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2019ko azaroa

debaldeko alea

Garean-Jarduerak
EUSKARALDIA 2020 EKITALDIA
Azaroak 29
20:30ean Nabarreria txokoan
LIZARRAN KANTUZ
Azaroak 30 eta urtarrilak 25
20:00etan Baxe Nabarra kaletik abiatuta
KANTUZ TXIKI
Abenduak 13
18:00etan Santiago plazan
TXOKOLIPUINAK
Azaroak 27 eta urtarrilak 31
18:00etan La Bota elkartean
IRAKURLE KLUBA
Azaroak 28 eta urtarrilak 30
19:00etan Liburutegian
BERTSO-AFARIA
Amets Arzallus eta Jon Maia
Azaroak 29, Bota Peñan
GO!AZEN 6.0 ANTZEZLANA
Abenduak 14
Lizarrako Los Llanos Kulturagunean

PIRRITX, PORROTX,
MARIMOTOTS
Otsailak 5
17:00etan Lizarrako kiroldegian
BESTELAKOAK
Abenduak 6, bisita gidatua
12:30 Karlismoaren museoan
Abenduak 21, Olentzero Laguntzailea
Larraiza aterpetxean

EUSKARA
JARIOAN DA
Egonean dagoen urak ez omen du errotarik mugitzen. Zentzu horretan uler dezakegu
errealitatean eragiteko mugimendua beharrezkoa dela. Eta mugimenduaz ari garenean,
leku espazial batetik bestera igarotzeaz baino,
aldaketaz ari gara, berritzeaz. Edozein mugimenduk ere ez du aldaketarik eragiten, espiralean bira emate errepikakorrak ez baitu aurrera egiteko gaitasunik. Mugimendua, jarioa
da errealitate aldakor honetan eragiteko beharrezkoa den esentzia, putzuan usteltzen den
ura baino, gure inguruak behar duen indar eta
freskura lortzeko egokiena. Eta bakoitzak eraman dezala ura egokien ikusten duen errotara...
Horretan gabiltza, bada, Kotarro aldizkarian. Lizarraldeko euskal komunitatean eragiteko helburuz mugitu dira bere barne indarrak. Orain
arteko ibilbideari pausu esanguratsua emateko
asmoarekin gatoz, bidean egonkortu diren Ko-

tarro aldizkariaren funtzionamendu, eduki eta
irakurleek oinarri ederra jarri dute proiektua
bera zabaltzeko.
Etengabeko mugimenduan dagoen gizarte honetan ezin geldi geratu. Ez Kotarro aldizkarian
bertan soilik, baita Lizarraldeko euskal komunitate eta euskararen sendotzera begira antolatzen diren ekimen eta askotariko proiektuetan ere. Ale honetan bilduko ditugu izaera
honetako bi proiekturen baitan parte hartzera
animatu diren bi gazteren ikuspuntuak, Mintzakide eta Kotarro, baita orain arteko ibilbideaz
jardungo dutenen hitzak ere.
Urte hauetan Kotarron egin den lanarekin jarraituko dugu, baina maiztasuna handituz eta
atal zein eduki berriak eskainiz. Espero dugu
zuen gustuko izatea. Euskal komunitatearen
errotari indarra emate aldera, gure ekarpena
egiten jarraituko dugu.

Errota zaharrak
Kotarro aldizkariaren haize berriek orain
arteko edizio taldeko kideei zenbait galdera
egin diete mugimendua nola hasi zen
martxan eta orain arte nola mantendu den
hobeki ulertzeko.

Noiz hasi zenuten Kotarro proiektua eta zein hausnarketatatik abiatu zineten?
[Pello] Kotarro Garean elkartearekin batera hasi zen, 2007an, Lizarraldeko euskaldunen ekintzen, berrien, festen eta iritzien komunikazio tresna edo bilgune izateko asmoz.
Euskaraldiaren aurrekaria egin zenean, 24 ordu euskaraz edo deitzen zena, (mintzodromoa Los Llanos Kulturagunean), lehenbiziko aldiz egin zenean, Elenak egin zuen bideoan ordurako Kotarron
Lizarrako zenbat euskaldun agertu ziren ikusita harritu nintzen.
Orain are eta gehiago, erreportaietan, ekintzetan, fotoinkestetan…
Esan daiteke Lizarrako euskaldunen argazkia atera dugula.
[Regino] Hasierako hausnarketan bi ideia eta helburu izan
genituen, Garean elkartearen helburuekin bat zetozenak: euskaldunon sarea zabaltzea eta trinkotzea eta euskara ikustaraztea
Estellerrian.
[Alfredo] Ni ez nintzen aldizkariaren hastapenetan aritu, proiektua martxan zela ekin nion parte hartzeari. Hasieran artikulu batzuk
idatzita eta gerora ardura handiagoak hartuz.
Zein izan dira bidean topatu dituzuen erronka nagusiak?
P: Gure lanari segida edo jarraipena ematea izan da erronka edo
zailtasun handiena, etenik gabe hor jarraitzea, zenbakirik zenbaki,
urterik urte. Batzuetan mantentzea kostatu zaigu. Kontuan hartu
geure denbora librean egin dugula. Eta horrekin lotuta gure erredakzio taldera jende berria gehitzea izan da beste erronka bat.
Saiakera bat baino gehiago egin dugu, batzuetan arrakastarik gabe.
Orain atzera begiratu eta “Honaino iritsi gara!” esan dezakegu.
R: Bizirautea, kolaboratzaile berriak lortzea eta, normala den bezala,
bideragarritasun ekonomikoa.
A: Lortutakoen artean aipatzeko bi, borondatean oinarritutako
hedabide kolaboratiboak hamarkada gainditu izana eta Kotarro komunikazio plataforma-anitza bilakatzea: paperezko aldizkaria, webgunea, sare sozialak, bideoak... eta bestetik, (oraingoz) bete gabekoa: tokiko komunikazio proiektu honen profesionalizazioa.

Pello Etxaniz, Regino Etxabe eta Alfredo Dufur

Aldizkariaren zenbakiren bat gogoan al duzue,
bereziki?
P: Jaietakoak, egitarau luzeekin eta fotoinkesta bereziekin.
R: Zero zenbakia, jakina; 14.a, Gareanen lehen egoitza ireki zenean; 24.a, Euskararen Udal Ordenantza gai nagusia izan zuena;
eta bai, festetako guztiak.
A: Zaila da esaten. Zenbait zenbakitan aurretik egindako lanen
eta ekintzen bildumak aurkeztu ditugu (Kotarro 44, Euskaraldia;
Kotarro 38, Garean proiektuak eta jendea; Kotarro 30, aldizkariaren sortze proiektua…), eta halakoetan jabetzen gara aleka aleka
egindako ekintza txiki eta ertainek akaso beste magnitude bateko
ondorioak eragin ditzaketela. Errekopilazio eta atzera-begirako
zenbaki horiek ditut gogoan.
Nola ikusten duzue Kotarroren etorkizuna?
P: Itxaropenez, jende berria eta gaztea batu zaigu eta.
R: Baikortasunez. Baikortasunez eta ausardiaz ez bada, nola imajina genezakeen, duela hamabi urte, posiblea izanen zela aurrera
ateratzea euskara hutsez argitaratutako hedabide bat Estellerrian?
A: Aukera eta erronka bana: batetik, euskal komunitatea handitu
ahala hazteko aukera duen proiektua da, tokian tokiko informazioa eta geure hizkuntzan arituko den komunikabidea. Eta, bestetik, erronka, auzolana eta profesionalizazioa uztartzen asmatu
beharko dugu, bietatik beharko baitu.

Haize berriak
Edizio taldeko errota zaharrek Kotarro eta Gareanen haize berriak ekarriko dituztenak
elkarrizketatu dituzte haiengandik ideiak jaso eta Kotarro elkarrekin hauspotzeko asmoz.
Aurkeztu zuen burua
Maite naiz, 23 urte ditut eta Eraulgoa naiz. Lehen Hezkuntzako
Magisteritza ikasi dut. Ikasturte honetan Estellerria eta Izarbeibarko
Mintzakide dinamizatzaile berria izango naiz.
Oso gogotsu hasi dut ikasturte hau eta Mintzakideko ekintza
berriei hasiera emateko prest nago. Nire aurtengo proposamena,
gazteengana proiektu hau hurbiltzea izango da. Oso garrantzitsua
iruditzen zait gazteok daukagun ardura euskararen etorkizunean.
Horregatik, espero dut ikasturte honetarako gazteekin talde bat
sortzea edo ekintzetan hauen parte hartzea handitzea.
Ni Ander naiz, 24 urte eta lizarratarra. Fisikako ikasketak ditut
eta Kotarro aldizkariaren koordinazio lanetan ibiliko naiz. Herriko
hainbat dinamikatan parte hartzen dut, bereziki Gaztetxean.
Zerk piztu dizue gogoa bi proiektuotan aritzeko?
Gehienbat, Lizarraldeko euskal komunitatea sendotzen laguntzeko. Uste dugu garrantzitsua dela gure hizkuntzak bizirik jarraitzeko horrelako proiektuak edo ekimenak bultzatzea.
Batetik, euskara erabili nahi duten horientzat,
euskara hutsean aritzeko espazioak sortuz,
Mintzakideren proiektua bezala. Bestetik,
Kotarro bezalako ekimenak zeinetan euskal
komunitateari interesgarriak egiten ahal zaizkion berriak zabaltzen diren.
Biok gazteak zarete. Uste duzue
gaztetasunak euskal komunitateari eta Mintzakide zein Kotarrori beste zerbait emanen diola?
Zer?
Hizkuntza zaharra bada ere, hiztun berriak
behar ditu, eta aldatzen doan testuinguru
batean, euskarak ere erronka berriak eta
tresna berriak garatu behar ditu. Gazte
izateak hori bultzatzen laguntzen digu.

Gazte izateak Mintzakide proiektuari begira, gazte taldeak sortzeko
erraztasuna ematen digu. Kotarro aldizkarian, berriz, edukiari begira
gazteoi interesgarri iruditu ahal zaizkigun edukiak sartzeko aukera
dugu.
Nola ikusten duzue Kotarroren zein Mintzakideren etorkizuna?
Edozein proiektu aurrera eramateko, gogoak eta borondatea
beharrezkoak dira, eta orain arte ikusitakoarekin, proiektuak
bide onean doazela ikusten dugu. Azken urteetan ikusi dugunez,
Lizarrako jendea halako ekintzetan parte hartzeko prest dago.
Beraz, proiektuak aurrera eramateko borondate eta gogoa
soberan daudenez, eta Lizarrako euskal komunitateak ekimen
desberdinetan parte hartzeko joerari erreparatuz, etorkizun
positiboa aurreikusten diegu, Kotarrori zein Mintzakideri.

Maite Urra eta Ander Mazkiaran

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak

Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695

Sorkunde Garbia pasealekua, 33
31200 Estella-Lizarra

Nafarroa Oinez 2020: Lizarratik
berriz hegan eginen duen Oinez
Lizarra Ikastolak 2020ko Nafarroa Oinez ospatzeko lekukoa hartu berri du Tuteran.
buru. Azken helburua Haur Eskolaren
egokitzapena eta berritzea dira, eraikin
egoki bat funtsezkoa baita etorkizuneko
belaunaldi berriak gizarteratzeko.

Lizarra Ikastolak 2020ko Nafarroa Oinez ospatzeko lekukoa hartu berri du Tuteran,
bertako Argia Ikastolaren eskutik, joan
den urriaren 20an. Dakizuen bezala Nafarroa Oinez, Nafarroa Garaiko ikastolen festa da, eta euskara bultzatzea
eta ikastolak mantentzea ditu xede
nagusi. Jai hau 1985ean, 1990ean,
eta 2004an ospatu izan da
Lizarran, beraz datorren urtekoa laugarren aldia izanen da.
2020ko Nafarroa Oinezek,
hala ere, baditu bestelako
helburu bereziagoak ere. Datorren urtean Lizarra Ikastolak 50 urte beteko ditu sortu
zenetik. Gertaera historikoa zalantzarik gabe, eta ospakizun
egokia merezi du. Mende erdian euskarak izan
du lehentasuna, eta ikastolak Lizarraren eta Estellerriaren euskalduntze prozesuan izandako
protagonismoa funtsezkoa izan dela agerrarazi nahi da eta etorkizunean ere bide horretan
sakontzeko asmoa duela adierazi nahi da. Ikastolaren izaera kooperatiboa ere agerian utzi
nahi da, zerbitzu publikorako joera agertuz eta denona dela
agerian utziz. Egungo arazoekin bat eginez, ikastolak beti izan
du ingurunearekiko ardura eta sostengagarria izatea du hel-

Lizarrako Nafarroa Oinezen leloa Hegan
Oinez izanen da. Leloak irakurketa desberdinak ditu: erreferentzia egiten dio denboraren joan-etorriari, oinez hasi eta hegan egiteraino; gogoa eta adimena aske eduki
nahi ditugula adierazten du, eta era
berean oinak lurrean, ongi errotuta
dauzkagula erakusten du; begirada
etorkizunean jarrita daukagula adierazi nahi da, baina iragana oroituz eta
aitortuz; eta bai, Lizarrako Ega ibaiari ere keinu bat egiten
dio.

... 2020 urtean
Lizarra Ikastolak
50 urte beteko
ditu...

Logoa, berriz, leloaren osagarria da. Txoria. Hegan egiten duena, eta baita oinez ere. Txori desberdinak, gainera, Lizarra Ikastolaren aniztasunaren eta inklusibitatearen adierazgarri.

Jai hau antolatzeko eta datorren urteko urriko igande hura primeran ospatu ahal izateko
urte bete daukate ehundaka bolondresek, eta galtzak lanez
beterik dauzkaten arren, ilusioz eta gogoz gainezka dituzte
sakelak.

Jurramendiko urretxindorra,
Lizarrako Bertso-eskola

Lizarrako Bertso-Eskola 2011n sortu zen bertako zenbait lagunen
ekimenez, Bertsozale Elkartearen eta Gareanen laguntzaz. Bai haur bai
heldu taldeak osatu ziren arren hasierako urteetan, azkenik helduenak
baizik ez du iraun.
Lizartar asko igaro dira urte hauetan, gutxi gorabehera 10-12 partaide
izan baitira urtero-urtero, Aitor Irazustabarrena irakaslearen gidaritzaz.
Emakume eta gizonezkoak, gazteak eta helduak, denetik igaro da talde
honetatik, Lizarran gero eta bertsozale gehiago baitago.
Gareanen egoitzan hasi ziren astean behin elkartzen eta, Gareanek bere
lehenego egoitza utzi zuenean, AEKren lokaletan jarraitu zuen. Azken
urteetan Los Llanos Kulturgunean biltzen dira.
Debuta Lizarrako karriketan izan zuten, 2013an, Santa Agedako koplak
abesten eta orain urtero parte hartzen dute otsaileko kalejira horretan.
Horretaz gain zenbait bertso saiotan hartu dute parte: Lizarran ospatu
diren 2013, 2015 eta 2017ko Bertso-korrika saioetan, 2016 eta 2018ko
Bardoen lehiaketetan. Horretaz gain, urtero San Andres ostiraleko
bertso-afaria antolatzen dute punta-puntako bertsolariekin.
Ongi pasatzea eta bertsolaritza gustuko duten guztien bilgune izatea
dute helburu.
Kotarro aldizkariko erredakzio taldeak hemendik aurrera argitaratuko
dituzten zenbakietan zutabe bat idazteko eskatu die Bertso-Eskolako
kideei. Ondoan dauden bertsoak “bertso-zutabe” honen hasiera izanen
dira.

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Neurria: Zortziko handia
Gomendaturiko doinua: Pello Joxepe edo
Zeru altuan
Bertso eskolako kide bakoitzak
osatuz zenbaki bana
Kotarro bidez bertso eder asko
doakizu zuregana
urtea igaro baino lehenago
hortxe da bertso andana
Lizarra Bertso Eskola honetan
badutenez zer esana.
Bertso korrikan abeslaria
lehiaketako bardoa
geroago ta abilagoa
eta ezagunagoa
bertso neurtuz dibertitzen du
Lizarrako euskaldungoa
Jurramendiko urretxindorra
kantuan hastera doa.
[Bertso zutabe hau ez da izango inola
ere irakurtzeko doinu egokia
hautatuz baizik zuk ozenki kantatzeko
adibidez hiru bertso hauek zortziko
handian hobeto Pello Joxepe
edo Zeru altuan doinuak erabiltzeko].

Foto-inkesta

Bertsolaritza

Oraingo inkesta honetan bertsolaritzaren inguruan aritu gara
galdezka. Lehen galdera, gaia ezagutu gabe (bertsolaritza), batbatean eta banan-banan hitz sorta bat esan diegu eta haiek esan
behar zituzten bururatzen zitzaizkien aurreneko hitzak. Bigarrenean
bertsoa osatzea eta, azkenekoan bertso eskolaz galdetu diegu:
1. Hitzak esango dizkizut eta zuk burura datorkizuna erantzun
berehala: bat-batean, Amets, zortziko, Maialen, xugus, Maritxu.

2. “Maritxu nora zoaz” doinua erabiliz hasiera kantatu,
jarraipena eskatu:
Mundua nola dago? / erantzun horrela
-------/-----Berriro ere piztu / omen dute gerra
-------/-----3. Bertsolaritza atsegin duzu? Ba al dakizu zerbait bertso
eskolari buruz? Parte hartuko zenuke noizbait?

Arrate Urdangarain

Alba Etxarri

1. bat-batean – momentua, Amets – ederra,
zortziko – dantza, Maialen – neska,
xugus – goxo, Maritxu – Kajoi

1. bat-batean – bat, Amets – izarra,
zortziko – dantza, Maialen – Lujanbio,
xugus – de fresa, Maritxu – nora zoaz

2. Mundua nola dago? / erantzun horrela
pertsonak badirudi / zoratu garela
Berriro ere piztu / omen dute gerra
Lizarran aldaketak / zeregin alferra

2. Mundua nola dago? / erantzun horrela
Bapatean nahi dezu / horrentzako eskema?
Berriro ere piztu / omen dute gerra
hainbat transnazionalek / lur maitearen kontra

3. Noizbehinka bertsoak entzutea gustatzen zait baina ez naiz oso zalea.
Lizarrako bertso eskola ezagutzen dut eta garai batean jende bila ibili
ziren eta ez nintzen parte hartzera animatu. Pentsatzeko eta erantzuteko
azkartasuna behar du eta ez dut neure burua hain kapaz ikusten horretarako eta are gutxiago presiopean egiteko.

3. Bai, bertsolaritza gustuko dut. Behintzat saioak entzutea eta sortzen den giroaz gozatzea. Beste gauza bat da neure burua bertsolaritzat hartzea. Benetan arte zaila iruditzen zait, ederra bezain
zaila. Oso informazio gutxi daukat bertso eskolaren inguruan... lagunen bat ezagutzen dut parte hartzen duena. Eta bai, noizbait
parte hartuko nuke, esperientzia txikia izateko.

Irati Barbarin

Iñaki Rifaterra

1. bat-batean – ti-ta, Amets – goxo,
zortziko – maldiko, Maialen – Lujanbio,
xugus – goxoki, Maritxu - Kajoi

1. bat-batean – oraintxe, Amets – sakona,
zortziko – txikiak, Maialen –Lujanbio,
xugus – gozokiak, Maritxu - Kajoi

2. Mundua nola dago? / erantzun horrela
ematen du batzutan / goazela atzera
Berriro ere piztu / omen dute gerra
Aukeratu dute ba / bide bat okerra

2. Mundua nola dago? / erantzun horrela
ez da beste modurik / aitzaki galanta
Berriro ere piztu / omen dute gerra
gure etorkizuna / sugar-puntuan da

3. Ikusi denez ez naiz oso aditua bertsolaritzan, baina hitz jokoa entzutea gustoko dut, bai. Bertso saioak baino, bertso afariak nahiago ditut
ikusleriarekin elkarreragin handiagoa izaten ohi delako. Bertso eskolan
dabiltzan batzuk ezagutzen ditut, eta kalera ateratzen direnetan entzun
izan ditut, adibidez Santa Ageda bezperako kalejiran. Nik ez dut hitzen
erabilerarako abilezia hori, ezta behar den ausardia ere.

3. Gustuko dut, bertsolaritzak osagai politak ditu, herrian oso
errotuak: hitz jokoak, bapatekotasuna edo transmisioa esate baterako. Baita gaurkotasunaren aferak berrikusteko, leiho berezi
eta eder bat zabaltzen du, horrela egiteko trebezia handia dute
bertsolariek. Proiektu erakargarria iruditzen zait bertso eskola,
horri buruz zerbait banekien.

denborapasak

Gurutzegramak

Euskalglifoa
Goitik behera:
1- Neurriz kanpoko bertsoa, luzeegia.
2- 10/8 Hamar lerro: ………. handia.
3- 7/6 zortzi lerro: zortziko ………
4- Oina errepikatu du: ……. egin du.

Ezker eskuin:
4- Bertsolariak puntuak txandatuz.
5- Hoskidetasuna.
6- Txapelketako bakarkako saioa.
7- Errimatzen duen hitza.

Bertsolariak

SAN ANDRES FERIAK 2019
AZAROAK 29, OSTIRALA
19:30
Txapelketa soziala Olentzero, 4 ½
Lizarra pilotalekuan
20:00
Gaita-musika Foruen plazan.
20:30
Antzerkia. “Primitals”. Yllana Produkzioak.
Los Llanos Kulturagunean /10 euro.
20:30
Euskaraldia ekitaldia Nabarreria plazan
21:00
Zezensuzkoa, Foruen plazan.
21: 30
Bertso-afaria. Amets Arzallus eta Jon Maia.
Peña La Botan.
ABENDUAK 30, LARUNBATA. San Andres Eguna
Goiz osoan barna, zezen plaza zabalik, abeltzain eta erosle guztien eskura,
zaldiak probatzeko. Halaber, Sorkunde Garbiaren pasealekuan toki bat
prestatuko da zaldiz ibiltzeko zaleek horien abileziak erakuts ditzaten.
06:30
Aurora San Andres ohoretan.
08:00
Dianak gaiteroekin
08:00
Azienda Feria Tradizionala, Santiago plazan.
9:00-14:00 eta 16:00-20:00 Artisautza produktuen azoka
Foruen plazan.
10:00-13:30 Urbasa eta Andiako XVI. Gazta Lehiaketa.
10:00etatik aurrera, artzai-gazten salmenta.
11:30 Urbasa eta Andiako Gazta-Lehiaketako dastatze 		
herritarraren hasiera
11:00-13:30 Gaztagintza tradizionalaren erakustaldia.
13:30 Epaitza eta sari emanaldia, eta jarraian: Urbasa-		
Andiako gazten herri-dastaketa.
Lekua: Koroatze plazan.
Udalbatzaren irteera Udaletxetik, segizio Ofizialarekin.
Meza Hiriko Patroi Ohoretan, San Pedro Ruakoa elizan.
Zaldizkoen eta amazonen kontzentrazioa zezen-plazan.
Aziendak menditik jaisteko simulazioa zezen plazatik
Santiago plazara
12:00
Zaldizkoen eta amazonen hamaiketakoa Santiago plazan.
12:00-13:30 Zaldi orrazketa eta txirikordatzearen erakustaldia 		
Santiago plazan
12:00
Ibilaldiak zalgurditan Sorkunde Garbiaren pasealekuan
12:00
Pastak eta moskatela San Martin plazan.
12:00
Kalejira. Alkaburua fanfarrearekin.
12:30
Omenaldia abeltzain bati Santiago plazan.
13:30
Dantzaldia Virgen del Puy y San Andres eta Hospital de 		
Orbigoko Surcos del Orbigo dantza-taldeekin
Lekua: Koroatze plazan.
13:00
Kaleko animazioa. “Aita Hilario Olazaran” txistulariekin.
13:00
Nafarroako Aratxez eginiko hanburgesa herri-dastatzea
San Martin plazan.
17:30
Herri-txokolatada eta haurrendako jolasak San Martin plazan.

10:45
11:00
11:00
11:30

17:30-20:15 Kalejira eta Dantza-jaialdia.
17:30
Kalejira dantzariekin. Santiago plazatik Los Llanos
Kulturaguneraino
18:30
Dantza-jaialdia: Larraiza Dantza Taldearekin eta Alegria
Muleña (Mula, Murtzia).
Los Llanos Kulturagunean.
18:00
Gabonetako argien inaugurazioa
18:00
Pilota partida profesionala, Remontival pilotalekuan
20:00
Lizarran kantuz.
20:00
Gaita-musika Foruen plazan.
21:00
Zezensuzkoa Foruen plazan.
ABENDUAK 1, IGANDEA.
9:00-14:00 Artisautza produktuen azoka Foruen plazan.
09:30-14:30 Nafarroako Zaldikoaren XII. Lehiaketa
Morfologikoa Santiago plazan
11:00 Banan-banako erakustaldia Lote bakoitzeko eta
Epaimahaiaren kalifikazioa.
12:30 Sari emanaldia eta abere sarituen identifikazioa.
11:30
Erakustaldia boilur-bilaketa zakurrekin.
Tokia: Los Llanos pasealekua, skate parkaren ondoan.
12:15
Gastro-esperientziak landa eremuko emakumeekin.
Jarraian, Estellerriko emakume ekoizleek landutako produktu
ekologikoen dastamena.
Lekua: Koroatze plaza.
12:30
Ardo dastatzea Nafarroa Jatorri-Izendapena
Gazteriaren Etxean.
13:15
“Ferietan Dantza-Poteoa” Santiago plazan.
16:30
Bisita gidatua genero ikuspegiarekin “Mujeres ilustres
de Estella-Lizarra. Elkartzeko lekua: San Martin plaza.
17:30
Pedro III.a “Las Apariencias enMAGIAn”
Lekua: Los Llanos Kulturagunean.
21:00
Zezensuzkoa Foruen plazan.
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