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Zarauzko euskal jaietan, urtero moduan, herriko hainbat txokotan izango dira erromeriak, eta egun osoan izango da dantzarako aukera. JON URBE / FOKU
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J
ai giroko jarduera
ugari eta auzoeta-
ko festak ere iza-
ten dira Zarau-
tzen (Gipuzkoa)
uda partean, eta

sasoia behar bezala biribiltzeko,
euskal astea ari dira ospatzen
aurreko ostegunetik. 50 ekitaldi-
ko egitaraua prestatu dute, eta
horietako batzuk dagoeneko
pasa diren arren, egun handia
falta da oraindik: euskal jaia. Etzi
izango da, eta Xabier Txurruka
alkateak «jai alaiak, baketsuak
eta eraso sexistarik gabekoak»
ospatzeko eskatu die herritarrei
nahiz udatiarrei.
Goizean goiz hasiko da festa,

zazpietan joko baitute diana he-
rritarrak esnatzeko. Handik or-

dubetera izango da Goiztiarrak
taldearen irteera, eta, antzinako
ohiturak berreskuratuz, garai ba-
teko pertsonaiak irudikatuko di-
tuzte kalez kale. Txistulariak, tri-
kitilariak, dultzaineroak eta Itu-
rengo ttuntturroak ere goiz
aterako dira kalera eguna girotze-
ra. Meza izango da eguneko hu-
rrengo ekitaldia, eta, mezaren os-
tean, pilota partidek, herri kirolek
eta bertsolariek hartuko dute le-
kukoa Frontoi Txikin.
Euskal jaietan bada herritarrek

ilusio handiz itxaroten duten bes-
te ekitaldi bat ere: Alproja taldea-
ren antzezlana. Azken 40 urtee-
tan bezala, aurten ere prestatu du
lan bat, 40 sinfonia izenekoa, eta
ehun herritar inguruk parte har-
tuko dute han. Munoa plazan
izango da, eguerdian. Aurrez, or-
dea, taldeko kideek kalejira egin-
go dute San Inazio kaletik, Kale
Nagusitik, Musika plazatik, Dorre
Luzea parketik eta Nafarroa kale-
tik. Antzezlana amaitu ostean, es-
treinakoz, Euskaraokea izango da
Munoan bertan, Joxe Mendizaba-
lekin.
Azken urteotako ohiturari ja-

rraituz, aurten ere karro lehiaketa
antolatu dute euskal jaietan, eta
sari banaketa 13:30ean izango da,
Lege Zaharren plazan. «Gero eta
gehiago aurkezten dira, eta giro
polita jartzen dute», azaldu du
Nekane Iribar Kultura eta Euska-
ra zinegotziak. Handik aurrera,
musikak eta dantzak hartuko
ditu herriko txokoak, tartean
Iñurritzako zelaiak, Musika plaza
eta Munoa plaza. Berrikuntza
moduan, Iñurritzan haurrentza-
ko txokoa ere jarriko dute
18:00etan. «Tailerrak, herri kiro-
lak, egurrezko jolasak eta abar
izango dira, betiere euskal jaieta-
ko ohituren inguruan». Goizean
goiz hasitako eguna gauerdian
amaituko da, Oxabi taldeak
23:00etatik aurrera Munoan es-
kainiko duen dantzaldiarekin.
Zarauztarrak baserritar jan-

ATZERAKO
KONTAKETA
GIROTUA 
Etzi izango da euskal jaia Zarautzen,
baina ordura bitartean ere dantza, bertso,
txalaparta eta kirol ekitaldi ugari izango dira. 

Baserritar jantzita ateratzen dira herritarrak euskal jaiean.JON URBE / FOKU
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tziarekin ateratzen dira euskal

jaian, eta jantzi tradizionala

behar bezala janzten ikasteko bi

hitzaldi antolatu dituzte aurreko

egunetan, Ane Albisu adituaren

eskutik. Ikusita saio horiek zer

arrakasta izan duten, Iribarrek

iragarri du halako gehiago anto-

latzeko asmoa dutela hurrengo

urterako. 

LIZARDIKO FINALA 
Euskal asteko egunik garrantzi-

tsuena igandea izango da, baina

ordura bitartean ere festa giroko

ekitaldiak izango dira herrian.

Gaur, Tio Teronen semeak talde-

ak emanaldia eskainiko du Mu-

noan, 20:00etan. «Kalerkin eka-

rri genituen iaz, eta, arrakasta

handia izan zutenez, beste lan ba-

tekin etorriko dira orain». Ber-

tsolari Gazteen XLII. Lizardi Sa-

riaren finala ere gaur jokatuko

dute. Bi kanporaketa egin zituz-

ten aurreko astean, eta sei bertso-

lari hauek sailkatu ziren finalera-

ko: Txaber Altube, Imanol Irazus-

tabarrena, Imanol Uria, Aratz

Igartzabal, Eli Pagola eta Aitor Sa-

legi. Zinema frontoian izango da,

22:00etan.

Bihar, berriz, kantu jira izango

da eguerdian, Bentazaharreko

Mutiko Alaiak taldearekin. Txa-

laparta doinuak entzuteko auke-

ra ere egongo da, txalaparta erro-

meria antolatu baitute Lege

Zaharren plazan, eta arratsaldean

herriko hainbat txokotan ere

egingo dituzte ordu erdiko saio-

ak. Alaken taldearen dantzaldiak

eta Zarautz abesbatzak abestuko

duen salbeak osatzen dute bihar-

ko egitaraua.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.zarautz.org

@

Jendea dantzan, erromerietako batean.JON URBE / FOKU
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B
errogeigarren

u r t e u r r e n a

abestuz ospatzea

otu zaiela galtza-

gorriei, baina za-

rauztartasuna

goraipatzerakoan guztiak ez da-

tozela bat. Aurtengo antzezlanari

buruz galdetuta, hori da Alproja

taldekoek aurreratu dutena.

«Banatu, eta taldeka erakutsiko

dizkigute zarauztar zintzo izateko

hainbat modu».40 sinfonia izen-

burua jarri diote lanari, eta, hortik

aurrerakoak jakiteko, Munoa

plazara joan beharko da etzi

eguerdian.

1978an sortu zen Alproja an-

tzerki taldea, eta ordutik urtero

egin du antzezlan bat euskal

jaian. «Zarauztar askorentzat

kuadrillarekin hamaiketakoa eta

Alprojaren antzerkia dira euskal

jaiko ekintza nagusiak. Jende as-

kok dio azken hori dutela kuttu-

nena, eta antzerkia ikusita hasten

dela haientzat festa». Horren era-

kusle da Munoa plaza goraino be-

tetzen dela urtero; iaz, eguraldi

txarragatik, Aritzbatalde pilotale-

kuan egin behar izan zuten ema-

naldia, eta sartu ezinda geratu zen

jendea. 

Taldeko kideek kontatu dute-

nez, antzezlana bukatu bezain

pronto hasten dira «buruari

bueltak ematen», hurrengo urte-

koa prestatzeko. «Egindako la-

naren balorazio bilera egin ohi

dugu urria inguruan, eta hurren-

go urteko tematika zehazten saia-

tzen gara. Urte hasieran hasi ohi

dugu gidoia idazteko prozesua,

eta udaberrian sarriago biltzen

gara juntakideak». Maiatzean

egiten dute aktoreak biltzeko

deialdia, eta udan izaten dira en-

tseguak, irailaren 9rako guztia

ZARAUZTAR ZINTZOA
IZATEKO MODUAK
ERAKUTSIKO DITUZTE
40 urte betetzen ditu aurten Alproja antzerki taldeak, eta ‘40 sinfonia’
lana prestatu du euskal jairako. Herritar askok hartuko dute parte. 

Eguraldi txarragatik, Aritzbatalden egin zuten iazko emanaldia.JON URBE / FOKU
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prest izateko. Aurten, ia 90 akto-

rek hartuko dute parte antzer-

kian, eta artista gehiago ere izan-

go dira agertokitik kanpoko lane-

tan.

Taldeko kideek azaldu dute-

nez, «argi» dute herritik jaio zen

mugimendu bat dela Alproja:

«Udalaren laguntza ezinbeste-

koa dugu, baina atzean dagoen

auzolana ikaragarria da. Udal tal-

de bat zein beste bat izan, galtza-

gorriak beti izango dira kritikoak,

beti saiatuko gara publikoari go-

goetaren bat eginarazten eta jen-

dea aktibatzen». 

Horrez gain, hizkuntzarena da

taldearen beste ezaugarrietako

bat. «Talde euskalduna gara, eus-

karaz sortu eta euskaraz antzez-

ten duena; eta talde irekia eta plu-

rala ere bagara, adin eta jatorri ez-

berdinetako jendeak osatzen

baitugu Alproja. Euskal jaiko an-

tzerkia prestatzeko gogoak ba-

tzen gaitu».

Antzezlana egin aurretik, kalejira egiten dute Alprojakoek.JON URBE / FOKU



N
ekazaritzari
eta abel-
tza intzar i
l o t u t a k o
produktuen
lehiaketa,

erakusketa eta enkanteengatik
dira bereziki ezagunak Ordiziako
euskal jaiak (Gipuzkoa), eta batez
ere latx arrazako edo Karrantza-
ko ardiaren esne gordinez egin-

dako gazta lehiaketagatik. Aste-
azkenean izan zen jaietako egun
handia, eta, ohi bezala, jendetza
elkartu zen herrian. Alabaina,
azken txanpan sartuta egon
arren, festak ez dira amaitu
oraindik, udalak igandera bitar-
teko egitaraua prestatu baitu.
Gainera, urte berezia da hau
Ordiziarentzat, hiribildua sortu
zeneko 750. urteurrena ari baitira

JARRAITZEKO, SAGARDOA
Hiribildua sortu zeneko 750. urteurrena ari dira ospatzen Ordizian, eta, horren aitzakian,
indartu egin dute euskal jaietako egitaraua ere; ‘Kafkaren aulkia’ emanaldia izango da gaur. 

Asteazkenean izan zen euskal jaietako azoka berezia Ordizian; piriniotar behien lehiaketa egin zuten.ANDONI CANELLADA / FOKU
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.ordizia.eus

@

ospatzen, eta euskal jaietan ere
igarriko da hori, urteroko ekital-
diez gain beste batzuk ere antola-
tu baitituzte. 
Ildo horretatik, Kafkaren aul-

kia ikuskizuna izango da gaur,
22:00etan, Herri Antzokian. Hitz
idatzia eta kantatua, neurtua eta
laua, bat-batekoa eta patxadaz
hausnartua uztartzen dituen
emanaldia da, eta bi bertsolari-

ren, idazle baten eta musikari ba-
ten artean osatzen dute. Hain zu-
zen, ordiziarrak dira gaurko saio-
an parte hartuko duten artisteta-
ko bi: Patxi Zubizarreta idazlea
eta Pello Ramirez akordeoi eta
biolontxelo jotzailea. Uxue Al-
berdi eta Jon Maia bertsolariak
ariko dira haiekin batera. Ordu
eta erdi inguruko saioa izango da,
eta txandakatuz joango dira dizi-

plina bakoitzeko artistak. Bertso-
lariek idazleak sorturiko kontaki-
zunean sartu beharko dute, per-
tsonaia literarioen ahotsetik
nahiz ahots propiotik kantatuz;
musikariak, berriz, bertsolariei
lagunduko die, eta bakarkako
pieza batzuk ere joko ditu. 

BOLATOKIA ERE BAI
Euskal jaien aurkezpenean, uda-
leko, Gipuzkoako Foru Aldundi-
ko eta Eusko Jaurlaritzako ordez-
kariek lehen sektorearen
garrantzia nabarmendu zuten.
Eta sektore horrekin lotura zuze-
na duen beste ekitaldi bat izango
da bihar: Sagardo Eguna. Goierri-
ko sagardoak dastatzeaz gain,
aukera izango da Gipuzkoako
Sagardogileen Elkarteko beste
hainbat sagardotegik emandako
botilak probatzeko, eta Ordiziako
tabernariek ere pintxoak presta-
tuko dituzte sagardoari laguntze-
ko. 
Guztira, hamarren bat sagar-

dotegik hartuko dute parte.
Arboledan egurrezko etxolak jar-
tzen dituzte asteazkeneko azoka-
rako, eta sagardotegi bakoitza
etxola horietako batean egongo
da. 19:00etatik 21:00etara izango
da dastaketa. Etxolen artean,
berriz, bolatokia jarriko dute aur-
ten, Gipuzkoako Bolo eta Toka
Federazioarekin elkarlanean.
Jaietako berrikuntzetako bat da,
eta egitasmo horren bidez gogo-
ratu nahi dute bolatokiak garai
batean sagardotegietan egoten
zirela. Eguna girotzeko, haurren-
tzako parke bat egongo da Beti
Alai pilotalekuan, 11:00etatik
13:30era eta 16:30etik 20:00etara. 
Abuztuaren 29an hasi ziren

euskal jaiak, eta orain arteko eki-
taldiek arrakasta handia izan
dute. Azokaren egunean, besteak
beste, omenaldi bat egin zioten
Mikel Zeberio gastronomoari.



P
asaian (Gipuz-
koa) jokatu izan
da urte askoan
gipuzkoar erako
aurresku txapel-
keta, baina beste

plaza batera eramango dute aur-
ten: Ordiziakora. Bihar izango da,
19:00etan, eta berrikuntza bate-
kin dator, gainera: orain arte, bi
Euskadiko txapelketa egiten zi-
ren, sexuaren arabera: gipuzkoar
aurreskuarena izaten zen gizo-
nentzat, eta soinu zaharrena,
emakumeentzat. Aurten, bi txa-
pelketa horiek batu eta aurresku
txapelketa nagusia antolatu dute.
15 urteko dantzariek edukiko
dute parte hartzeko aukera, eta
haietako bakoitzak udalerri bat
ordezkatuko du.

Amets Bide Kultura Elkarteko-
en esanetan, Jesus Mari Garate
dantza irakasle ordiziarraren eki-
mena izan da herri aldaketa:
«Txapelketetan epaile ibiltzen
zen, eta bazuen harremana dan-
tzarien biltzarrekoekin. Ordizia-
ko hiribildua sortu zenetik 750
urte betetzen direnez aurten, Je-
sus Marik berak proposatu zuen
txapelketa herrian egitea». Uda-
laren ordezkariek eta Gipuzkoa-
ko Euskal Dantzarien Biltzarrak
ere onartu zuten proposamena,
eta hiruren artean antolatu dute
txapelketa. «Iruditu zitzaigun
euskal jaiak jai aproposak zirela
txapelketa hau egiteko». Aurten-
go apirilean hil zen Garate, eta,
txapelketaz baliatuta, omenaldi
bat egingo diete bihar irakasleari
eta haren familiari.
Parte hartzaileek hiru dantza

dantzatu beharko dituzte: aurkez
aurke edo desafioa, soinu zaharra
eta zortzikoa. Irabazten duenak
Patxi Epelde izeneko sari nagusia
eskuratuko du, eta saria irabazle-
aren herriko udaletxean gordeko
da hurrengo ediziora arte. Udala
trofeoaren jabe izateko, parte-
hartzaile berak hiru aldiz jarraian
edo bost aldiz txandaka irabazi
beharko du txapelketa. 

Dantzarien biltzarrak iragarri
duenez, zortzi lagunek eman dute
izena aurten: Nahia Lopezek (Le-
gazpi), Iker Belintxonek (Lezo),
Beñat Salegik (Errenteria), Idoia
Narbaizak (Legazpi), Elixabet La-
rrañagak (Villabona), Asier Rio-
sek (Errenteria), Katerin Artolak
(Oiartzun) eta Irati Olaizolak (Le-
gazpi). Irabazlea aukeratzeko,
epaileek, alde batetik, pausoak
hartuko dituzte kontuan, eta,
bestetik, Gipuzkoako dantzen
koreografiak sortzeko bete beha-

AURRESKUA
KATEGORIA
BAKARREAN 
Ordizian jokatuko da bihar gipuzkoar erako
aurresku txapelketa; gizonak eta emakumeak
elkarrekin lehiatuko dira lehen aldiz. 

2016ko gipuzkoar erako aurresku txapelketa, Pasaian.ANDONI CANELLADA / FOKU
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Hogeita bost lan
aurkeztu dituzte 
Lazkao Txiki
bertsopaper lehiaketara



rreko arauak betetzen diren —si-

metria eta zailtasunaren progre-

sioa—.

Aurresku txapelketa ez da

Ordiziako euskal jaietan geratzen

den lehiaketa bakarra; izan ere,

igandean banatuko dituzte Laz-

kao Txiki bertsopaper lehiaketa-

ko sariak ere. Barrena kultur

etxean izango da ekitaldia, eguer-

dian. Bertsozaleen oroimenean

oso presente jarraitzen du orain-

dik Joxe Migel Iztueta Lazkao

Txiki-k, nahiz eta dagoeneko 25

urte bete diren hil zenetik. Argi

Berri elkarteak 1992an jarri zuen

martxan bertsolariaren izena

duen bertsopaper lehiaketa, hura

zendu baino urtebete lehenago.

Lazkao Txiki bera ere han izan

zen lehen ekitaldiko sari banake-

tan. Hilda zegoen hurrengo urte-

korako, baina elkarteak lehiake-

tari eustea erabaki zuen, eta 27.

aldiz antolatu du aurten. 

Hiru ataletan banatzen dute sa-

riketa: 13 urte artekoak, 14-18 ur-

tekoak eta handik aurrerakoak.

Aitor Calvillo Argi Berri elkarteko

kidearen esanetan, hori ez da oso

ohikoa, sona duten beste bertso-

paper lehiaketetan bi maila baka-

rrik egon ohi direlako: «Goierriko

bertso eskolaren eta Argi Berriren

helburua beti izan da bertsolaritza

sustatzea gaztetxoen artean; hau

da, bertso eskolan ibili den gazte-

txoa idatziz ere aritzea, edo horre-

tarako aukera ematea».

Antolatzaileak pozik daude

lehiaketak aurten izan duen

erantzunarekin. Gaztetxoek zor-

tzi lan aurkeztu dituzte; gazteek,

bost; eta helduek, hamabi. «Iaz

baino pixka bat gutxiago dira,

baina gustura gaude. Ez diogu

kopuruari bakarrik begiratzen.

Gaztetxoenari, adibidez, garran-

tzia ematen diogu, zeren horiek

berriak izan ohi baitira». Gaur

egun plazaz plaza dabiltzan hain-

bat bertsolarik irabazi izan dute

Lazkao Txiki bertsopaper lehia-

keta.

Jadanik erreferente da halako

sariketen artean, eta Argi Berri-

koek azaldu dute aurrerantzean

ere antolatzen jarraitzeko asmoa

dutela. «Nabarmena da bertso

munduan idazteko joera alde ba-

tera uzten ari dela, eta guk balora-

tu egin dugu: jarraitu egin behar

dugu, edo aldatu? Eta, oraingoz

behintzat, uste dugu honek ema-

ten duela, eta saiatuko gara susta-

tzen eta ahal dugun bertso eskola

gehienetara iristen, gaztetxoek

bertsoak idazten jarraitzeko, eus-

karaz».

Baserriko produktuak saltzeko postuak jarri zituzten herenegun Ordizian.ANDONI CANELLADA / FOKU
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ARLO ASKO
UZTARTZEN
DITUEN ASTEA
Igandera bitartean, pilota partidak, bertso
saioa, dantza, hitzaldia, garagardo festa,
estropadak eta abar izango dira Donostian. 

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.donostia.eus

@

N
ekazaritza

eta literatura

lehiaketak,

dantza saio-

ak eta herri

kirolak anto-

latzen zituen Gipuzkoako Foru

Aldundiak Fiestas Euskaras

delakoetan. Aspaldiko kontua da,

festa horiek 1896. urtean egin

baitziren lehen aldiz. Handik

hamarkada batzuetara, Euskal

Astea izena hartu zuten, eta,

ordutik zenbait eten eta etapa bizi

izan dituzten arren, esan daiteke

lortu dutela hasiera hartako espi-

rituari eustea. Hala, euskal kultu-

rari lotutako egitasmo ugari

antolatu dituzte Donostian aur-

ten ere. Abuztuaren 30ean hasi

ziren jaiak, eta igandera bitartean

iraungo dute.

Euskal Astean, Sagardo Eguna

da sona handia hartu duen ekital-

dietako bat; aurreko larunbatean

izan zen, baina oraindik ere

hitzorduz betetako hiru egun

daude aurretik. Gaur bertan,

15:30etik aurrera, esku-pilota

txapelketako finalak izango dira

Trinitate plazan, gizonezko eta

emakumezkoen benjamin,

kimu, kadete eta senior katego-

rietan. Gastronomiari lotutako

egitasmoei dagokionez, marmi-

tako lehiaketa egin zen lehen

aldiz iazko euskal jaietan, eta,

emaitza ikusita, aurten berriro

antolatzea erabaki dute.

18:00etan izango da, San Juan

kalean, Bretxako estalpean.

19:30ean, berriz, Haritz Garmen-

diak  Trikitixaren historia trikiti-

xa mugimendutik eraikitzen ize-

neko hitzaldia emango du

Donostia Kulturako hitzaldi are-

toan.

Eguna amaitzeko, bertso saioa

izango da Trinitate plazan. Alaia

Martin, Sustrai Colina, Beñat

Gaztelumendi, Aitor Mendiluze,

Jone Uria eta Iker Zubeldia ariko

dira kantuan, eta Unai Elizasuk

egingo ditu gai-jartzaile lanak.

Horrez gain, Euskal Garagardo

Elkarteak Basque Beer Fest anto-

latu du Bulebarreko kiosko au-

rrean. Bertaratzen direnek euskal

garagardoak dastatzeko aukera

izango dute, 10:30etik gauerdira

arte. Atzo hasi zen jaialdi hori, eta

bihar ere irekiko dute.

IGANDEAN, ARRAUNA
Biharko egitaraua honako hauek

osatzeko dute: legatza donostiar

erara prestatzeko lehiaketak,

muxikoek, larrain dantzak eta

Gero Axular dantza taldearen El-

karrekin ikuskizunak. Haurrek,

berriz, dragoiaren jaitsiera izango

dute arratsaldean, Urgull mendi-

tik parte zaharrera, erraldoi eta

buruhandiek lagunduta. Gero,

Aurreko larunbatean, 34 sagardotegik hartu zuten parte Sagardo Egunean.JUAN CARLOS RUIZ - ANDONI CANELLADA / FOKU

VIII bEuskal jaiak BERRIA

Ostirala, 2018ko irailaren 7a

jolasak egingo dituzte, eta txoko-

late beroa hartzeko aukera ere

izango dute, zezensuzkoa atera

aurretik. Kirolari lotutako egitas-

moak ere ez dira faltako; besteak

beste, Kontxako badiako igerial-

dia, Urgulleko krosa eta waterpo-

lo txapelketa izango dira bihar.

Euskal jaiekin batera, Gaztelu

Eguna ere bihar ospatuko dute

Donostian, militar frantsesen ka-

pitulazioa eta Zubietako Akten si-

natzea oroituz. 

Kirolak protagonismo handia

izango du igandean ere; izan ere,

Kontxako estropaden bigarren

jardunaldia jokatuko da, eta or-

duan erabakiko da bandera zei-

nentzat izango den. Emakumez-

koen kategorian, San Juan da fa-

borito nagusia, lehen jardunal-

dian sei segundo atera baitzizkion

bigarren sailkatuari, Riverari. Gi-

zonezkoen kategorian, itxura ba-

tean, estu egongo da kontua, Zier-

benak eta Hondarribiak segundo

bat baino gutxiagoko aldea baitu-

te. Eguna girotzeko, goizean goi-

zetik ibiliko dira kalean bandako

kideak, trikitilariak eta fanfarrea.

Estropadak amaitutakoan, sardi-

na jana izango da Bretxa ingu-

ruan, eta hura izango da euskal

jaietako azken ekitaldia.

Lur kolektiboak antolatutako

artisautza azoka ere igandera arte

egongo da irekita, Frantzia pasea-

lekuan. Hain zuzen, azoka hori da

aurtengo euskal jaietako berri-

kuntzetako bat. Egurra, oihalak,

burdina nahiz bestelako materia-

la lantzen duten 24 ekoizlek hartu

dute parte. #Kontxa1918: Duela

100 urteko estropadakerakuske-

ta, berriz, asteartera arte egongo

da zabalik. Untzi Museoaren eta

Aquariumen arteko kultur

proiektu horren helburua zera

da, Kontxako traineru estropa-

den ondare kulturala eta histori-

koa berreskuratzea, hainbat egi-

tasmoren bidez.

Gorka Aizpurua Serrano disei-

natzaile grafiko eibartarrak egin

du euskal jaiak iragartzen dituen

kartela. «Kartel sinplea da. Biko-

te bat antzeman daiteke jaiegun

berezi batez disfrutatzen, non

maitasuna, berdintasuna eta plu-

raltasuna nagusitzen diren»,

azaldu dute udaleko ordezkariek. 


