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1919ko irailaren 21ean Irunen publikatutako “El Bidasoa” astekariakhiriaren gaurkotasunarekin loturiko gai hugari lantzen ditu. Bugallal-eko kondeari zuzendutako idatzi batekin hariera ematen zaio aldizka-riaren zenbaki berri honi, horrela, aduanen funtzionamenduanaldaketak ekarriko dituen drekretu berriaren zentzugabetasuna salat-zeko. Ostean, Irungo hiriaren izena erakusten duten kartelak aldatukodirela jakinarazten da, kartel berrietan duela 6 urte hiriari emandakotitulu berria agertu dadin. Ondoren, hiriko zinegotzi batzuek letratubati egindako bisitaren inguruko txutxumutxuakbiltzen dira, jarraian,Carmen Floira sopranoak Irungo Casinoan eskeiniko duen kontzertua-ren inguruan hitz egiteko. Casinoaren barnean antolaturiko ekintzekinloturik, talentuz beteriko 10 urteko ume batek eraikin horretan bertaneskainitako musika errezitaldia aipatzen da ere. Bigarren orrialdean, berriz, Don Francisco Rodriguez y Gal-en heriot-zaren berri ematen duen idatzia irakur daiteke. Kirolen atalean RealUnion klubeko zuzendaritzako kideei egindako elkarrizketa argitarat-zen da hurrengo denboraldiaren inguruko galderekin. Ostean, Ovie-doko taldearen kontra jokatutako partiduaren kronika irakur daiteke.“Buzón del Bidasoa” atalean irakurleek aldizkarira idatzitako gutuneierantzuna ematen zaie, horien artean, Santiago auzoko Patronatuarenfrontoian azkenaldian sorturiko iskanbilak salatzen dituen gutun baterantzuten delarik. RE-LA-MI-DO-k “Tutti contenti” tituluarekin Musika Akademian kurtsoberriaren hasierarekin sortu daitezkeen arazoez ohartarazten du testuzabal batean. Arazoen gaia alde batera utzi gabe, higene eta abelt-zaintza osasungintzako ikuskatzailearen izendapenaren inguruan sor-tutako desadostasunen jarraipena egiten da. “Notas Municipales”tituluarkein bildutako udal bilkurako azken erabakiak eta hurrengoegunetarako antzokien programazioa ezagutu ostean, “Ecos de Socie-dad” atalak goi klaseetako biztanleriaren nobedadeak biltzen dira.“Noticias” atalean albiste laburren bilduma bat osatzen da, hiriko den-den publizitatera bideratutako aldizkariaren azken orrialdearekin “ElBidasoa” aldizkariaren 212. zenbakiari amaiera eman aurretik. 
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Kantu Zaharren Bazkaria Angel Mariaez-kurrenak antoltatutako ekitaldia da.Urriaren 5eko 13:00etan ekitaldiari ha-siera emateko Aitor Mendiluze bertsola-riak “Muxugoxo” izenarekin antolatutakoluntxari hasiera emango dio momentuansortutako ongi etorri bertsoekin. Bertan,oilo eta txahal salda, arto ogia tipuliña etatxitxikiarekin, kroketa mota ezberdinaketa Arabako patata eta odolkia ardi gazta-rekin labetuta dastatzeko aukera egongoda. Jarraian, eguerdiko 14:00etan bazkariarihasiera emango zaio. Bazkariari hasieraemango zaio onddoak eta otarraina ku-rruskari batean elkartu dituen plater ba-tekin, urriko produktuei omenaldiaegiteko. Jarraian, betiko bakailaoa iritsikoda jankideen platerretara, Inaxio Mugu-ruza sukaldariak azaldu duenez, Irun es-tatu mailan bakailaoa tratatzen duen hiriinportantenetako bat dela gogoratzeko.Freskagarri moduan limoi sorbetea edanondoren, urdin sagar errea, ahatea etamahatsak nahastuko dituen plater bere-ziaren txanda izango da. Azkenik, Arabanjatorria duen Goxua postrea Tolosako te-jekin itxiera emango zaio bazkariari kafe-arekin batera. Bazkarian zehar Angel Mariaezkurrenaantolatzaileaz gain, Aitor Mendiluzek,bertsolariak; Aitor Ibarrak, tronpeta-jo-leak; Beñat Mitxelena, soinu-joleak partehartuko dute. Gainera, bazkarian zehar160 kantu zahar eta bertso biltzen dituenKantu Zaharren librua eskuratzeko au-kera izango da 5 eruroren truke. Ekitaldiaarratsaldeko 19:00etan amaituko da. Atalaia jatetxean egingo den Kanta Zaha-rren Bazkaria komunikabideen bitartezezagutzera eman aurretik jada 60 pertso-nek haien sarrerak erreserbatu dituzteurriaren 5erako. Guztira, 200 pertsonent-zako lekua izango da. Sarrerak erreserbat-zeko interesatuek  685 728 487 edo 94363 55 18 telefono zenbakietara deitu be-harko dute. 
Kanta Zaharren bazkariaren jatorriaAngel Mariaezkurrenak 20 urte baino ge-hiago daramatza Kanta Zaharren munduaikertzen. Mariaezkurrenak kantu zaha-rren inguruko ekitaldia antolatzea era-baki zuenean Erasun herriko ohitura

zahar bat zela uste zuen, baina, denborakmahai inguruan kantatzea Euskal Herriosoan zabaldurik dagoen ohitura bat delaerakutsi dio. Horrela, mahai baten ingu-ruan kantatzen diren iragan luzeko kan-tuak bezala deskribatzen ditu AngelMariaezkurrenak kantu zaharrak, elkarezagutzen ez diren pertsonen artean ha-rreman bat sortzeko ahalmena dutenak.Kantu zaharrak Euskal Herriko historia-ren lekuko diren heinean, era askotarikogaiak lantzen dituzte. Kantu zaharrak edonon kantatzen direla-ren ohitura oinarritaz hartuta Atalaia Ja-tetxeko Inaxio Muguruza sukaldariariideia bikaina iruditu zitziaon honelako

ekitaldi bat bere jatetxean antolatu ahalizatea. “Ohore da niretzat jatetxean giroederra sortuko duen euskal kantuen ingu-ruko ekitaldia antolatu ahal izatea”, azaldudu Inaxio Muguruza Atalaia jatetxeko su-kaldariak. Egun batez jatetxeare egunero-kotasuna alde batera utzi eta euskal kantazaharrei omenaldia eskaintzeko aukeraperfektua dela azaldu du Inaxio MuguruzaAtalaia jatetxeko sukaldariak. 
Kantua eta bertsolaritzaKantu Zaharren Bazkariko beste protago-nista bat Aitor Mendiluze bertsolariaizango da, kasu askotan katu zaharrakbertso zaharrak diren aldetik. Izan ere,Angel Mariaezkurrena antolatzaileak

adierazi duenez bertsolaritzaren eta kan-tuen arteko lotura oso estua da: “bertso-lariak dauden bitartean kantu zaharrakizango dira”. Aitor Mendiluzek bertsola-ritza jendearekin partekatzen den doinueta hitzaren arteko jolas etengabe bateanoinarritzen dela azaldu du. Zentzu horre-tan, kantu zaharrek eta bertsolaritzakezaugarri komun ugari dauzkate. Ezber-dintasun nagusia, ordea, jendeak aurretikkantuak ezagutzen dituela da eta, horriesker, publikoari emanaldiko protago-nista bihurtzea ahalbidetzen zaio. Bertso-laritza mahai-inguruko beste jarduera batden heinean, Aitor Mendiluzek adierazidu, “lagunartea, otordua, kantua eta bert-soa, ezin da gehiago eskatu”.
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Kantu Zaharren Bazkaria antolatu dute 
urriaren 5erako Atalaia Jatetxean 

Kantu Zaharren Bazkaria an-
tolatu dute urriaren 5erako Irungo
Atalaia Jatetxean. 50 euroren truke
bazkarian izena ematen dutenek In-
axio Muguruza sukaldariak prestatu-
tako menu berezia dastatzeko aukera
izango dute, mahai inguruan kantu
zahar erritmoaz eta bertsoen doinuez
gozatzen duten bitartean. Guztira baz-
karian 200 pertsonentzako tokia
egongo da.
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„Migrazio pro„Migrazio pro--
zesu bakoitzakzesu bakoitzak
istorio ezberistorio ezber--
din bat ezkudin bat ezku--
tatzen du‰tatzen du‰

Nola sortzen da liburu hau publikat-
zeko ideia? Ni Argiako kazetaria naiz eta 2018an Bil-bora joan nintzen kale saltzaile senegal-darren inguruko erreportaje bat egitera,haien bizi baldintzak eta legeak nola tra-tatzen dituen aztertzeko. Erreportaje ho-rren harira Bilboko Mbolo elkarteaezagutu nuen eta erreportaje bat izanbehar zena elkarlan batean bihurtu zenMbolo eta Argiaren artean. Horrela, “Inorez da ilegala” aldarria eta proiektua abianjarri genuen. Arropa eta material ezberdi-nak sortu genituen aldarri horrekin eta,bide horretatik, Pape elkarteko lehenda-karia ezagutzera iritsi nintzen. Papek osobizitza interesgarria izan zuela deskubritunuen eta Inor ez da ilegala proiektuarenbaitan lehendakariaren bizitza eta histo-ria kontatuz liburu bat ateratzea erabakinuen. 
Proiektu literario bat aurrera atera
duzun lehen aldia izan da hau? Duela urte pilo bat beste liburu bat ateranuen gai honekin zerikusirik ez zuena.  Li-buruak “Zeluloidezko begirada” izenazuen eta bertan Euskal Herriko hainbatzine zuzendarien profilak bildu nituen be-raiei egindako elkarrizketen bidez, beraz,ez da liburu bat idazten dudan lehen aldia. 
“Pape Niang. Hasiera berri bat” libu-
ruak gaurkotasun handiko gaia du ar-
datz?Bai, gaurkotasunezko gaia da ezinbestean,egunero entzuten ditugu migrazioari lo-tutako albisteak. Normalean albisteakmodu ezkorrean kontatzen dira, baina,egia da errefuxiatuen krisia bizi dugulaeta, ondorioz, migrazioa eguneroko ogiadela. Gaurkotasun horren barruan liburuhonek ekarpen polita egiten duela ustedut, izan ere, migratzaile askok eta askokbizi duten errealitatea kontatzen duelako.Migrazio prozesu bakoitzak istorio ezber-din bat ezkutatzen du eta migratzaile ba-

koitza ezberdina bada ere, egia da hainbatezaugarri partekatzen dituztela: ihes egi-teko arrazoiak, nolako bide gogorra egitenduten Europara iristeko eta Europan aur-kitzen duten errealitatea. 
Nola laburbilduko zenuke liburu
honek kontatzen duen istorioa?Bere bizimodua kontatzen da bertan. Li-buruaren hasieran Senegalen zeukan bi-zimodua kontatzen da eta hiribururabizimodu hobe baten bila egindako lehenbidaia. Hortik, bat-batean Europara saltoegiteko erabakia zergatik hartzen duen is-latzen da ere, lehenengo Afrika zeharkatueta, ondoren, Espainiako estatura iritsiarte Mediterraneoa pateran zeharkatzenegindako bide gogorrari ahotsa emateko.Hortik, Bilbora nola iritsi zen kontatu nahiizan dut eta bertan aurkitutako errealita-tea ere, hain zuzen ere migratzaile etabeltza izateagatik bidean zenbat ate itxidizkioten ezagutzera emateko. Azkenik,ekonomia sozialaren bitartez bizimoduduina eraman ahal izateko aukera topatuduela azaltzen dut ere. 
Pape Niang-en istorioa kontatzeko do-
kumentazio lan handia egin duzu?Proiektua garatzeko oinarrizko dokumen-tazioa Paperekin hitz egitea izan da, ale-gia, ostiralero biltzen ginen Bilboko SosArrazakeriako egoitzan. Bilera horietanbere bizitzaren inguruan hitz egiteaz gai-nera, gogoeta ugari egin ditugu eta gogo-eta horiek liburuan jaso ditut. Paperenbidaia fisikoa izateaz gainera, munduikuskera aldatu dion barne bidaia izan daere. Horrela, bidai honen ostean munduabegiratu eta Afrika nola ikusten duen osomodu interesgarrian kontatu du. Horrelajasotzen saiatu naiz eta gure ikuspegia za-baltzeko horiek ere irakurtzea interesga-rria iruditzen zait. 

Mikel Garcia Idiakez, kazetari eta idazlea:
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Zaila izan da beste pertsona baten bi-
zipenak zure hitzekin paperean islat-
zea?Nire lanari begira hori iruditzen zait zai-lean, hau da, beste baten larruan jartzenzara bere bizitza kontatzeko. Enpatizatzeaerraza izan zait bere bizitza oso gogorraizan delako eta oso era argian kontatzenduelako Papek. Berak kontatutakoa ahaliketa modurik zintzoenean kontatzen saiatunaiz. 
Zenbat denbora behar izan zenuen li-
burua idazteko?Hilabete batzuk besterik ez. Zeregin han-diena ostiralero  berarekin geratzea izanda eta elkarrekin elkarrizketa luzeak iza-tea berak gauza asko kontatu eta nik kon-tatutako guztia bildu ahal izateko.Ondoren, jasotako informazio guztiariforma ematen hasi nintzen, nire ustezmodu irakurterrazean eta interesgarrianjaso ahal izateko. Istorioa lehenengo pert-sonan dago kontatuta, Papek berak kon-tatuko balu bezala. Beraz, lana bikoitza

izan da, batetik, berak kontatutakoa jasot-zea eta, bestetik, hori era erakargarrianemateko prestatzea. 
Nolako harrera izan du liburuak ira-
kurleen artean?Denetik egongo dela pentsatzen dut pu-blikoaren iritzien artean. Niri iritsi zaizki-dan iritziak positiboak izan dira.Normalean horrela izaten da, jendeari li-buruak gustatzen ez zaikionean ez duezer esaten. Inguruko jendeak liburuhonen argitalpena eskertu du eta liburua-ren barneko gogoeta batzuek pentsarazidiotela aipatu didate. Liburuak gaineraeztabaidarako gaiak biltzen ditu eta mamiasko dauka. Azken finean, migratzailebaten esperientzietara hurbiltzeko moduon bat da. Momentuz harrera ona izan dueta etorkizunean harrera ona edukitzenjarraituko duela espero dut. 
Egunero hedabideek migrazioariaren
gaiaren ikuspegi zintzo eta osoa es-
kaintzen digutela uste duzu?

Modu oso orokorrean hitz eginda, dene-tik dago eta medioetan oso ikuspegi inte-resatua eta murritza ematen dela ustedut. Hemen bizi diren migratzaileekikobeti estereotipotan oinarritutako ikuspe-gia ematen da. Gainera, komunikabidee-tan orokorretan migratzaileekin loturikogaiak gertakizunen atalean topatuko di-tuzu eta ez politikaren inguruan haieniritzia ematen edo beste gaiei buruz hitzegiten. Hortaz, oso ikuspegi desitxuratuairisten zaigula uste dut. Migrazio proze-suaren inguruan zabaltzen den irudia betioso irudi kezkagarria izaten da: Gehiegidatozela, ezingo ditugu jaso eta gure lanakentzera datozela dioten mezuak zabal-duz. Ez nago batere ados horrelako me-zuak zabaltzearekin. 
Irungo Harrera Sareak migrazioaren
ondorioak Iruneraino iritsi direla
ikustarazteko sekulako lana egin du.
Prozesu hau nola bizi izan duzu ego-
era? Nik egoera kanpotik jarraitu dut ez nago-

elako Irungo Harrera Sarearen barruan.Hala ere, lan izugarria egiten ari direladakit. Duela bi uda Harrera Sareak ezin-bestean indartu ziren  beste herri batzue-tan ere, baina, Irungoa bizi-bizirik dagooraindik ere. San Juan plazan eguneroikusten ditugu migratzaileei harrera egi-ten eta behar dutenean aholkua ematen.Nik esango nuke paternalismotik hara-tago, elkartasuna adieraziz eta beharduten laguntza eskaintzeko lan egiten du-tela. Berez erantzuna instituzionala izanbeharko litzateke, baina, erantzun horrenezean, herritarrek beregain hartzen duteardura hori Irungo Harrera Sarekoek era-kusten dutenez. 
Non eskuratu daiteke liburua?Argiak argitaratutako liburua denez,www.argia.eus/azoka helbidean sartutaedo Argiara deituta, hau da,943 37 15 45telefono zenbakira. Hortaz gain, segu-raski, Irungo liburu dendetan bertan es-kuratzeko aurkera izango dute irakurleekere. 

„Istorioa lehe-
nengo pertsonan
dago kontatuta,
Papek berak kon-
tatuko balu be-

zala‰

„Paperen bidaia fi-
sikoa izateaz gai-
nera, mundu
ikuskera aldatu
dion barne bidaia
izan da ere‰

Argazkia: Estudio Gover



Irungo Udal EuskaltegiaIrailaren 23ra arte zabalik egongo daIrungo Udal Euskaltegiko ikastaroetanparte hartu ahal izateko matrikulazioepea. Ordu kopuru ezberdinetako ikasta-roak eskaintzen ditu udal euskaltegiakurritik ekainera bitarte. Mónica Martínezordezkariak azaldu duenez, “euskal-duntze maila guztiak eskaintzeaz gain,HABEren azterketa ofizialak prestatzekoikastaroak eskaintzen ditu Udal Euskalte-giak”.

Ikastaroak urriaren 1ean hasi eta ekaina-ren 22an amaituko lirateke. Egunero bateta bost ordu arteko ikastaroak eskaint-zen dira ordutegi zabalarekin eta asteanzehar bi, hiru eta lau klase egun eskaint-zen dituzten kurtsoen artean aukeratudaiteke. Prezioa ikastaro motaren arabe-rakoa izango da. Hala ere, asistentzia etaaprobetxamendu ona daukaten ikasleekudalak euskara ikasteko ematen dituenbekak eskuratzeko aukera izango due.Beka horien bitartez matrikularen pre-zioaren %100a arte jaso ahalko da buel-tan, honela, ikastaroak dohan jasotzeaposible izango delairk. 
LANNAHI programaIrungo Udaleko Euskara arloak, BidasoaBizirik eta Lanbideren laguntzarekinLANNAHI egitasmoaren beste edizio batmartxan jarri du. Programa honen bitar-tez langabezi egoeran dauden pertsonekeuskara eskolak doan jasotzen dituzte.Ikastaro hauetan parte hartu ahal izateko,Lanbiden lan eskatzaile bezala inskriba-tuta egotea beharrezkoa izango da. Ho-

nela, langabezian egotea edo lan jarduera%50a baino baxuagoa izan beharko da.Irungo Udalak ofizioz datu horiek eska-tuko dizkio eskatzaileari.LANNAHI egitasmoaren barnean txandaezberdinak antolatzen dira. Ikasturteanzehar hiru txanda ezberdin antolatukodira, udako hilabeteetarako bi ikastaroantolatuko direlarik. Honela, ikastaro ba-koitzarentzako izen-emate epea ezber-dina izango da. Ikastaroen ordutegiaridagokionez, berriz, goizez 4 orduko irau-pena izango duten klaseak emango diraeta arratsaldeetan, odea, 3 ordu egunero. Izen-ematea www.irun.org/sac webgune-aren bitartez egin ahalko da Irun Txartelaedo beste ziurtagiri digital batzuk erabiliz( NAN elektronikoa, Izenpe txartela, …)edo HAZ bulegoko autozerbitzu termina-letan goizeko 8:00etatik gaueko 22:00akarte. Ez da beharrezkoa dokumentazioosagarririk aurkeztea eta Irungo Udalakofizioz egiaztatuko du eskatzaileek oina-rrizko baldintzak betetzen dituzten. Gai-nera, lehenago euskaltegiko ikasle izan ezbazara 943505273 telefono zenbakiradeitu beharko duzu mailakatze proba egi-teko. 

Aintzat hartzekoa da onartutako ikasleeneta osatutako taldeen inguruko informa-zioa www.irun.org/euskara webean argi-taratuko dela eta ikasleen identifikazioaNAN bidez jasoko dela bertan. Plazarikgabe gelditutako pertsonekin itxarote ze-rrenda bat eratuko da, aurretik aipatutakowebgune berean argitaratuko dena. Ho-rrela barajaren bat gertatuz gero, ze-rrenda dagoen lehen pertsona sartuko dataldean, baldin eta kasuan kasuko ikasta-roan sartzeko euskara maila egokia badu.Gutxienez %85eko asistentzia izatea be-harrezkoa izango da, bestela, programanparte hartzeko aukera galduko da. Ikasta-roa bukatutakoan Irungo Udal Euskalte-giak ziurtagiria emango die interesatuei.
Irungo AEKUdalaren eskaintzaz gainera, Irungo AEKeuskaltegiak zabalik dauzka 2019-2020ikasturtean euskara ikasi ahal izateko ma-trikulazio datak. Izen emateak irailaren25era arte egin ahalko dira eta eskolakurriaren 1ean hasiko dira. Irungo AEKEuskaltegiaren eskaintza zabala da ere,izan ere, C2ra arteko maila guztiak es-kaintzen dira, Mintza ikastaro bereziezgainera. Ikastaroetan izena eman ahal izateko AEKeuskaltegiaren bulegoa astelehenetik os-tiralera, goizetan 9:30etatik 13:00etaraeta arratsaldeetan 17:00etatik20:00etara.  Larunbatetan, berriz, bulegoa10:00etatik 13:00etara arte zabalikegongo da. Buelgoa Irungo Legia karri-kako 6. zenbakian kokatuta dago. Hortazgain, 943628834 telfono zenbakira dei-tuz, 68874663 zenbakian WhatsApp bi-tartez edo irun@aek.eus postaelektronikoaren bitartez harremanetanjartzeko aukera dago ere. 
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Monica Martinez, eus-
kara ordezkaria

„Euskalduntze
maila guztiak es-
kaintzeaz gain, HA-
BEren azterketa
ofizialak prestat-
zeko ikastaroak es-
kaintzen ditu Udal
Euskaltegiak‰

Ikasturte berrian zehar euskara 
ikasteko hainbat aukera

2019-2020 ikasturteari ha-
siera ematearekin batera, Irunen eus-
kara ikasteko aukera zabalak
eskaintzen dira. Irungo Euskaltegia-
ren eskaintzaz gainera, AEK bezalako
euskaltegiak kurtso berriari hasiera
emateko prest daude, jada ikastaroe-
tarako matrikulazio epeak zabalik
dauzkatelarik. 
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Hondarribiko arraunlariek Kontxako Ban-dera irabazi zuten irailaren 8an Donos-tiako uretan. Honela, Hondarribiko egunhandia biribildu eta Ama Guadalupekoariomenaldi berezia eskaini zioten JosebaAmunarrizen mutilek.  Estropadaren egu-nean bertan hiriko Kale Nagusian egin zi-tuzten lehen ospakizunak. Hurrengoegunean, berriz, Irun eta Hondarribia ar-tean omenaldi ezberdinak jaso zituztenere. Duela sei urteko lorpena errepikatzealortu zuten Hondarribiko arraunlariek:Irailaren 8an hiriko jai egun handiarekinkointzidituz Kontxako Bandera etxeraekarri zuten berriro ere. Joxemi Elduayenklubeko presidenteak azaldu duenez,“orain dela 3 edo 4 urte aurten klubak 50urte betetzen zituela jabetu ginen eta, gai-nera, Kontxako Bandera irailaren 8anizango zela konturatu ginen”. Presidente-aren hitzetan momentuan ilusioz beteziren, baina, azkar ikusi zuten zaila izangozela garaipena lortzea. Azkenean, ordea,esfortzu eta ahalegin guztiak sarituak izandira. 

Urduritasunak estropada hasieratik
amaierarainoAurreko igandean lortutako 5 segundo-tako aldearen abantaila poltsikoan gorde-rik zutela murgildu ziren arraunlarihondarribiarrak Kontxako badiako ure-tan. Estropadaren hasieran oso paretsuatera ziren Orio, Santurtzi eta Hondarri-biaren ontziak eta lehen luzean berdeakabantaila galtzeko arriskuan egon zirenOrio indartsu baten aurrean. SunbillakoIker Mariaezkurrena arraunlariak estro-padan zehar bizitako urduritasunakazaldu ditu, “nahiko ondo hasi ginenarren, estropada erdialdera Oriok aldeegin zigun eta 3-4 segundo arteko tarteaatera zigun”.Olatu gutxiko itsasoan ziaboga egin os-tean, oriotarrekin norgehiagoka estuanjarraitu zuten hondarribiarrek. Mariezku-rrenak adierazi duenez, “ziabogaren os-tean tartea apur bat atera genuen arren,uhartea albotik igaro arte ez genuen ira-bazteko aukera argi ikusi”. Azkenean, 19minutu eta 41 segundotako denborarekinhelmuga zeharkatu  zuten helmuga, Oriori

1,26 segundotako tartea atera ostean.Iñigo Vertiz arraunlari irundarraren hit-zetan, “Kontxako Bandera eta irailaren 8aberriro elkartzea oso berezia izan zen”.Une horretan bertan kolore berdeko festalehertu zen Donostiatik Hondarribiraino. Bi jardunaldietako denbora batuz, 124.Kontxako Banderaren Klasifikaziokolehen postua Hondarribiarentzat izan zen,guztira, 39 minutu eta segundo batekodenborarekin. Bigarren postua, berriz,Oriorentzat izan zen 6 segundotako alde-arekin  eta hirugarren postua Santurtzikeraman zuen 23 segundoko diferentziare-kin. 
Festarako tarteaEstropadako egunean bertan etxera itzulieta, sabela bete ostean, jai giroan mur-gildu eta ospakizunetarako tartea aurkituzuten Kale Nagusian arraunlariek. Hu-rrengo egunean, berriz, gertatutakoa bar-neratu ostean, bestelako omenaldiak jasozituzten Hondarribiko arraunlariek.Ohikoa denez, Irungo udaletxera hurbildu

ziren lehenengo udalbatzaren harrera ja-sotzeko. San Juan plazako bazterrak ko-lore berdez tindatu ziren arraunlarieiongietorri beroa emateko. Irungo Udalet-xeko balkoian bandera behar bezala as-tindu ostean, autobusera igo etaHondarribiko Udaletxean zein Kofradianjarraitu zuten garaipenaren ospakizunekitaldiekin. Garaipena  ospatu ostean, ordea, laneanjarraitzeko indarrak hartu zituten arrau-lariek aurtengo Eusko Label Ligariamaiera emateko. Azken estropadarenosten, Orioi izan da txapelduna 213 puntueskuratu ostean eta 201 punturekin li-gako bigarren postua Hondarribiarentzatizan da. Ligako txapeldun titulua lortzeaezinezkoa izan bazaie ere, finalaren aurre-tik Xabier Velasco arraunlari irundarrakadierazi zuen, “denboraldi amaierara be-gira orain arte egindako lanari jarraipenaematen saiatuko gara”. Lehenengo postua-ren atzetik, azken sailkapenean lortutakobigarren postu horrek urte osoan zeharhondarribiko arraunlariek egindako langogorra agerian uzten du. 

Kontxako Bandera etxera ekarri zuten Hondarribiko
arraunlariek Ama Guadalupekoaren egunean



Zein balorazio egiten duzue klubaren
lehen urteurrena bete ondoren?
Jorge Vertiz: Joan den urteko uztaileanmartxan jarri ginen. Joan den urtean 6talde federatu osatzea lortu genuen etatxikienentzako futbol eskola. Jubenilekurte alper xamarra izan zuten arren, ka-dete A taldea Gipuzkoako Kopako finalerairitsi zen eta txapeldunorde izatera iritsiziren. Lehen talde infantila, berriz, beretaldeko fase finalera sartzeko aukerekinibili zen ia amaierara arte. Infatil txikiakere ia azkeneko urtera arte ohorezko in-fantilaren kategorian klasifikatzeko zo-rian egon zen. Orokorrean, denboraldiona egin zuten eta eskolaren barnean osogiro ona izan dugu. 
David Ruiz: Gurasoiei klub berriarekinizandako inplikazioa eskertu behar diegu,izan ere, oso giro onean lan egiteko au-kera izan dugu bai jokalari, entrenatzaileeta bestelakoen artean. 
Udako hilabeteetan zehar ekintza be-
rezirik antolatu duzue?
Jorge: SM Uda Aselagun antolatu dugulehen aldiz. La Salle ikastetxeko instala-kuntzetan egin dugu eta astero 40 parte-hartzaile inguru izan ditugu goizeko9:00etatik 13:00etara. Astean behin Zu-bietara irteerak antolatu ditugu bertanentrenatu eta, gero, lehen taldearen entre-namentuak ikusteko. Guztira, jarduerahori hiru asteetan zehar antolatu dugu etadatorren urtean errepikatzeko asmoadugu. 
Nola moldatu zarete berriro aurre-
denboraldiarekin hasteko?

David: Bi asteetako atsedenaldiaren os-tean, berriro lanean hasi gara talde fede-ratuekin. Hilabete bat daramagu laneaneta momentuz sentatzio onak dauzkagu,baina, denboraldian zehar zer gertatzenden ikusiko dugu. 
Denboraldi berrirako nobedaderik
duzue?
Jorge: Talde mailan ez gehiegirik. Joanden urtean izan genituen bi talde jubeni-lekin alderatuta aurten talde bakarra ate-rako dugu, bi talde osatzeko mutilnahikorik ez dugulako. Eskolan 2011kogenerazioak sartuko dira aurten eta 100partaideen inguruan ibiliko garela ustedugu, joan den urtean baino 25 haur ge-hiago gutxi gorabehera. 
David: Hori seinale ona da, eskolan jen-dea oso gustora dabilela erakusten digu-lako. 
Bigarren denboraldi honen aurrean
helburu berririk duzue buruan?
Jorge: Helburuen artean futbol femenino-aren gaia daukagu. Proiektu aurrera ate-ratzeko nahia dugun arren, ez dugu horiprestatzeko denbora nahikorik izan etalan-taldeetan jende gehiago sartzea beha-rrezkoa da. Epe ertainean helburua lort-zea gustatuko litzaiguke, beti gauzak ondoeginez. 
Jendeak oraindik klubean denboraldi
honetarako sartzeko garaiz dabil?
Jorge: Eskolako plaza gehienak beteakdauzkagu eta langile zein espazio kon-tuengatik ezinezkoa zaigu jokalari ge-hiago onartzea. 
David: 2011, 2009 eta 2008 urteetako ge-nerazioetan lekuren bat dugu oraindik. 
Noiz dauzkazue lehen partiduak eta
txapelketak?
David: Federatuentzako lehen partiduakirailean hasten dira eta eskolakoak, berriz,urrian. 
Kategoria bakoitzeko taldeak osatzeko
zertan oinarritzen zarete?
Jorge: Generazioak bere horretan man-tentzen saiatzen gara, dena orekatua egondadin.  
David: Haur guztiei haien lekua eskaininahi diegu, eroso sentitu daitezen eta

talde guztiak garrantzitsuak direla ikusta-razteko. 
Zein balore transmititu nahi dizkiezue
haur eta gazteei futbolaren bitartez?
Jorge: Jokalariak entzutea eta haiekinasko hitz egitea, entrenatziale eta jokala-rien arteko komunikazioa zaintzeko. 
David: Futbol jokalari profesionala iza-tera iristea oso zaila denez, guretzat ga-rrantzitsuena haurrek ondo pasatzea daeta zelaitik kanpo izan ditzateken arazoe-taz ahazteko aukera ematea.

Jorge: Gainera, SM+ izeneko proiektuarenbitartez jokalari, senide eta entrenatzaile-entzako jarduera ezberdinak antolatzenditugu, futbolaz gain, bestelako arloaklantzeko. 
Nola bergiratzen du San Martzial Kirol
Klubak etorkizunera? 
Jorge: Klubaren sorrerarako egindako languztiaren ostean, klubak etorkizun luzeaizatea espero dugu. 
David: Lehen urtea gogorra izan da, batezere lehen hilabetea, eta orain eraikitakoamantentzea lortu behar dugu. 
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San Marcial Kirol Elkartea bere bigarren denboraldiari
aurre egiteko prest dago

Joan den urteko uztailean
sortu zen hilabete eskaseko tarteare-
kin San Marcial Kirol Elkartea. Kluba-
ren lehen denboraldia gainditu
ostean, bigarren denboraldiari aurre
egiteko aurre-denboraldiko presta-
keta lanak martxan jarri dituzte be-
rriro. Aurten, guztira, 220-230
jokalarik osatuko dute San Marcial
kluba, 40 entrenatzaile eta 12 zuzen-
daritzako kideen laguntzarekin. Klu-
beko Jorge Vertiz eta David Ruizek
denboraldi berrirako erronkak azaldu
dituzte. 

Argazkia: Estudio Gover



KIROLAK2019ko irailak 15
9

Nola aurkitzen zara garaipen honen
ostean?Oso pozik aurkitzen naiz azken garaipenhau lortu ostean. Oso denboraldi luzeaizan da, 12 hilabete iraun dituelako. Azke-nean, denboraldia Espainiako Txapelke-tan urrezko domina lortuz amaitu ahalizatea sekulakoa izan da. Egindako lanakbere fruituak eman ditu eta oso poziknago. 
Sopresa bat izan da edo horrelako
emaitza lortzea espero zenuen? Emaitza horren bila genbiltzan, izan ere,azken hilabete honetan oso era erregula-rrean ibili naiz eta ez dut txapelketanhanka sartu. Lehen postua lortzeko au-kera nuenez, horretarako prestatzen ibilinaiz eta egindako lan guztia zerbaiteta-

rako balio izan dit. 
Etxera itzuli eta familiarekin ospat-
zeko aukera izan duzu?Bai, naiz eta oraindik lortutako guztiaonartzeko denborarik izan ez dudanarren. Etxera itzuli, familiarekin denborapasa eta mundu guztiak zu zoriontzea osoatsegina da. Lasterketa errepikatuta ikusidut berriro telebistan eta, horrela, gerta-tutakoa ulertu eta lortutakoaz kontzienteizatea errazagoa zait. 
Lehen aldiz urrezko domina hori lort-
zea berezia izan da zuretzat?Inguruko jendearengatik oso babestutasentitu naiz. Txapelketaren egunean ber-tan zein etxera itzuli naizenean, jendeadeika ibili da eta niregatik kezkatu da etaegindako lan guztia kontutan hartuta horiasko eskertzen da. 
Txapelketa udara amaieran izan
denez, entrenamenduz beteriko udara
gogorra izan da?Bai, denboraldiaren planteamendua egingenuenean luzeagoa egingo zitzaidalapentsatu nuen. Lehen txapelketak maiat-zan egin genituen eta hasiera nahiko kax-karra izan zen Atileseko orpoan tendinitisbat izan nuelako, baina, denboraldia luzeaizan denez lesiotik berreskuratzeko au-

kera izan dut. 
Denboraldia amaitu ostean, zein balo-
razio egiten duzu orokorrean?Oso denboraldi ona izan da. Aurreko ur-tean entrenatzailez aldatu nuen eta bera-rekin egiten nuen lehen denboraldia zenhau, tartean aldaketa asko izan direlarik.Bilatzen genituen marka guztiak lortu ezditugun arren, emaitza oso onak lortu di-tugu. Horrela, datorren urtean markakhobetzeko aukera izango dudala uste dut. 
Noiz hasiko zara hurrengo denboral-
dia prestatzen? Orain 3 asteko atsedenaldia hartuko duteta iraileko azken astetik aurrera hu-rrengo denboraldirako lanean hasiko ga-rela uste dut. 
Denboraldi berri baten hasieran zaila
izaten zaizu berriro erritmoa hartzea?Atsedenaldiko asteetan zehar korrika egi-tera ateratzen naiz, baina, hala ere aurre-denboraldiko lehen asteetan gihar-minakizan ohi ditut. Orain atseden hartzeko go-goak dauzkadan arren, denboraldi berriahasteko gogo asko dauzkat ere. 
Hurrengo denboraldirako helburu be-
rririk duzu?Nire marka pertsonalak hobetzeko helbu-

rua dut, bai pista estalian zein aire zaba-lean, eta pixakanaka ikusiko zer gertatuoden. 
Nazioarteko txapelketaren batean
parte hartzea gustatuko litzaizuke?Oraindik ez dira urte berri honetarakomarka minimoak atera eta ez dakit zenbaeskatuko duten pista estaliko mundialean.Helburu deigarri eta polita izan daitekenazioarteko txapelketa batera iritsi ahalizatea. 
Garaipen honek atletismoaren mun-
duan emandako lehen pasuauk gogo-
ratzen dizkizu?Txikitatik Espainiako txapeldun titulualortzeko gogo asko neuzkan. 14 urte betenituenetik dominak lortu ditut, baina, hauizan da niretzat bereziena, atzera begiratueta egindako lan guztia ikusteko aukeraematen didalako. 
Etorkizunean nola ikusi nahiko zina-
teke atletismoaren munduan?Kirolari denbora gehiago eskaintzea gus-tatuko litzaidake, oraindik masterra bu-katzen ari naizenez ez dut kirolari urteoso bat eskaintzeko aukerarik izan etaurte batzuen buruan esklusiboki atletis-moan zentratzea gustatuko litzaidake. 

Teresa Errandonea 100 metro hesidun lasterketako 
Espainiako Txapelketan gairaile izan da

Teresa Errandoneak urrezko
domina eskuratu zuen Espainiako
Txapelketa Absolutuan 100 metro he-
siduen kategorian. Azken emaitza ho-
nekin denboraldia biribiltzea lortu du.
Semifinalean 13.77 segundotako den-
bora lortu zuen, kontrako haizea -1.6
m/s-takoa izan zelarik. Finalean,
ordea, denbora hobetu eta azkenean
garaipen argi bat lortu zuen, bigarren
sailkatuari segundo erdiko tartea
atera ziolarik.  

„Egindako lanak bere
fruituak eman ditu eta
oso pozik nago‰

„Txikitatik Espainiako
txapeldun titulua lortzeko
gogo asko neuzkan‰

Argazkia: Estudio Gover
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Eguzkitza HH

Denborapasak
Zazpi hitz: Animaliak

Marrazo, hartz, txakur, txerri, arrano,
ahuntz, zaldi



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Irungo Luzio Valverde Gal jaunari jasoa (1960-II-24). (El Bi-dasoa, 1960-IV-23)

El Pilar DBH3

BETI GAZTE IRUNERO12

Irungo itsua

Oraiñ irugogei urte esantziran Berako´kojaun batek esautu zula itsu bat, Irungoa. Esaten zio-ten Irungo Itsua, eta joatentzen oñez iganderoBera´ra bertsuak kantatzera eta saltzera.Irunguak Berakuakiñ tratu asko izaten zuten le-nago.
Papelera Española-kokontseilaria zen; Ameriketan egona zeneta diru asko irabazi zuen han. Kontalariak izena gogoratzenez duen gizon honek esaten zuenez, «Irun eta Bera» bukatzenomen zen Irungo Itsuak askotan kantzatzen zuen bertsoetakobat.
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Zaintza lanen inguruko jardunaldia antolatu du irailaren

Ana Uriz, irakaslea

Jardunaldi horren bitartez urte osoanzehar OlatuKoopek Ekonomia Sozial eral-datzailearen alde egindako lanari amaieraemango zaio. Izan ere, aurreko hilabetee-tan zehar kolektibo ezberdinekin laneanaritu dira informazioa biltzeko, hala nola,emakume etorkinekin lanean dauden era-gileekin lanean edo tailerrak eginez etaemakume edo etorkizuneko zaintza kope-ratiba bateko kontsumitzaileak izan dai-tezkeen pertsonekin. Miren LanzOlatuKoopeko kideak adierazi duenez,“urte honetan zehar kontaktatu ditugunelkarteek proiektuarekiko interes handiaerakutsi dute”.Lortutako datu guztiekin ikerketa sakonaburutu du OlatuKoopek eta bildutako in-

formazioa irailaren 21erako prestatudiren ekintzen bitartez ezagutzeraemango da. Miren Lanz OlatuKoopeko ki-deak azaldu duenez, jardunaldia ahaliketa publiko kopuru handienera irekitzekosaiakeran dabiltza. “Bidasoa inguruko edoGipuzkoako jendeaz gainera, Euskal He-rriko bazter guztietako elkarte eta kolek-tiboetako ordezkariak gonbidatu nahiditugu”, gaineratu du Lanzek. Ikerketaren inguruko jardunaldi hori bu-rutu ostean, ikerketaren emaitzak etanodik norakoak publikatzeko asmoa du-tela azaldu du Miren Lanzek. Gainera, hu-rrengo ikasturteari begira deialdiberriaren eskaera egin dutela jakinarazidu, “proiektuari jarraipena ematekoasmoa dugu”. Lehen proiektuaren amaie-ran lortutako emaitzen balorazioa eginostean, datorren ikasturteko erronkeiaurre egiteko modua topatzen hasiko dira. 
Ikerketa bat, hainbat ekintzaIrailaren 21era begira antolatutako jardu-naldiak arratsaldeko 16:30etan abiatukodira Irungo Palmera Montero gunean Ola-tuKoopen esku egongo den ongietorri eki-taldiarekin. Jarraian, 16:40etatik aurrera“Crisis de los ciudadanos y cooperati-vismo” ekintza garatuko dute Parean el-karteko Miren Lanz eta Ainara Lopezek.

Ondoren, 17:00etan “Ni chachas, ni do-mesticadas. ¡Somos trabajadoras!” tituluaizango duen ekintza zuzenduko duteMundu Bat Garapen Lankidetzarako Go-bernuz Kanpoko Erakundeko kideek. 17:30etatik aurrera, berriz Cuidem Lluça-nes kooperatibako Mecé Panyella Amil etaSandra Martínez Díazek “Una respuestakooperatiba” izeneko jarduera gidatukodute. Ostean, 18:00etan “Plataforma po-pular para la atención de las personas”ekintza zuzentzeaz arduratuko da BeterriBuruntzaudalakeko Andoni Egia. Azkenik,18:20etan bateratze-lanari ekingo zaio,ondoren, 18:30etatik aurrera elkarrekinzerbait hartzeko tartea egongo delarik. 
Proiektuaren barrenakZaintza lanen inguruko proiektu hau ga-ratzeko ideia kooperatibismoa ahaldunt-zeko ekonomiko eta politikorakoahalduntze herraminta garrantzitsua izandaitekeelaren sinismenetik abiatu zen,batez ere klase herritar eta horretatikbazterturik dauden pertsonen kasuan.Izan ere, adineko pertsonen, haurren, edozerbitzu horren beharra edota nahiaduten pertsonen zainketa lanak garrantzihandia du gizartera egiten duen ekarpenadela eta, ekonomikoki edo sozialki be-harko lukeen errekonozimendua ez duen

arren.Hortaz gain, sektore horren barnean lan-gileak biltzen dituen elkarte gutxi dagoeta orokorrean langile bakoitzak berekabuz aurre egin behar die bidean topa-tutako arazo eta zailtasunei. Kanpotik da-tozen langileen kasuan egoera konplikatuegiten da, haientzat oso lagungarria ezden atzerritarrei buruzko lege bateramoldatu behar direlako. Proiektuaren helburu nagusia zainketa la-netara dedikatzen diren emakume etorki-nen egoera ezagutzea da. Horretarako,Hiritik At kooperatiba, Parean berdinta-sun elkartea eta Talaios elkarlanean aritudira Gipuzkoako Foru Aldundiak eman-dako diru-laguntzaren bitartez. Momentuhonetan sektorean lanean ari diren ema-kumeen egoera ezagutzeko Sos Arrazake-ria, Adiskidetuak, Sorburu eta CaritasenMiriam proiektuarekin lan egin dute hila-bete hauetan zehar. Bestetik, sektoreko langileekin elkartzekotartea izan dute ere, horrela, bizi dutenegoeraren berri izateaz gainera, baldint-zak hobetzeko sortu daitezkeen elkarketapuntu posibeak aztertu dira ere irtenbi-deak bilatzeko asmoz. Horrela, irailaren21eko jardunaldiekin orain arte bildutakoikuspuntuak osatzea bilatzen da. 

OlatuKoop sareak zaintza
lanen inguruko jardunaldia antolatu
du “Elkar zaintzeko kooperatzen
dugu? Generoa, zaintza lanak eta mi-
grazioa” titulupean. Jardunaldia iraila-
ren 21ean egingo da Irungo Palmera
Montero espazioan. Jarduerak arrat-
saldeko 16:30etan abiatuko dira eta,
bertan, Mundu Bat, Cuidem Lluçanes
eragileak eta Pertsonen Arretarako
Beterri Burrutzako Plataforma Herri-
koiak parte hartuko dute. 



Arte garaikidearen esparruan proiek-
tuak garatu nahi dituzten pertsonei zu-
zendutako diru-laguntzak dira, proiektu
artistiko baten garapena eta ekoizpena
laguntzeko. 

Epea: Eskaerak aurkezteko epea
2019ko irailaren 20ra arte zabalik
egongo da. 

Zenbatekoa: 20.400 euro ( 6.800
eutorako 3 diru-laguntza).

Proposamenak aurkezteko
modua: Egoitza elektronikoaren bitar-
tez (www.irun.org/sac) eta Irun Txar-
tela, NANa edo Izenpe ziurtagiria
erabilita. Bestela, HAZ  bulegoan. 
Artistak aukeratzea: Irungo Udalak
izendatutako epaimahai baten kargu
egongo da. 

Zuzendaritza postu publikoak dituzten
pertsonek edo Arte Garaikidearekin lo-
turiko ezagutzak dituzten pertsonek osa-
tuko dute epaimahaia.

Balorazio irizpideak: Hautaketa
Batzordeak ondoko balorazio irizpide
hauen arabera baloratuko ditu aurkez-
tutako proiektuak, haietako bakoitzari
emandako puntuazioa aintzat harturik.

nformazio gehiago: www.irun.org
webgunean. 

Begirale boluntarioak berrien bila ga-
biltza 2019-2020 ikasturterako Skaut
San Marcial taldean. Kurtsoan zehar
edo udaran praktikak egiteko aukera
eskaintzen dugu. 

Egoitza: Irungo Lesaka kaleko 2. zen-
bakian. 

Telefono zenbakia: 688 697 910.

Emaila: eskautsanmar@yahoo.es

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Webgunean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

iGAZTE IRUNERO14

Eskola Kiroleko hezitzaileak 
behar ditugu!!

Lan eskaintza: Eskola kiroleko hezitzai-
leak. 

Iraupena: Urritik ekainera.

Lekua: Irun. 

Saio praktikoa: Irailaren 20ean, os-
tirala, arratsaldeko 18:00etan azken
portu kiroldegian. 

Curriculuma bidaltzeko:
irun@bpxport.es helbidera bidali. 

Informazio gehiago: 605 745 040
telefono zenbakira deituz gero. 

Skaut Talderako
begiraleen bila
gabiltza!

Arte sorkuntza
eta trukaketa
bultzatzeko artis-
tentzako lagunt-
zak



Irailak

AGENDA2019ko irailak 15
15

Ttipi-ttapa

19

Zer: Irungo adineko pert-
sonentzako ekintza. 

Irteera eta helmuga:
Luis Mariano gizarte zen-

troa.

Irteera ordua:
10:00etan. 

Iraupena: Ordu bat eta
erdiko ibilbidea.

Denborapasen emaitzak

21

Zer: Mugaren kontzep-
tua, ibaia eta arte garai-
kidearekin lotura duen
ekintzen egitarauaren
laugarren edizioa.

Non: Bidegorri Patricio
Arabolaza -Santiagota-

rrak inguruan.

Ordutegia: Egun
osoan zehar. 

Ribera progra-
maren laugarren

edizioa

Erakusketa

19tik
arruera

Zer: “Alaiart” erakus-
keta.

Non: Kabigorri Bidaso-
aldeko Ateneoan. 

Ordua: Ostegunetik la-
runbatera 19:00etatik

aurrera. 

Sarrera: Doakoa. 

21

Zer: Europako mugikor-
tasunaren astearen bar-
nean antolatutako

ekintza. 

Lekua: Irteera eta hel-
muga San Juan plazan.

Ordua: 20:30etan.

Distantzia: 6,2 km.

Prezioa: Txip alokatua-
rekin 15 euro. 

Izen-ematea: Internet
bidez irailaren 18ra

arte. 

VII. Irungo
Gaueko Laster-

keta

28

Zer: Arakaldanza talde-
aren “Play” ikuskizuna.

Non: Amaia Kultur Zen-
troan.

Ordua: 19:00etan.

Salmenta: Internet
bidez, Irungo Turismo Bu-
legoan edo antzokiko le-
hiatilan ikuskizunaren
egunaren bertan. 

Dantza ikuski-
zuna

22

Zer: III. Mugikortasun
azoka (bizikletak, pati-
nak, babesteko eta ibil-
gailuekin erlazionatutako

elementuak).

Non: Zabaltza plazan.

Ordua: 13:00etatik
20:00etara.

Informazio
gunea/objetu-ema-

tea: 10:30etatik
12:00etara. 

MERCA2DASOA

27

Zer: Ras Miguel & Tafari
Band eta Green Valley
taldeen kontzertua. 

Non: Udanibia plazan.

Ordua: 22:00etatik au-
rrera. 

Sarrera: Doakoa. 

Kontzertua




