektrotxa-
rangarekin. Festetako beste mo-
mentu berezi bat igandean izango
da: izan ere, Igualadako Moixi-
ganguers casteller-ak gonbidatu
dituzte. Zabaletak azaldu duenez,
Kataluniako kulturari eginiko
keinua da.

BI HASIERA AGOITZEN
Baten faltan, bi txupinazo egingo
dituzte Agoizko jaietan. Bata etzi
izango da, udalak antolatuta, eta
Agoizko txistulari taldeak eta
dantzari taldeak botako dute,
12:00etan. Bigarrena astelehene-
an izango da, txupinazo txikia,
udalbatza txikiaren eskutik.
Gazteen eguna egingo dute as-

teartean. Besteak beste, gazteen-
tzako bazkaria egingo dute ikas-
tetxean, Txinparta Gazte Mugi-
menduak antolatuta. Horren
ostean, haientzako ekintzak
egingo dituzte Iturrizarrea parke-
an. Gaupasa eguna izango da, gai-
nera: Sakatu elektrotxaranga eta
Trikidantz arituko dira Angilue-
rreka elkartean, 23:30ean hasita.
Amaitutakoan, kalejira egingo
dute Iraunkorrak txarangak la-
gunduta. 

HERRIKO BI PILOTARI
MAITATURI AITORTZA
Santiburtzioak hasiko dituzte gaur Leitzan, eta Abel Barriolak eta
Oinatz Bengoetxeak botako dute txupinazoa; etzi hasiko dira Agoitzen

Abel Barriola eta Oinatz Bengoetxea leitzar pilotariek botako dute txupinazoa. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS
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D
ena prest dute
Tafallan (Na-
farroa) aste-
beteko jaiei
hasiera ema-
teko. Astele-

henean izango da hori, 12:00etan.
Nafarroako Anfas elkarteko kide-
ek botako dute txupinazoa, herri-
tarrek boto bidez hala erabakita 
—Anfas elkarteak elbarritasun
psikikoak dituzten pertsonei
ematen die laguntza—.

Egitarau oparoa prestatu dute
zazpi eguneko festetarako. Udal
arduradunek azaldu dutenez,
ekitaldiak ez dira lepo betetzen,
adin desberdinetarako aukera
asko daudenez, zaila delako guz-
tiak ekitaldi bakarrean batzea.

«Urtero nahiko antzerakoa iza-
ten da egitaraua, eta nork bere
ekitaldi kutunena du». 

Astelehenean bertan, jotak,
haurrentzako ikuskizunak, ze-
zensuzkoa, zinema eta musika
emanaldiak eta zezenketak izan-
go dira. Asteartean, besteak beste,
ur jokoak egongo dira haurren-
tzat, eta Elektro Txufla taldeak
erronda egingo du Tafallako kale-
etan zehar; biak arratsaldean
izango dira. Ostegunean izango
da urteroko ohiko pilota partida,
binakakoa, 20:00etan: Urrutiko-
etxea eta Larunbe arituko dira
Olaizola II. eta Beroizen aurka.
Zaharren eguna izango da ostira-
lean, eta haientzako bazkaria
prestatuko dute Ereta kirolgune-

an, 14:30ean. Egun horretan, gai-
nera, eskualdeko dantzak egingo
dituzte Nafarroa plazan, gaitero-
ek girotuta, 22:00etan. 

KALEA, AGERTOKI
Tafalla, antzezkale programak
hamargarren urteurrena du aur-
tengo festetan. Kale antzerkien
lehiaketa da, eta asteazkenean
egingo dute, Foruen plazan, goiz
eta arratsalde: sei taldek parte
hartuko dute, eta gauean bertan
jakinaraziko dute zeintzuk diren
irabazleak. Gauerdian, gainera,
emanaldi berezi bat izango da:
duela hamar urte, lehiaketarekin
hasi zirenean, Tafallako lagun tal-
de bat elkartu zen parte hartzeko
asmoz, eta gaur egun talde profe-

sional bihurtu da. Tresperte da
taldearen izena, eta Oopart ikus-
kizuna eskainiko du.

Sanferminetan bezala, zuri-go-

rriz janzten dira tafallarrak feste-
tan. Blusaren bat edo beste ere
ikus daiteke, herriko hiru peñen
jaietako uniformea baita.

ZURI-GORRIZ JANTZIKO DA TAFALLA
Astelehenetik igandera, ekitaldiz betetako egitaraua prestatu dute: kale-antzerki lehiaketak hamargarren aldia izango du

Herritarrek hala aukeratuta, Anfas elkarteko kideek botako dute txupinazoa aurten, astebeteko jaiak hasteko. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS
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L
arrañeta plazan
hasiko dituzte
festak Burlatan
(Nafarroa), astele-
henean: izan ere,
handik botako

dute txupinazoa, 12:00etan. Ho-
rren ostean aterako dira Burlata-
ko erraldoi eta buruhandien kon-
partsa, gaiteroak, txistulariak eta
musika banda, eta herria jai giro-
an murgilduko dute. Astelehene-
tik igandera bitartean egingo di-
tuzte Burlatako jai nagusiak, eta
ekitaldi andana prestatu dituzte
udalak eta herriko eragileek. 
Erraldoi eta buruhandien kon-

partsak ez du hutsik egingo egun
bakarrean ere; ia egunero egingo
dute bigantxen askatzea ere 

—haurrentzako entzierroak eta
zezensuzkoa ere izango dira egu-
nero—. 
Horrez gain, kontzertu ugari

izango dira aste osoan. Udalak
antolatutakoen artean daude
Tremenda Jauria astelehenean,
Su Ta Gar asteazkenean, Trikite-
ens ostegunean, Gatillazo ostira-
lean eta Los Zopilotes Txirriaus
larunbatean. Herriko eragileek
ere antolatu dituzte musika eki-
taldiak: rock bertsioen kontzer-
tua eta Koban astelehenean; run-
bak eta oihu heavyen txapelketa
asteartean; Ipar Folk taldearen
kontzertua eta batukada ostegu-
nean; karaokea eta Nekez eta
Hagoan taldeen kontzertuak
ostiralean eta Drindots eta Hiba-

kusha taldeen emanaldiak larun-
batean.
Gastronomiari eskainitako

pare bat egun egingo dituzte jaie-
tan. Ostegunean, batetik, kalde-
rete eguna egingo dute. Bazkalos-
tean, musikaz girotuko dute In-
txaustia. Larunbatean, bestetik,
munduko arrozak prestatuko di-
tuzte: 11:30ean hasiko dira lane-
an, eta pare bat ordu geroago
egingo dute dastatzea. Aldarrika-
penez betetako herri bazkariak
ere ez dira faltako.
Azken urtean indarkeria ma-

txistak hildako bi andre burlata-
rrak gogoratuko dituzte, gainera,
festetan: haien oroitzeko ekitaldia
egingo dute asteazkenean La-
rrañeta plazan, 12:30ean.

ASTELEHENEAN
PIZTUKO DA FESTA
Astebete iraungo dute Burlatako jai nagusiek: udalak eta herriko
eragileek ekitaldiz betetako egitaraua prestatu dute festez gozatzeko
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