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Jaietan egiten dute topo herritar gehienek 
kalean, dudarik gabe. Udaberrian hasi zen 
jaien loraldia Aiaraldean, sanprudentzio eta 
otxomaioekin, eta Zolloko jaiak bitarte iraungo 
du denboraldiak. Berriro ere jantziko dira ilusioz 
lagun koadrilak, kultur sorkuntzaz beteko dira 
bazterrak, oholtzetan dantzari edo kantari ikusiko 
ditugu eskualdeko artistak, kirolariak... Aiaraldea 
hedabidean euskaraz jaso eta zabaldu dugu horren 
guztiaren berri, hainbat multimedia euskarritan: 
hitzez, argazkiz, bideoz... 

Orriotan pilatutako uzta Aiaraldeko norbanako 
zein eragileek festen alorrean egindako lanaren 
lagina baino ez da. Paperean bildu ditugu 
abuztutik irailera herriz herri egongo diren 
ekintzak eta nobedadeak. Sarean zabaldu dugu 
historiaren kutxa hamaika ekitaldiren irudi 
zaharren bildumak osatuta. Aiaraldea.eus atarian 
duzue eskura agenda guztia, euskaraz izango diren 
ekintzen atal bereziarekin batera. Gainera, jaien 
jarraipen bereziaren baitan zuzeneko emisio eta 
kontakizunak, bideo-kronikak eta beste hamaika 
kontu nagusituko dira. 

Komunikazioak sekulako garrantzia duen 
garaiotan, interneten eta kalean elikatzen ditugu 
sare sozialak, Aiaraldeko kultura ezberdinei 
egin diegu klik, hezkuntzan ekarpena egiteko 
liburuetatik atera dugu tokiko historia... 

Aiaraldea aldatzen ari gara, ez hedabidea 
bakarrik. Tokian tokiko esperientziak euskaraz 
partekatuta, sarean edo kalean, egin diezaiogun 
#udariklik!

DENON ESKUTIK, DENON ESKURA

Udari 
eta jaiei klik!

www.araba.eus
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Egin ditzagun jai
ahaztezinak!

AIARAKO HERRIETAKO 
JAIAK [ ABUZTUA / IRAILA ]

LUIAONDO, 

LUXO, SOXO,

KOBATA,

ETXAURREN,

MENAGARAI,

BEOTEGI ETA 

OPELLORA

JAIETAN

Gentza Alamillo
AIARAKO ALKATEA

U
rtero bezala, uda 

heldu zaigu eta be-

rarekin Aiarako hain-

bat herritako jai egu-

nak ditugu gurekin berriro.

Errutina dibertsioarengatik 

aldatu eta kalea pozez hartu-

ko dugu, Aiarako herrien jaiak 

denonak eta denontzat baitira. 

Gozatu ditzagun, beraz, neu-

rrian. Egun hauek ahaztezinak 

bilaka ditzagun.

Aiarar guztioi dei egiten di-

zuegu jaietan elkarbizitzarako 

horren beharrezkoak diren ja-

rrerak izatera. Elkar errespeta-

tuz, genero, jatorri, adin, kultu-

ra ezberdintasunak albo bate-

ra utziz.

Eskerrik beroenak eman nahi 

dizkizuegu jaien antolakuntzan 

parte hartu duzuen Aiarar guz-

tioi, bai aurre prestaketetan eta 

baita jaietako ekintzak posible 

izateko lan egin duzuen guztiei 

ere. Jai zoriontsuak, kutunak 

eta armoniatsuak opa dizki-

zuegu, antolatutako ekintzetan 

modu aktiboan parte hartzera 

gonbidatzen zaituztegu, eta es-

pero dugu pozak eta momentu 

onek egun hauetan arnasa har-

tzeko balio izatea.
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Luiaondoko Jaiak  ABUZTUAK 08-10

08.08 ASTEARTEA

SANTO DOMINGO

10:00 // Kalejira, Luiaondoko 
txistulariekin

12:00 // Meza, Santo 
Domingoren ohorez

13:00-14:30 // Haurrentzako 
ekintzak

14:30 // Herri bazkaria, 

baselizaren zelaian

17:00 // Briska txapelketa

18:00 // “Disko-txiki” 
eta malabareak

21:00 // Odoloste jana 

22:00 // Erromeria: Ganeko 
taldea

08.09 ASTEAZKENA

20:30 // Txorizo jana eta 
disko-festa Oleta jatetxean  

“Luiaondoko Jaietako Dama” 
izateko hautatu zaituzte. Espe-
ro zenuen?

Ez nuen espero. Duela bi urte 
ere proposatu zidaten Dama iza-
tea, baina ezin izan nuen,  oporre-
tan nindoalako. Aurten, aldiz, po-
sible dut. 

Nola erabakitzen da nor izan-
go den Dama?

Boto bidez aukeratzen da, “Gaz-
tedi Berriak” koadrilako kideen ar-
tean; ez da herri osoaren aukera-
keta. Duela 45 urte baino gehiago 
sortu zen koadrila, baina kideak 
nagusitzen zihoazen heinean albo 
batera utzi zuten egitasmoa, ha-
rik eta 2008an tradizioa berres-

kuratu zen arte; herri-arima eta 
ondo pasatzeko gogoa handitze-
ko. Taldea kultur elkarte bilakatu-
ko dugu laster.

Zein da Damaren funtzioa?
Jaien ekitaldi guzti-guztietan 

egotea, festaren ordezkaria baita. 
Goiz jaiki beharko naiz, mezara eta 
gainontzeko ekitaldietara joateko.

Posible izango duzu ekintza 
guztietara joatea?

[Barreak] Ba posible izan behar-
ko dut! Alabak nirekin eraman 
beharko ditut, senarra txosnan 
egongo delako; baina pozik uztar-
tuko ditut bi ardurak, asteburua 
denez ez dut lanik egin beharko.

JAIETAKO DAMA

“Ekintza guztietan 
topera egotea da 
Damaren funtzioa. Ea 
gorputzak ahal duen!”  

MARIBEL RAMIREZ GARCIA (AMURRIO, 1974) HAUTATU ZUTEN 
UZTAILEAN “LUIAONDOKO JAIETAKO DAMA” IZATEKO. SAN 
LORENTZON ETA SANTO DOMINGO FESTETAN EGONGO DA. 
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Luiaondoko Jaiak ABUZTUAK 08-10

08.10 OSTEGUNA

SAN LORENTZO

11:00 // Tortilla eta pintxo 
lehiaketa

12:30 // Meza San Lorentzoren 
omenez

13:00 // Umeentzako tailerrak

13:30 // Tortilla eta pintxoen 
aurkezpena

14:30 // Herri Bazkaria 
Baselizako zelaian

16:30 // Tute Txapelketa

17:00 // Umeentzako 
ur-txirrista

20:00 // Kontzertua: HDH 
taldea

21:30 // Txintxorta jana 
denentzat

22:00 // Dantzaldia Ganeko 
taldearekin

Bonboa ere izango duzu esku 
artean. Entseatu duzu?

Bat ere ez! Baina tira, erakutsi 
didate nola jarraitu behar dudan 
erritmoa: pa, pa, papapa! Ea zen-
bat pisatzen duen instrumentuak!

Duela 15 urte etorri zinen Amu-
rriotik Luiaondora bizitzera. Bi-
lakaerarik sumatu duzu herriko 
jaietan?

Lehen urteetan hemengo jaiek 
ez ninduten bat ere erakartzen, ez 
nuen inor ezagutzen. Baina alabak 

jaio zirenean harremanak garatzen 
hasi nintzen, eta adiskide handiak 
egin ditut. Jai txikiak dira, herri-
koak, baina apurka-apurka badoa 
jendea animatzen. 

“Lo egiteko herria” izateari utzi 
dio, beraz?

Niretzat bai, gaur egun ez naiz ia 
herritik ateratzen, dena egiten dut 
bertan; eta jende asko dago nire 
egoera berdinean. Asko gustatzen 
zaizkit Luiaondoko Jaiak, oso herri-
zalea naiz. Bihotz erdia dut Amu-
rrion, eta beste erdia hemen. 

Zergatik dira bereziak Luiaon-
doko Jaiak?

Oso ondo pasatzen duzulako, oso 
giro ona baitago. Ez gara asko, eta 
gure artean gehiago erlazionatze-
ra bultzatzen gaitu horrek. Hori da 
niri  gustatzen zaidana. 

Eta San Lorentzo eta Santo Do-
mingoko festek?

Santo Domingokoa da gehien 
gustatzen zaidana, jende asko joa-
ten da. Bero handia egin ohi du, bai-
na oso giro ona dago. San Lorentzo-
koa ere oso ondo dago, eguraldiak 
laguntzen badu. 

Zer asmo duzu jaiei begira?
Ekintza guztietan topera egotea, 

baina ea gorputzak erantzun ahal  
duen!

“Luiaondora 
bizitzera 
etorri 
nintzenean 
hemengo jaiek 
ez ninduten 
bat ere 
erakartzen, 
baina orain 
asko gustatzen 
zaizkit. Festa 
txikiak dira, 
herrikoak”



8 /// JAIETAKO ALDIZKARI BEREZIA 2017 /// AIARALDEA

09.26 ASTEARTEA

20:30 // Kanpai jotzea eta 
suziri jaurtiketa

21:00 // Txorizo dastaketa eta 
txokolatada herrikoia

09.27 ASTEAZKENA

12:00 // Meza 

13:00 // Luntxa eta zozketa 
herrikoia

09.29 OSTIRALA

SAN MIGEL

12:00 // Meza 

13:00 // Luntxa 

09.30 LARUNBATA

12:00-13:00 eta 18:00-20:00 // 
Bolo txapelketak 

19:00 // Aiara Dantza 
Taldearen emanaldia

20:30 // Parrillada  

21:00 // Berbena: DJ Zabal

22:00 // Areto dantzak

22:30 // Zozketa eta 
txokolatada

Menagarai-Beotegiko Jaiak  IRAILAK 26-30

Duela lauzpabost urte ekin ze-
nioten berriz Menagarai eta Beo-
tegiko Jaiak ospatzeari. Zer mo-
duz doa ospakizunen berresku-
rapen prozesua?

Zer edo zer lortzen ari gara. Ge-
roz eta jende gehiago bertaratzen 
da plazaratzen dugun programari 
esker, hein batean. 

Areto dantzak daude, bolo jaur-
tiketak... Ekintza guztiekin bagoaz 
apurka-apurka jaiak berreskura-
tzen. Herrian gazterik ez dagoela 
ikusita, erromeria formatuko fes-
ta zen berreskuratu nahi genuena.

Herriko jendeari zuzendutako 
festak egiten dituzue, beraz.

Funtsean hori da asmoa, bai. As-
paldian egiten ziren ospakizunak 
ekarri nahi ditugu gogora. 

Festaren bidez herritarren arte-
ko harremanak sustatzea dugu hel-
buru. Ez gaude oso batuta, nahiko 
herri problematikoa da hauxe.

 San Pedro Jaietan -uztailean os-
patzen dira - herri bazkaria egiten 
dugu gure arteko erlazioak man-
tentzeko, adibidez. 

Zergatik utzi zitzaion jaiak an-
tolatzeari?

Geroz eta gazte gutxiago zeude-
lako herrian, eta pixkanaka ekin-
tzak egiteari utzi zitzaiolako. Due-
la 20 urte inguru kalkulatzen dut 
hasi zirela galtzen. 

Herriko jendearen adinean dago 
arazoa: pertsona oso nagusiak 
gara, esango nuke % 80 garela 60 
urtetik gorakoak.

Etorkizunari begira zein da 
zuen asmoa?

Jaiak hobetzea gustatuko litzai-
dake niri, mota askotako ekintzak 
antolatzea; baina horretarako au-
rrekontu handiagoa beharko ge-
nuke. 3.000 euro baliatzen ditu-
gu San Pedro eta San Miguel Jaiak 
antolatzeko, eta segituan  agortzen 
dira. 

Bestelako mezurik gehitzea 
gustatuko litzaizuke?

Herriko jendea festen antola-
kuntzan gehiago inplikatzea ere 
gustatuko litzaidake, gazte zein 
nagusiak.

ANTOLATZAILEA

“Herria festaren bidez 
batzea bilatzen dugu 
jaiekin” 

MENAGARAI ETA BEOTEGIKO FESTEN ANTOLATZAILEETAKO 
BAT DA MARI CARMEN CAMPO URKIJO (MENAGARAI, 1949). 
SAN MIGELGO JAIEN INGURUAN MINTZATU DA. 
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Aiarako beste herriak

09.08 OSTIRALA

18:30 // Bederatziurrena eta 
zozketa

09.09 LARUNBATA

18:30 // Bederatziurrena

19:30 // Erromeria Izalderekin

09.10 IGANDEA

11:00 // Trikitilariak

12:00 // Meza eta prozesioa

13:00 // Meza

13:00 // Dantza erakustaldia

14:30 // Bazkari herrikoia

16:00 // Keramika tailerra

16:30 // Falkoneria erakusketa

16:30 // Igel-toka eta briska 
txapelketak. Jarraian errosarioa 
eta txahalaren zozketa

09.02 LARUNBATA

12:00// Meza Santua, 
“Eskutxiko ahotsak” 
abesbatzaren emanaldiarekin

13:00 //Artzain-txakurren 
erakustaldia

14:00 // Gizonezko artzain bati 
edo emakumezko artzainei 
omenaldia

15:00 // Herri Bazkaria 
“Rakatapla” elkartearen 
laguntzaz

16:30 // Igel-toka txapelketa 
heldu zein  umeentzat

18:30 // Soka-tira: artzainak 
gainontzekoen kontra
Umeentzako soka-tira
Txapela  jaurtiketa heldu zein 
umeentzat
Dantzaldia Iñaki Otegirekin.
Txokolatada eta jai bukaera

ETXAURREN  
JAIETAN 2017

KOBATA-SAN 
BITORES 2017

LUXOKO 
JAIAK 2017

OPELLORAKO 
JAIAK 2017

08.15 ASTEARTEA

13:00 // Meza 

Jarraian luntxa egongo da 
bertaratzen diren pertsona 
guztientzat.

09.29 LARUNBATA

13:00 // Meza  eta ondoren: 
Luntxa, trititilariak eta 
puzgarriak

SOXOKO 
JAIAK 2017

08.30 
ASTEAZKENA
9:00 // Kanpai-errepikapena 
eta suziri jaurtiketa

9:30 // Soxoko III. Mendi 
Martxa -izen ematea doakoa-

13:00 // Meza santua eta 
gaztelu puzgarriak

13:30 // Triki-poteoa

18:00 // Conquisoxo
 
19:00 // Mus Txapelketa 

22:30 // Dantzaldia Lisker 
taldearekin

08.31 OSTEGUNA
13:00 // Meza Santua eta 
gaztelu puzgarriak

13:30 // Dantza emanaldia eta 
igel-toka txapelketa

18:00 // Umeentzako jolasak

19:00 // Tute txapelketa

21:00 // Herri parrillada

22:30 // DJ Kike Mixekin 
dantzaldia

00:00 // Mozorroak eta bingoa

00:30 // Dantzaldiaren 
jarraipena eta txokolatada 
herrikoia goizaldean

ZURE BIDAIA
AGENTZIA
AIARALDEAN

ZURE
NEURRIRAKO
BIDAIAKKOSTAK

IRLAK EUROPA

RUNNING

NATURA

UMEEKIN

URRUTIRA BIDAIAK

EKINTZAK+SARRERAK

info@wegoaz.com

608 182 172

www.wegoaz.com

Zure bidaien bilatzaile izan 
nahi dugu,familiakoekin, 
bikotearekin, lagunekin
edota bakarrik zain duzun 
munduko txoko horretara 
hurbiltzeko! Kontaiguzu zure 
idea eta eskatu aurrekontua
konpromisorik gabe!konpromisorik gabe!
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Ireki ateak 
poztasunari!

OKONDOKO JAIAK
[ ABUZTUAK 05/25 ]
SAN ROMAN ETA SAN BARTOLOME

OKONDO 
UDALA

OKONDOKO JAIAK 2017
 SAN ROMAN ETA SAN BARTOLOMEREN OMENEZ

Sergio Tato
OKONDOKO ALKATEA

L
aster iritsiko dira 

San Bartolome 

Jaiak, gure uda-

lerriarentzat hain 

garrantzitsuak direnak, eta 

horiei esker, ondo pasatze-

ko aukera izango dugu la-

gunekin eta familiarekin.

 Askotan pentsatzen 

dugu jaietan denak ba-

lio duela, baina errespetu-

rik gabe jokatzen denean 

hasten dira arazoak: ingu-

ru guztia zikintzea, eraso 

sexistak... Jaiak pertsona 

guztiak errespetatuz goza-

tu behar dira, ingurugiroa 

zainduz eta jaietako ekital-

dietan parte hartuz.

 Aurten, denentzako eki-

taldiz bete-beteta datoz fes-

tak eta, horretarako, jai-ba-

tzordeari berdintasunerako 

eta euskararen normaliza-

ziorako irizpideak baliatzeko 

proposatu zaio.

 Espero dugu eginiko 

lana zuen gustukoa izatea 

eta jaiak bizikidetzaz eta 

harmoniaz gozatzea.

 Jai zoriontsuak izan di-

tzazuela!
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SAN ROMAN

08.05 LARUNBATA

18:00-20:00 // Bola txapelketa 
-sailkapena-

20:15 // Mus txapelketa 
Ventillan

08.06 IGANDEA

11:00-13:00 // Bola-txapelketa 
-sailkapena-

08.08 ASTEARTEA

17:30 // Haurrentzako jaia

19:00-20:00 // Bola jaurtiketa 
-20 lehenak-

20:30 // Bola txapelketako sari 
banaketa

21:00 // Odolki-jana, “Floren 
y sus muchachos” taldeak 
girotuta

22:30 // “La Ribera canta” 
taldearen emanaldia

23:00 // Tute txapelketa
Disko-jaia

08.09 ASTEAZKENA

12:00 // San Romanen 
omenezko meza

12:30 // Pintxoen dastatzea 
Okondogoienako eskolan

13:00 // Pintxoak eta igel-toka 
txapelketa Ventillan

17:30 // Briska txapelketa

18:30 // Haurrentzako parkea

20:00 // Makila jaurtiketa

Okondo SAN ROMAN ETA SAN BARTOLOME JAIAK 

>

Udala arduratu da aurtengo San 
Roman eta San Bartolome Jaien 
egitarauak osatzeaz. Ohiko egi-
tura mantenduko dute bi festek: 
abuztuaren 5etik 9ra ospatuko dira 
San Romangoak eta 23tik 26ra, al-
diz, San Bartolomekoak. Lau eta 
lau. Hau da, zortzi egun guztira 
monotonia albo batera utzi eta he-
rria festa giroz betetzeko. 

Ez dira faltako jada herriaren 
tradizioaren parte bilakatu diren 
ekintzak: paella eta mozorro lehia-
ketak, bola-jokoa, makila jaurtike-
ta, txu txu trena edota sagardote-
gi formatuko afaria, besteak bes-
te. Baina egongo dira baita hainbat 
ekintza berri, Araiako Umore Jaial-
diaren antzerki emanaldia kasu. 

Musika eskaintza
Inguruko herriekin alderatuta, 

esan daiteke berezia dela Okon-
doko Jaietako musika eskaintza. 
Egunez eta familiartean gozatze-
ko kontzertuak dira nagusi. “Flo-
ren y sus muchachos” eta “La Ribe-
ra Canta” taldeak arduratuko dira 
San Roman Jaiak alaitzeaz, abuz-

tuaren 9ko gauean egongo den dis-
ko-festarekin batera. 

San Bartolometan, aldiz, hiru 
talde igoko dira oholtzara: Alai 
berbena -abuztuaren 23an-, Xai-
bor -24an- eta Party Man -25ean-.

Berdintasunaren alde
Udalak jakinarazi du hainbat 

ekimen egingo dutela jaietan “ber-
dintasuna sustatu” eta “eraso se-
xistak ekiditeko”. “Parte hartze 
parekidea” edota “rol eta estereo-
tipoen aldaketa” sustatzeko iriz-
pideak proposatu dituzte horre-
tarako. 

Jai programa izango da horren 
isla: hizkuntza ez-sexista eta iru-
di inklusiboak izango ditu. Hor-
taz gain, musika ez-sexista bana-
tu dute herriko tabernetatik. Es-
kumuturreko  eta amantal moreak 
banatuko dituzte, azken hauek 
Tortilla Txapelketan. 

Irailaren 24an morez jantziko da 
jai egitaraua: 11:30ean “jai pareki-
deen aldeko kalejira eta mokadua” 
egingo dira eta Emakumeen Bolo 
Txapelketa, aldiz, 18:00etan. 

Paella Txapelketa izango da aurten errepikatuko den ekintzetako bat /  Aiaraldea.eus

OHIKO EKINTZAK EKIMEN 
BERRIEKIN UZTARTUKO DITU 
AURTENGO JAI EGITARAUAK
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Okondo SAN ROMAN ETA SAN BARTOLOME JAIAK 

Okondoko San Bartolome Jaie-
tako pregoilaria izango zara. Po-
zik?

Ez nuen espero hautatua izatea. 
Pozik hartu dut albistea, ilusioz. 
Sergio Tatok -Okondoko alkateak- 
deitu ninduen, emakumea eta ki-
rolaria nintzenez pregoilari izatea 
proposatu nahi zidatela esanez, eta 
animatu egin nintzen. 

Egia esan, ez naiz inoiz egon 
Okondoko Jaietan, baina aurten 
gogotsu parte hartuko dut egiten 
diren ekintzetan. 

Pregoia zer nolakoa izango den 
pentsatu al duzu dagoeneko?

Ez, ez dut oraindik pentsatu. Egi-

tarauari begiratua emango diot 
lehenbizi, festen nondik norakoen 
berri izateko, eta noiz edota nola 
hitz egin behar dudan jakiteko. 

Okondon bizi zara, baina kan-
pora joan behar izaten duzu en-
trenatzera. Nolakoa da zure egu-
nerokotasuna?

Okondon bizi naiz, Laudion lan 
egiten dut, eta Durangon entrena-
tzen dut arratsaldez, astean sei egu-
nez. 

Zaila izan behar da hori dena uz-
tartzea!

Momentuz ondo daramat. Autoa-
rekin ibili behar izaten naiz egune-

PREGOILARIA

“Ilusioz hartuko dut 
pregoilari ardura, 
gogotsu hartuko dut 
parte jaietan”

GERAXANE USSIA BETOLAZAk (LAUDIO, 1986) 15 URTE 
DARAMATZA ATLETISMOAN. OKONDON BIZI DA DUELA 3 URTETIK. 
AURTENGO SAN BARTOLOME JAIETAKO PREGOILARIA IZANGO DA.

22:00 // Herri afaria

00:00 // Disko-festa

SAN BARTOLOME

08.23 ASTEAZKENA

11:00 // Paella txapelketa

13:00 // Jaien pregoia eta 
txupinazoa

14:00 // Bazkari herrikoia  
(Paella)

17:00 // Briska txapelketa

18:00-20:00 // Bolo txapelketa

19:00 // Landa-kirola

21:30 // Sagardotegia
Odoloste eta txistorra jana

23:30 // Berbena 
Alai taldearekin

>
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PREGOILARIA

“Ilusioz hartuko dut 
pregoilari ardura, 
gogotsu hartuko dut 
parte jaietan”

ro alde batetik bestera, baina guztia 
egiteko denbora daukat.

Denboraldia amaitu berri duzu. 
Zer moduzkoa izan da?

Espainiako Txapelketa izan zen 
denboraldiko azken lasterketa, Bar-
tzelonan egin zen. Irailean hasiko 
naiz berriz entrenamenduekin. 

Ikasturte hau zaila izan da nire-
tzat. Lesio asko izan ditut eta ezin 
izan naiz ehuneko ehunean egon. 
Hala ere, lortu dut finalera igaro-
tzea. Finalean ekaitz elektrikoa 
egon zen, tximista batek foku bat 
jo eta ilunpean utzi gintuen. Hoztu 
egin ginen, geldirik geundelako eta 
ez genekielako korrika egin ahalko 
genuen edo ez. Argia itzuli zenera-
ko txipa aldatuta genuen. Seigarren 
postua lortu nuen, baina pozik ge-

ratu nintzen emaitzarekin, hilabete 
bat lehenago ez bainuen uste lehia-
tu ahal izango nuenik ere, iskioti-
biala apurtu bainuen. 

Nola eragin dizute izandako le-
sioek?

Mina dut korrika egiterakoan, 
baina lasterka aritu naiteke behin-
tzat, eta pozik nago.

Irailean hasiko zara berriz en-
trenatzen. Zeintzuk izango dira 

zure erronkak ikasturte berriari 
begira?

Lesioak ez izatea da nire helbu-
ru nagusia. Entrenamendu hobeak 
egitea espero dut, aurten gorpu-
tzeko atal asko izan baititut gaiz-
ki. Lesioak babestuko ditut, atse-
dena hartuta. Espainiako Txapel-
ketetan bigarren geratzea da nire 
helburua, edo hirugarrena beste-
la. Europako Txapelketetan errele-
boka aritzea ere espero dut. 

FC Barcelonako atletismo tal-
dean zaude. Nolakoa da bertan 
egotea? 

Nire prestaketa taldea Durangon 
dago. 40 kide gara, baina ez gara tal-
de berekoak. Norberak garatzen du 
harremana bere klubarekin. Kirol 
indibiduala denez, bakoitzak bere 
kabuz aukeratu dezake zein txapel-
ketetan lehiatu. 

Emakume kirolaria izateak zer 
nolako eragina izan du zure ibil-
bidean?

Gaur egun garrantzi gehiago 
ematen digute emakume kirola-
rioi. Atletismoa kirol gutxitua da, 
baina Laudion eta Aiaraldean aitor-
tza ugari jaso dut. Aurreko urtean 
oso denboraldi ona izan nuen, eta 
horrek aukera eman zidan egunka-
rietan eta hainbat komunikabidee-
tan agertzeko. Okondon ere ia herri 
guztiak ezagutzen nau. 

Hiru urte daramatzazu Okon-
don bizitzen. Zer moduz?

Primeran. Oso toki lasaia da, za-
ratarik gabekoa. Oso harreman ona 
dut auzokideekin. 

Entrenatzeko balio du herriak?
Bai, errodajeak egitera irteten 

naiz. 
Gainera, igerilekuetatik gora eta 

behera ibiltzeko baditugu hainbat 
kilometro, korrika egiteko ondo 
daudenak.  

Okondo SAN ROMAN ETA SAN BARTOLOME JAIAK 

TFNOA: 945 89 81 83
OKONDO (ARABA)

“Oso toki 
lasaia da 
Okondo, 
zaratarik 
gabekoa. Oso 
harreman 
ona daukat 
auzokideekin”

08.24 OSTEGUNA

11:00-13:00 // Bolo txapelketa

11:30 // Jai parekideen aldeko 
kalejira eta mokadua 

Txu-txu trena, egun osoan

12:30 // Meza

17:00 // Mus txapelketa

18:00 // Emakumeentzako 
bolo txapelketa

“Araiako umore jaialdiko” 
antzerkia

20:30 // Dantza plaza Patxi 
eta konpainiarekin

21:30 // Arkume errea 
burruntzi erara

23:30 // DJ Xaibor

08.25 OSTIRALA

11:30 // Umeentzako jolasak 

>
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>

AINHOA ULIBARRI
ERIZAINA

“Batetik,  mozorro-lehiaketa, he-
rri guztia mugiarazi eta jendetza 
erakartzen baitu. Eta bestetik, pae-
lla eta patata tortilla lehiaketa, he-
rritarrek sukaldean duten abilezia 
erakustea ahalbidetzen baitu”

ARATZ GARMENDIA
MMA BORROKALARIA

“Oso gustuko dut Okondoko 
Jaietan egun osoan zehar herri-
ko plazan eta txosnetan bizi dai-
tekeen giroa, baita herriko taber-
nak jendez gainezka ikustea ere. 
Abereen erakustaldiak dira gehien 
atsegin ditudan ekintzak”

ELENA RIBADO
ABESLARIA

“Musika, Nafarroako jotak, 
txahal errea, berbenak eta bazka-
ri herrikoiak gustatzen zaizkit San 
Bartolome Jaietatik. Pilota parti-
duak ere gogoko ditut, ea frontoia 
ordurako prest dagoen”

INMA ROIZ
IDAZLEA

“San Bartolomeko Jaiek gastro-
nomi lehiaketen zapore ona ekar-
tzen didate gogora, aspaldiko oroi-
tzapen onekin batera. Hori da 
agian jende gehien biltzen duena, 
mozorro lehiaketarekin batera”

HERRITARREI ZIRIKA

ZEIN DA OKONDOKO JAIEN 
UNERIK BEREZIENA ZURE 
USTEZ?

12:00 // Tortilla txapelketa

12:30 // Meza hildakoen 
omenez

17:00 // Tute txapelketa
Plater tiroketa

19:30 // Party Manen 
emanaldia

22:00 // Mozorro lehiaketa

23:00 // Berbena: Erritmo 
taldea

08.26 LARUNBATA

12:30 // Jubilatuentzako meza 
eta Okondoko edadetuenari 
erramu ematea

14:00 // Aiton-amonen 
omenezko bazkaria

16:30 // Dantzaldia eta jaien 
amaiera

>

Okondo SAN ROMAN ETA SAN BARTOLOME JAIAK 

Irabien 22 behea, Okondo
945 89 85 32

BOKATAK
KAZOLATXOAK

PLATER KONBINATUAK 
TXIBIERROAK IGANDE ETA JAIEGUNETAN
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Bizi jaiak
alkarren arteko 
errespetuan!

ARRANKUDIAGAKO JAIAK

Itziar 
Duoandikoetxea
ARRANKUDIAGA-ZOLLOKO 
ALKATEA

A
te joka daukaguz 

gure herriko jaiak, 

Andramariak.

Aurten ere, Jai 

Batzordeak, batzar zabaletan, 

jai egunak izendatu dauz. Egin 

dauzen aldaketak ona diren ala 

ez denborak esango deusku.

Herri txikietako jaiek oraindik, 

badaukie euren esangura. El-

kartasunerako bultzada haundi 

bat direla esango nuke.

Aurtengo jaietan ere, bultzatu 

dagiguzan elkartasuna, berdinta-

suna, errespetua… Baita ere, izan 

dagiguzan gogoan garai latze-

tan bizi diren herriak eta pertso-

nak (espetxean dagozanak, ihes-

lariak, errefuxiatuak, lan barik da-

gozanak…).

Jai zoriuntsuak, euskal giroan 

eta umore onean igaro dagigu-

zan!

Bihotz bihotzez, be-

sarkada bana eta GORA 

ANDRAMARIAK!

ANDRAMARIAK [ ABUZTUAK 05/16 ]

ARRANKUDIAGA
ZOLLO  UDALA

ARRANKUDIAGAKO  JAIAK 2017
ANDRA MARIREN OMENEZ
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08.12 LARUNBATA

UMEEN EGUNA

11:00 // Kamiseta banaketa

11:30 // Bolanderak eta umeen 
kalejira

12:00 //  Umeentzat jolas 
parkea, Elexalden

14:30 // Umeen bazkaria Gizarte 
Etxean. Izena emateko zerrenda 
jarriko da Agirre, Elexondo eta 
Batzoki tabernetan zein Gizarte 
Etxean. Izena emateko azken 
eguna: abuztuak 9)

17:00 // Apar festa umeentzat, 
Garondon

18:00 // Umeen bolo tirada

18:45 // Txupinazoa 
(Matxinkorta mendi taldea)

19:00 // III.Nagusien bolo tirada 
J.I. Larrazabalen omenez

19:00 // DJ Xaibor, umeentzako 
dantzaldia

20:00 // Frontenis finala

21:00 // Kanpamentukoen 
ekitaldia, frontoian

08.13 IGANDEA

KOFRADIA EGUNA

10:00 // Diana

11:00 // Meza nagusia

12:00 // Txakolin dastaketa

13:30 // Elkarretaratzea: “Euskal 
presoak Euskal Herrira”

Andra Mari Jaiak  ABUZTUAK 5-16

>

Pregoilariak izateko hautatu 
zaituztete. Nola hartu zenuten 
berria?

Urtero Arrankudiagako elkar-
te edo talde batek bota ohi du txu-
pina eta pregoia. Ez dakigu zozke-
tarik egin duten ala ez, baina aur-
ten guri tokatu zaigula dirudi. Po-
zik gaude,  bai. Tira, horrek lan 
gehiago egin beharko dugula esan 
nahi  du... [Barreak] zerbait presta-
tu beharko dugu!

Hasi zarete pregoia prestatzen? 
Momentuz ez dugu ezer egin, 

baina printzipioz inprobisatu sa-
marra izango dela dirudi. Izan ere, 
aurten sortutako talde txikia da gu-
rea. Ez dugu gauza handirik esate-

ko, gure ekintzetan parte hartu 
duen jendeari eskerrak eman eta 
Arrankudiagako jaietaz gozatzera 
animatzeaz gain.

Pregoia irakurtzeaz gain, jaie-
tan bestelako ekintzarik egiteko 
asmorik duzue?

Gure 2017ko egitarauan ez dugu 
bertako jaiei begira ezer ere ez an-
tolatzea aurreikusi, nahikoa lan 
eman digu urte osoko irteerak pro-
posatze hutsak! 

Hala ere, ez dugu baztertzen hu-
rrengo urterako ekintzaren bat an-
tolatzea: martxa laburren bat he-
rritik zehar, lasterketaren bat edo 
erakusketaren bat urtean egindako 
martxen argazkiekin... Nork daki!

PREGOILARIAK

“Martxetan parte hartu 
duen jendeari eskerrak 
emateko baliatuko
dugu pregoia” 

MATXINKORTA MENDI TALDEA IZANGO DA AURTENGO 
PREGOILARIA. DUELA URTE BAT BAINO GUTXIAGO SORTU ZEN 
ELKARTEA, MENDIZALETASUNA SUSTATZE ALDERA.
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Andra Mari Jaiak  ABUZTUAK 5-16

14:00 // Umeen kofradia 
bazkaria

14:30 // Kofradia bazkaria eliza 
atarian. Txartelak Agirre eta 
Elexondo tabernetan, Batzokian, 
Ekilore dendan eta Gizarte 
Etxean jarriko dira salgai

16:30 //  Kantaldia Jose 
Mendizabalekin

17:00 // Mus txapelketa

18:30 // Jazz & fusion musik 
show Molto vivace taldearekin

08.14 ASTELEHENA

BEZPERA EGUNA

18:00 // XXX. Marmitako 
Lehiaketa. Izen-ematea: 
18:00etatik 18:30era

19:30 // XXI. Tortilla 
Txapelketa (0 eta 18 urte 
bitartekoentzat) Izen-ematea: 
18:00etatik 18:30era

20:00 // Kalejira

20:00 // Tortilla eta marmitako 
lapikoen aurkezpena

>

 >

Uztargarriak dira mendizaleta-
suna eta jai giroa?

Bai eta ez. Hau da, gu ez gara men-
dizale profesionalak, lagun artean 
sortutako talde bat besterik ez gara. 
Beraz, gure irteeretan lekutxo bat 
egiten diogu, mendiaz aparte, beste 
kapritxo batzuei: lasaitasunean eta 
lana bete ostean garagardo pare bat 
hartzeari edo parranda txikiren ba-
tean gozatzeko aukerari. Beraz, pa-
rranda gehiegi eginez  gero, nor igo-
ko da gero biharamunean mendira?

Oso talde gaztea da Matxinkor-
ta. Nola sortu zen? 

Arrankudiagak betidanik izan 
du mendizaletasuna. Urtero men-
di ibilaldiak egiten dira, eta beti jen-
dea animatzen denez, pentsatu ge-
nuen ideia ona izan zitekeela tal-
dea sortzea. 

Nahiz eta ideia duela denbora 
asko sortu, parranda txiki batean 
berotu ginen, mendi talde baten 
sorreraren nondik norakoez infor-
matu ginen, lan talde polit bat sor-
tu genuen, eta proiektu hau abia-
tzea erabaki.

Zer nolako ibilbidea egin duzue 
orain arte? Pozik zaudete lortuta-
ko emaitzekin?

Orain arte hainbat txango anto-
latu ditugu, hainbat lekuetara, hi-
lean bat: Beriainera, Panticosara, 
Gorbeiara... Gure helburu nagu-
siena Euskal Herriko eta inguruko 
mendiak ezagutzea da, baina apar-
teko garrantzia eman diogu Arran-
kudiaga inguruko mendiak ezagu-
tzeari, pistak berreskuratzeari, pos-
tontzien berrikusketa egiteari, he-
rriko historia ikertzeari... 

Momentuz nahiko pozik gaude 
egindako lanarekin, lehen urtean ia 
100 bazkide izatea ez genuen inon-
dik inora espero; eta nahiz eta ekin-
tza guztietan jende askok parte har-
tu ez, talde polit bat sortu dugula 
uste dugu.

Udari begira zer egitasmo ditu-
zue buruan?

Udari begira, San Inazio egu-
nean Gorbeiara igoko gara Ibarra-
tik (Orozko), eta irailean Arranku-
diagako XVI. Mendi Martxa anto-
latuko dugu. Abuztuan, aldiz, me-
rezitako oporrak hartuko  ditugu, 
urtean egingo ditugun ekintzak 
pentsatzeko denbora edukitzeko. 

Eta datorren ikasturteari begi-
ra?

Uste dugu hobetzeko hainbat 
gauza dauzkagula hurrengo den-
boraldiari begira, hau lehen urtea 
izan delako. Bazkide gehiago lortu 
nahi ditugu -gaur egun 100 ingu-
ru gara-, leku ezberdinetara joate-
ko asmoa daukagu: Picos de Euro-
para, Monte Perdidora... Eskalada 
eta orientazio ikastaroak antolatu 
nahi ditugu baita ere.

Hemendik jendea animatu nahi-
ko genuke mendiak errespetuz eza-
gutzera, ondo pasatzera eta kirola 
egitera. Ondo pasa Andra Marietan, 
festetan parte hartu eta gora Ma-
txinkorta Mendi Taldea!

“Garrantzi 
handia 
ematen diogu 
gure herriko 
mendiak 
ezagutzeari, 
pistak 
berritzeari 
eta 
postontzien 
berrikusketa 
egiteari”
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Andra Mari Jaiak  ABUZTUAK 5-16

22:00 // Afaria

22:30 // DJ Mariskal
Platano dantza

08.15 ASTEARTEA

ANDRA MARI 

EGUNA

10:00 // Diana

10:30 // Kalejira

11:00 // Meza 

12:00 // Pilota partidak

19:30 // Kontzertua: Erramun 
Martikorena

22:00 // Zinema 
umeentzat

>

Zubiaur kalea, 5 (atzeko aldean) LAUDIO   94 657 44 48   www.mingorriayudastecnicas.com

Ondo pasa
jaietan!

Kop, Matarrasa, Erramun Mar-
tikorena eta Garilak 26 musika 
taldeek girotuko dituzte Arran-
kudiagako Andra Mari Jaiak. Fes-
tetan egongo diren gainontze-
ko ekintzak ohikoan egiten dire-
nak izango dira. “Nobedade gutxi 
daude aurtengo egitarauan”, azal-
du du Aitor Lexartza Jai Batzorde-
ko kideak. 

Andra Mari Egunean -abuztua-
ren 15ean- egingo da berrikuntza 
bakanetako bat: umeen eskupilo-
ta partidak jasoko ditu frontoiak 
goizean, “eguna indartu eta herri-
ko jendea erakartzeko”.

Kofradia Eguneko arratsaldean 
proposatu dute bigarren berrikun-
tza: “Musika ikuskizuna ekarriko 
dugu antzezlanaren ordez, azken 
honek jada ez duelako herritarren-
gan garai batean zuen interesa piz-
ten”, aipatu du Lexartzak.

Jaien datak egonkortzea
Datei dagokionez, iaz egin zu-

ten moldaketa, “jaiak bateratzeko 
apustua” hain zuzen, antolakun-
tza errazteko. “Funtzionatzen due-
la ikusten bada mantendu egingo 
da datozen urteetan”, azaldu du Jai 
Batzordeko partaideak.

KOP taldea, artxibo irudi batean /  Saioa Gauilunak

KOP, MATARRASA, ERRAMUN 
MARTIKORENA ETA GARILAK 
26k GIROTUKO DITUZTE JAIAK
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Andra Mari Jaiak  ABUZTUAK 5-16

08.16 ASTEAZKENA

BERAKATZ EGUNA

14:30 // Gazte bazkaria

17:00 // Futbol partida (Goikoak 
behekoen aurka)

18:30 // Gazte kontzertua

19:00 // Pilota partidak

21:00 // Odoloste jana 
herriko tabernetan

21:30 // Kontzertuak: Matarrasa, 
Kop eta Garilak 26

05:00 // Berakatz zopa eta 
jaien amaiera

Jaiak 70-90eko hamarkadetan

www.aiaraldea  .eus

Arrankudiagako Andra Mari Jaietako argazki zaharren bilduma paregabea 
plazaratu du Txomin Egiluz historiazaleak. 1979ko kofradia bazkaria eta kalejirak 
bildu ditu iruditan, baita dantza erakustaldiak edota 1948ko jai programa ere. 
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Atxetako Jaiak  IRAILAK 16-17

09.16 LARUNBATA

Baserriko produktuen salmenta 
goizean 

12:00 // Txupina eta kalejira

12:00 // Tailerrak eta 
puzgarriak

12:OO // Nafarroa Kanta Taldea

12.30 // Txapelketa 
gastronomikoa 
J. Gorostizagaren VIII. Memoriala

14:30 // Sari banaketa eta 
bazkaria

16:00 // Umeentzako 
puzgarriak, makillajea eta 
globoflexia

17:00 // Buruhandiak

18:30 // Magia: Oliver & Eva

19:30 // Txokola jana herrikoia

19:45 // Kulunkanekin dantza 
plaza

21:30 // Txistorrada herrikoia

21:30 // El límiteren 
kontzertua

09.17 IGANDEA

12:00 // Diana eta kalejira

12:00 // Bitsaren Jaia

12:30 // Meza

13:00 // Hutsa bikote akustikoa

14:30 // Bazkaria eta bingoa

18:00 // Tolin Mariatxia

19:15 // XXVIII. Igel Txapelketa

20:30 // Sari banaketa

21:00 // Azken bolandera

Prest duzue dagoeneko Atxeta-
ko Jaien egitaraua. Zer topatuko 
du bertaratzen denak? 

Ekaina amaieran egin genuen bi-
lera Gizarte Etxean, eta bertan ko-
mentatutako ideiekin osatu dugu 
egitaraua. Azken orduko aldake-
tak egon daitezke hala ere, orain-
dik denbora asko falta baita. 

Betiko ekintzez gozatzeko para-
da izango dute etortzen diren per-
tsonek: txapelketa gastronomikoa, 
euskal kantak, igel-toka txapelketa, 
txokolatea, txistorrada... 

Aurtengo nobedadea larunbat 
gaueko kontzertu-berbena izan-
go da, Al Limite taldeak eskainiko 
duena. Igande goizean, aldiz, Hutsa 
bikote akustikoa izango dugu. Ez 
da faltako, noski, larunbat arratsal-
deko dantza-plaza, nahikoa arra-
kasta izan baitu azkenaldian. 

Umeengan pentsatutako ekin-
tzek pisu nabaria dute egitarauan. 

Bai, umeak oso presente daude 
beti gure jaietan. “Gertuko” auzoa 
gara eta garrantzi handia ematen 
diogu publiko guztientzako ekin-
tzei zein familian gozatu ahal iza-

teari. Puzgarriak, tailerrak, magia, 
buruhandiak... haurrek asko goza-
tzen dute Atxetan!

Tradizio handikoa da txapelke-
ta gastronomikoa. Nola sortu zen?

Urte asko daramatzagu lehia-
keta gastronomikoa egiten, eta ez 
da beti marmitako eta tortillare-
na izan, bakailaorena ere izan da. 

Duela zortzi urte jarri genion 
zendutako Jesus Gorostizagaren 
izena ekimenari, urte asko igaro 
baitzituen berak igandeko herri 
bazkaria prestatzen.

Nola antolatzen zarete jaiak au-
rrera ateratzeko? Handia al da au-
zokideen inplikazioa?

Jaien asteburua laburra baina 
bizia da. Bakoitzak ahal eta nahi 
duen horretan laguntzen du. Auzo-
kide guztiok ditugu ateak irekita: 
barra txandak, txokolatea egitea, 
mahaiak prestatzea... badago lana 
lagundu nahi duen horrentzat!

Zuen zain gaude. Auzo txikia 
gara baina oso jai politak egiten 
ditugu, adin, herri eta gustu guz-
tientzat.

JAI BATZORDEA

“Laburra baina bizia da 
jaietako asteburua, bada 
lana nahi duenarentzat!”

ATXETAKO JAI BATZORDEKO KIDEAK DIRA PAKI GARCIA 
SANCHEZ eta NEKANE ALONSO OKERANZA. PREST DUTE 
DAGOENEKO AURTENGO JAIEN EGITARAUA.
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AMURRIOKO JAIAK
SANROKEAK  [ ABUZTUAK 12/17 ]

AMURRIO 
UDALA

Zu zeu zara jaia!
Amurrioko Jaietan ere...
euskaraz bizi nahi dut!

Josune Irabien
AMURRIOKO ALKATEA

H
erritar hori,

Amurrioko jaiak gain

-gainean dira berriz ere. 

Dena prestatzen ari da 

azkenengo egunotan: Iguarrako, 

herriko taldeak, koadrilak, karrozak, 

musika jotzeko guneak, era askota-

ko jarduera berriak, musika taldeak, 

kirol-probak, herriko dekorazioa... 

hainbat eta hainbat. Halere, garran-

tzitsuena zeu zara, herritarra. Jaie-

tan zeu zara protagonista. Jaiak 

berotzen, sentitzen, prestatzen...

Eta zurekin batera, Amurrioko 

aurtengo “Urrezko Guk” saridu-

na ere izango da protagonista: Za-

raobe Saskibaloi-Taldea. Aurten-

go pregoilariak dira, umeekin eta 

gazteekin egiten duten lan ederra-

ri esker. 

Beraiekin batera amurrioar guz-

tiak izango dira. Hortaz, gozatze-

ko asmoa zabaldu nahi dugu barra

-barra. Amurrioko bazter guztie-

tan gozatzeko aukera aparta izan-

go duzu. Gustuen aniztasuna da 

nagusi; zeuk unea, jarduera eta le-

kua aukeratu baino ez duzu egin 

behar. 

Horretarako  dira jaiak, gozatze-

ko eta dastatzeko... emeki-emeki 

baina atsedenik gabe. Lagunen ar-

tean edo familiarekin jai parekideak 

eta alaiak izan daitezen. Animatuko 

al zara barruan duzun guztia plaza-

ratzen? Baietz ausartu!
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08.05 LARUNBATA

18:00 // Santuaren jaitsiera 
San Roke baselizatik Andra 
Mari elizara  (Vera Cruz 
Kofradia)

08.11 OSTIRALA

Lucas Reyko barraketan prezio 
berezia (1 euro /bidaia)

9:30-13:30 // Odola emateko 
autobusa Larrinagako 
oinezkoen gunean

19:30 // Txupinazo herrikoia 
parkean (Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

20:00 // Bertso poteoa: Izar 
Mendiguren eta Iñaki Viñaspre 
(Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

22:00 // Afari Herrikoia 
parkean (Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

23:30 // DJ Bull Gazte 
Karpan (Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

08.12 LARUNBATA

TXUPINAZOA

11:30 // “Amurrio hiribildua” 
pilota txapelketako 
finalerdiak, udal pilotalekuan

12:00 // Paella txapelketa 
parkean (Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

12:30 // Koadrilen aurkezpena 
Juan Urrutia plazan

14:30 // Paella bazkaria 

Amurrioko San Roke Jaiak  ABUZTUAK 12-17

Prestatu duzue dagoeneko pre-
goia?

Horretan ari gara. Oraindik ez 
dugu asko hitz egin pregoiari bu-
ruz, baina guretzako jaiak saskiba-
loia bezalakoak dira: talde-lana. Nor-
banako gisa posiblea da egunotan 
gozatzea, baina denon lana da beha-
rrezkoa: koadrilena... 

Uste dugu klubaren presiden-
teak botako duela pregoia. Gainon-
tzekoak berarekin egongo gara, la-
guntzen. Hala ere, abuztua hilabe-
te zaila da, jende asko oporretan da-
goelako. Klub gisa gauza gutxi egin 
ditzakegu hilabete horretan. Hori 
bai, ilusioz beterik egingo dugu pre-
goia. Izugarria izan da guretzat lor-

PREGOILARIAK

“Saskibaloia 
bezalakoak dira 
jaiak: talde-lana 
dute oinarri”  

ZARAOBE SASKIBALOI TALDEKO KIDEA DA IMANOL 
ARBERAS MENDIBIL (AMURRIO, 1968). AMURRIOKO JAIETAKO 
PREGOILARIA IZANGO DA KLUBA.

>
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16:30 // Txapela jaurtiketa 
Iturralde kalean (Jai Herrikoien 
Aldeko Batzordeak antolatuta)

18:15 // Pregoiaren irakurketa 
Zaraobe saskibaloi klubaren 
eskutik udaletxean

18:30 // Jai-koadrilen igoera 
Urrutia jauregiko landatik Juan 
Urrutia plazara.

18:40 // Jaietako koadrilen 
ordezkarien aurkezpena eta 
bandak jartzea udaletxeko 
aretoan

19:00 // Herriko jaietako 
txupinazoa eta Iguarrakoaren 

jaitsiera

19:00 // Kale animazioa 
Laudioko Betijai fanfarrearekin

19:00-22:00 // Indarkeria 
sexistarik gabeko gunea 
Emagin Euskal Herriko Bilgune 
Feministaren eskutik, Larrinaga 
kalean

19:30 //  “Bambalas” 
kale antzerkia Bambolea 
konpainiarekin, frontoi kalean

22:00 // Kosmos orkestra 

Amurrioko San Roke Jaiak  ABUZTUAK 12-17

tzea Urrezko Guk saria, bultzada da. 

Zertan eragin dizue aitortza ja-
sotzeak?

Jende gehiagorengana iristeko. 
Ume askok eman dute izena dato-
rren ikasturterako. Horrek arazoak 
dakartza hein batean, entrenatzaile 
falta dugulako.  Izan ere, gutxi gara 
klubean. Badago jende gaztea, bai-
na oso zaila da entrenatzaileak to-
patzea, ez baitugu ordaintzen. Hu-
rrengo urterako dena dugu lotuta, 
baina jendea behar dugu. 

30 urte baino gehiagoko ibilbi-
dea egina duzue. Urduñako Bedar-
bide klubaren ostean, zuena da es-
kualdeko talderik beteranoena.

Talde bakar batekin hasi ginen. 

Marcos Marotok -klubeko lehenbi-
ziko lehendakariak- bere semearen-
gan pentsatuta osatu zuen taldea, 
Bedarbiden jokatzen zuelako. Nes-
ken taldea sortu zen gero, eta urteen 
poderioz handituz joan da egitas-
moa. Gaur egun 200 kide gaude Za-
raoben.

 Ume txikiak daude batez ere,  eta 
neska asko. Erdia baino gehiago dira 
emakumezkoak, eta harro egoteko 
zerbait da hori guretzako, nahiko 
zaila delako eskualdean emakumez-
koentzako talde-kirola topatzea. 

Lanketa berezirik egin duzue 
horretarako?

Azken urteetan asko funtzionatu 
du ahoz-ahokoak. Taldeen osake-
tan ikusi daiteke hori: ikastetxe be-
rekoak izan ohi dira jokalari ia guz-
tiak. Euren lagunak klubean daude-
lako animatu dira asko saskibaloian 
aritzera. 

Hori gertatu da azken urteetan. 
Egiten dugun lana nahiko ona dela 
esango nuke, tratu ona eman dio-
gu jendeari. 

Zein mezu helarazi nahiko ze-
nukete jaiei begira?

Jaiez disfrutatzeko deia luzatu 
nahiko genuke, eta “ezetza ezetza 
dela” aldarrikatu nahiko genuke bai-
ta. Sentsibilitate nahikoa dugu ema-
kumeekiko, eta mezu hori helarazi 
nahiko genuke klub gisa.

“Klubean 
erdia baino 
gehiago dira 
emakumeak, 
eta harro 
egoteko 
zerbait da hori 
guretzako”

Ondo pasa
jaietan!

AMURRIO: Elexondo 1 
T: 945 892 422

LAUDIO: Batzalarrin, 48
T: 944 042 286

URDUÑA: Barria,7 
T: 945 384 499

Maskuribai poligonoa Z9 - Z11 
01470 Amurrio (Araba) 

Tel.: 945 028 910 · 945 393 477
Larrialdiak: 656 788 800

www.imva.es

Txertoak | Kontsultak
Prebentzio-medikuntza

Kirurgiak | Ospitalizazioa
Etxez etxeko bisitak

>

>
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Jaietan
egin gurekin 

topa!

Amurrioko Udalak jakinara-
zi du herriko jai-koadrilen iku-
rrak dituzten zapiak eskegiko di-
tuztela jaietan udaletxeko balkoi-
tik, “koadrilen baloreak goraipa-
tzeko”.  Hortaz gain, udalerriaren 

ikurra duten 40 bandera eskuratu 
ditu udalak, “jaiak girotu eta ko-
lorez betetzeko”. Hainbat eraikin 
publikotan jarriko dituzte, Kul-
tur Etxean eta La Casonan, bes-
teak beste. 

Zapi bat egin dute koadrila bakoitzeko.  Aiaraldea.eus

KOADRILEN ZAPIAK ESKEGIKO DITUZTE 
UDALETXEKO BALKOITIK JAIETAN

Bere lehen diskoa plazaratu du 
Aiaraldeko ETENIK EZ taldeak: 
“Zeruak sutan”. Amurrioko Jaietan 
aurkeztuko du, abuztuaren 14ko 
gauean, Su Ta Garrekin batera.

Nolakoa izan da diskoaren gra-
baketa prozesua?

Grabaketa berebiziko esperien-
tzia izan da. Ordu asko igaro dugu 
estudioan sartuta garagardo boti-
lekin batera. Oso pozik gaude lor-
tutako emaitzarekin.

Amurrioko Jaietan aurkeztuko 
duzue diskoa. Zer nolako kontzer-
tua izatea espero duzue?

Gogo asko ditugu eta gure kontzer-
tu onena izatea espero dugu. Ohore 
handia da guretzat Su Ta Gar taldea-
ren aurretik jotzea.

“Jaietakoa 
gure 
kontzertu 
onena izatea
espero dugu”
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Lau antzerki eta dantza emanal-
di ikusi ahal izango dira Amurrio-
ko Jaietan. Abuztuaren 12an “Bam-
balas” dantza ikuskizuna egongo 
da Frontoi kalean, 19:30ean. “Man-
neken Pis” instalazio artistikoaren 
txanda izango da 14an.  Bi emanal-
di eskainiko dituzke, 20:00etan 

eta 22:30ean. 16an “Itsaslapurrak” 
dantza ikuskizunaz gozatzeko au-
kera egongo da, 20:00etan Juan 
Urrutia Plazan. Bizikleta-akro-
baziak izango ditu oinarri azken 
emanaldiak: “Funbox Factory”. 
17an izango da zita, 19:00etan 
Urrutia jauregiko landan.

Manneken Pis antzezlanaren irudi bat.  CQP Producciones

ANTZERKI ETA DANTZARAKO OHOLTZA
BIHURTUKO DIRA AMURRIOKO KALEAK

22:00 // Pilota partiduak udal 
pilotalekuan:
Landaluze-Murga/
Bellido-Urretxu
Titin-Saratxaga / 
Dorronsoro-Cecilio

22:00 // Kontzertuak 
txosnagunean: Radio 
Revolucion, El Baston de la 
vieja eta Ezten Giro 
(Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

08.13 IGANDEA

HAURREN ETA ATZOKO 
GAZTEEN EGUNA

10:00-15:00 // Amurrioko 
haurren txupete bilketa 
udaletxeko ate nagusian 
 
10:30 // Harrera familietan 
dauden haurrentzat ekitaldia 
udaletxean

>

>
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Diseinu grafikoa
Irudi korporatiboa
Web disenua

Diseinu grafikoa
Irudi korporatiboa
Web disenua

Errotulazioa
Dekorazioa
Textila

Errotulazioa
Dekorazioa
Textila

Merchandising
Ezkontza-gonbidapenak
Opari pertsonalizatuak

Diseinu eta zerbitzu grafikoak

www.adigrafik.com
Tel. 945 89 08 46 | adi@adigrafik.com

Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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El Boli koadrilako kideak, karroza jaitsiera batean.  Xabi Isla

Madril, 1988ko otsaila. Amurrio-
ko hiru lagun parrandan. Halako 
batean, elkarren arteko elkarriz-
keta batean, euren herriko jaieta-
rako koadrila berri bat sortzea bu-
ruratzen zaie.

Horrela sortu zen, gutxi gora 
behera, El Boli koadrila, Xabi Isla-
ren arabera. Hiru lagun horieta-
ko bat zen bera, eta ondo oroitzen 
ditu garai haiek: “Urte horretako 
jaietan egin genuen lehen karro-
za. Kaiola erraldoi bat zen, barruan 
gorila bat zuena. Ibilbidearen une 
batzuetan gorilak kaiolatik ihes 

egiten zuen, eta publikoaren ar-
tean mugitzen zen, ekitaldia par-
te hartzaileagoa eginez”. Hori zen 
koadrilaren xedeetako bat: izaera 
apurtzailea sustatzea. 

Taldearen izena eta janzkera zi-
ren horren seinale argiena: “Izenak 
ez du inolako zentzurik, burura-
tu zitzaigun lehena jarri genuen”, 
oroitu du Islak, “jantzi gisa, aldiz, 
buzo laranja hautatu genuen, gai-
nontzeko gazteen jantziekin kon-
trastea egiteko”. 

Jaietako ekitaldi ofizialetan ere 
utzi zuten El Bolikoek ekinbide 

EL BOLI, 30 URTE JAIETAKO ARDI 
LARANJA IZATEN11:00 // Egun osoan zehar 

plater tiroketa, Larrabeko 
“Isidro Arteta” tiro zelaian

11:00-14:00 // Parkean 
haur-parkea, itsas-ludoteka, 
giza-futbolina, eta hainbat 
puzgarri

11:00 //  Alkateak hiribilduko 
pertsonarik helduenari makila 
emango dio

11:30 // Andra Mari parrokian 
meza Mariaka abesbatzarekin. 
Jarraian, udalbatzak “San 
Anton Armuru” egoitza 
bisitatuko du

12:00 // Buruhandien kalejira

12:30 // Plazan, 
adinekoentzako janaurrekoa 
eta musika Ganekorekin 
(Amurrio hiribilduko  familia 
elkartearen eskutik)

14:00 // Atzoko gazteentzako 
anaitasun bazkaria udal 
pilotalekuan

14:00 // Haurrentzako 
bazkaria,  parkean

14:30 // Pintxoak, 
momorrotxoak eta gazte 
bazkaria Gazte Karpan (Jai 
Herrikoien Aldeko Batzordeak 
antolatuta)

16:00 // Dantzaldia River 
taldearekin Larrinaga kaleko 
oinezkoen gunean

16:00 // Kubilete txapelketa 
Gazte Karpan (Jai Herrikoien 
Aldeko Batzordeak antolatuta)

16:00-18:00 // Jolas 
tradizionalak eta herri kirolen 
ginkana udal parkean

>

>
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Ile-apaindegia
Edertasuna
Lurrindegian lehen markak

Osagarriak

Bizargintza
zerbitzu 
berria

- KERÁSTASE PRODUKTUAK
- ILE ERANSKINAK-PELUKAK-
   ILE LUZAPENAK
- ALISATZE BRASILDAR
   ETA JAPONIARRA
- ILE TRATAMENDUAK

- IRAUPEN LUZEKO ATZAZKAL ESMALTATZEA
- FOTODEPILAZIOA
- FOTOERABERRITZEA
- AURPEGI ETA GORPUTZ TRATAMENDUAK
- ZIMURRAK, ORBANAK...
- ARGIZARI DEPILAZIOA
- MANIKURA, MAKILAJEA...- MANIKURA, MAKILAJEA...

DESKONTU BEREZIAK FAMILIA UGARIENTZAKO ETA HIRUKIDEKOENTZAT

Amurrioko San Roke Jaiak  ABUZTUAK 12-17

apurtzailea. “Jaietako dama gisa 
gizonezko bat jartzen saiatu gi-
nen gure lehen urtean, baina ez 
ziguten utzi”.

Jaien lehen egunean bazkaria 
egiteko ohitura eurek abiatu zu-
tela ere aipatu du Islak. “Lehen 
inork ez zuen halakorik egiten. 
Gaur egun, ordea, oso ohitura erro-
tua da”.  

“El Boliren sorrera haize bolada 
freskoa izan zen koadrilen histo-
rian”, adierazi du Lander Arteagak. 
90eko hamarkadan batu zen bera 
taldera,  2002 urtera arte egon zen. 
“Ezberdina zen ordura arteko koa-
drilen artean, ganberroagoa”, dio.  

Urtemuga
Belaunaldi aldaketa ugari izan 

ditu El Bolik. Gaur egun, jende gaz-
tea da nagusi taldean, baina ondo 
hartua dute 30 urteko ibilbidearen 
lekukoa. “Zerbait berezia presta-
tzen saiatuko gara urteurrena dela 
eta”, aurreratu du koadrilako kide 
den Arkaitz Garcia Morenok. 

Aipatu duenez, talde gisa indar-
tsu daude; kide berriak sartu bai-
tira aurten, buzoak soinean jaieta-
ko “ardi laranja” izaten jarraitze-
ko prest.

Madrilen 
eginiko 
festa batean 
sortu zen 
koadrilaren
ideia

16:30 // Gotzon Landeta XII. 
Mus Txapelketa Txokogorrin, 
(Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

18:00 // “Zumba Kids” udal 
parkean

18:00 // Grafitti erakustaldia, 
slacklinea eta boulderra 
parkean (Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

19:30 // Buruhandien kalejira

19:30 // Txistularien 
kontzertua San Anton plazan

20:30 // Bertso saioa: Aroa 
Arrizubieta, Oihana Bartra eta 
Alaia Martin (Aiara eskualdeko 
bertso eskolak antolatuta) 
parkean

20:30 // Afari musikatua 
parkean: Sabin Guaresti eta 
Ilargiak (Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

21:30-24:00 // Berbena River 
taldearekin, Larrinagako 
oinezkoen gunean

23:00 // Sound Gaua Gazte 
Karpan (Euskal dub etxea, 
Rude kanka eta Aiaraldeko 
Soinu sistema, Jai Herrikoien 
Aldeko Batzordeak antolatuta)

23:30 // Kontzertua Muskhum, 
Astarte eta The Monkey 

>
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ARKAITZ GARCIA MORENO

EL BOLI
“Ondo pasatzeko asmoa dauka-

gu, zerbait berezia prestatzen saia-
tuko gara gure 30. urteurrena dela 
eta. Aurten izugarrizko indarrekin 
hartuko ditugu jaiak, koadrilan 
kide berriak sartu baitira”

Koadrila berria sortu duzue. 
Nola sortu zen ideia? 

Egun batean, Amurrioko jaien in-
guruan hitz egiten, zerbait aldatu 
behar zela pentsatu genuen. Kodri-
lako batek proposatu zuen ideia.

Lehenengo bi asteak gogorrak 
izan ziren. Ideia udalean propo-
satu genuen lehenbizi. Udala ados 
zegoen proposamenarekin, bai-
na esan ziguten zaila izango zela 
aurtengo jaietarako koadrila egi-
tea,  estatutuak egon behar zirela-
ko. Hala ere, gogotsu ekin genion 

lanari, eta bi astetan guztia egitea 
lortu dugu.

Zein da aurtengo jaiei begira du-
zuen helburua?

Jaiak animatzea, zarata ateratzea 
eta herriko festak berpiztea. Jaieta-
ko ekintza guztietan parte hartze-
ko asmoa dugu. Lehengo egunean, 
adibidez, Koadrilen Bazkaria egin-
go dugu .

Nondik dator izena?
Koadrilako batzuk txabola bat 

TXABOLAKOAK KOADRILA

“Zerbait aldatu behar 
genuela pentsatu genuen, 
horrela sortu zen koadrila”

TXABOLAKOAK KOADRILA SORTU BERRI DU AMURRIOKO 
LAGUN TALDE BATEK. AURTENGO JAIAK ANIMATZEA ETA 
HERRIA BERPIZTEA DUTE HELBURU. 

geneukan txikitan, guk eginikoa,  
zenbait abererekin. Hortik dator 
izena. Hiru lokalen artean osa-
tu dugu nagusiki taldea: 55 kide 
gara, 13-21 urte bitartekoak. Mu-
tilak gaude batez ere, baina baita 
zenbait neska ere. 

Aspaldi ez dela Amurrion koa-
drila berririk sortzen. Zergatik 
izan liteke, zuen ustez?

Jendeak ez du arazoetan sartu 
nahi. Izan ere, zenbait erantzuki-
zun dakartza horrelako talde bat 
egiteak. 

BESTE KOADRILAK
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MIRIAM SALAZAR SUAREZ 
DANTZA LAGUNAK

“Dantza Lagunak parrandaza-
leak izateagatik gara ezagunak, 
eta aurten ez da desberdina izan-
go. Jende berria batu zaigu eta ho-
rrek lan egiteko eta aurrera jarrai-
tzeko gogoak eman dizkigu”

Pneumatikoak auto eta motoentzako
Autoen Mekanika

“Zure autorako kalitate, zerbitzu eta arreta berezitua”

JAI ZORIONTSUAK!

Arantzar poligonoa 1, Laudio       94 407 58 11  /  626 21 97 65       arc.llodio@gmail.com
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ANA PEREZ ASTORGA

TROT ART
“Gogo handiz hartuko dugu 

txupinazo eguna. Dena den, geroz 
eta partaide gutxiago gara koadri-
lan eta egoera honek asko triste-
tzen gaitu. Aurten, berriro ere, kide 
gehiagoren bila arituko gara”

PAULA BARCELO BALADO

EUSKOTARRAK
“Aurtengo jaietan gure 
asmoa  ondo pasatzea izango 
da. Hori da Euskotarrak jai 
koadrilarentzat garrantzitsuena. 
Izugarrizko indarrarekin hartuko 
ditugu jaiak!”

LOREA PEREZ ROIS

HERRIARENAK
“Jaietako esparru gehienetan 

gure parte hartzea bermatzeko 
apustua egingo dugu, barne pro-
grama prestatuta. Herritik eta he-
rriarentzat sortutako egitarauan 
jarriko ditugu indarrak”

08.14 ASTELEHENA

KOADRILEN EGUNA

9:30 // VIII. Marmitako 
Lehiaketa, Juan Urrutia plazan

10:00 // Baserriko produktuen 
erakusketa eta lehiaketa Juan 
Urrutia plazan

11:00 // Musika animazioa

11:00-14:00 // Parkean 
haur-parkea,  lego ludoteka eta 
gaztelu puzgarriak

11:30 // “Amurrio hiribildua” 
pilota txapelketako finalak, 
udal pilotalekuan

12:30  // Haurrentzako tailerra: 
pintxo hotzak, parkean

13:00 // Trikipoteoa 
koadrilekin, plazako kioskotik

13:00 // Marmitako Lehiaketako 
kazolen aurkezpena

13:00 // Ziza dastaketa 
(Arriola mikologia elkartearen 
eskutik), Juan Urrutia plazan

14:00 // Marmitako 
Lehiaketaren sari banaketa, 
Juan Urrutia plazan

14:00 // Baserriko produktuen 
lehiaketako sari banaketa  
Juan Urrutia plazan

15:00 // Koadrilen bazkaria 
Matias Landaburuko 
kiroldegian

16:30 // DJ Wsab Matiasen, (Jai 
Herrikoien Aldeko Batzordeak 
antolatuta)

17:30-19:30 // Matias 
Landaburun jolasak, (Koadrilek 
antolatuta)

19:30 // Jasokundeko Andra 
Mari Amurrioko zaindariari 
lore eskaintza

20:00 // Odoloste jana San 
Anton plazan 
(1,50 euro/ogitartekoa)

>



30 /// JAIETAKO ALDIZKARI BEREZIA 2017 /// AIARALDEA

Informazio + : PSICOLOGIAHAYTAMA@GMAIL.COM · T. 600 810 877 / 945 773 980 www.haytama.com

LUCÍA AMALTEA GARCÍA GETE PSIKOLOGOA KOL. AA0987 Larrinaga,1 sol.artea B. AMURRIO

PSIKOTERAPIA banaka/bikoteka,
helduak/haurrak/gazteak:
Bizitza krisialdiak, antsietatea,
depresioa, estresa,emozio kudeaketa,
familia-galtzeak, autoestimu baxua, 
tratu txarrak,sexu-abusuak,
emozioen maneiuaemozioen maneiua, bipolaritatea

HELDUENTZAKO TALDEAK
Mindfulness -Meditazioa -
-"40 egun zure bizitza aldatzeko" -
- Oreka psikoosikoa - 
-Erlaxazioa – Senideen heriotza -
-Yoga – Lan aukera 

HAUR ETA GAZTEENTZAKO TALDEAK
Adimen emozional - Gurasoentzako ikastaroak 
Jolas kooperatiboak - 
Haurtxoentzako masajea -

“40 EGUN ZURE BIZITZA ALDATZEKO"
pentsamendu baikorra, motibazioa,
lasaitasuna

20:00 // Kale Ikuskizuna: 
“Manneken pis”, Elexondoko 
oinezkoen gunean

20:00 // Profesionalen pilota 
partidua udal pilotalekuan.
18 urtetik beherakoen finala
Xala–Iriarte / Gerrero-Apraiz

21:00 // Ttek elektrotxaranga, 
txosnagunetik abiatuta (Jai 
Herrikoien Aldeko Batzordeak 
antolatuta)

21:00-23:00 // I. DJ gaua, 
Larrinagako oinezkoen gunean

21:00-24:00 // Indarkeria 
sexistarik gabeko gunea 
Emagin Euskal Herriko Bilgune 
Feministaren eskutik, Larrinaga 
kalean

22:30 // Kale Ikuskizuna: 
“Manneken pis”, Elexondoko 
oinezkoen gunean

23:00 // Kontzertuak: Etenik 
Ez eta Sutagar, Juan Urrutia 
plazan

00:30 //  Alkohol tasa 
neurtzeko kanpaina Larrinaga 
kalean

1:30 // Urrats eta Pottors 
Destroyers txosnagunean
(Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

2:00 // I. DJ gaua musika, 
lehiaketa eta opariak

2:30 // Jai herrikoien aldeko 
zozketa

08.15 ASTEARTEA

AMA BIRJINAREN 
EGUNA

10:00 // Kanpai-iraulketa eta 
suziriak

10:00 // Txirrindularitza 
sari nagusia, LXIIV. Aiara 
Zirkuitua, elite eta sub23 
mailak, Arabako Txapelketa eta 
“Daniel Albizuaren omenezko 
lasterketa”

>
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>

Indarkeria sexistarik gabeko gunea jarriko du Bilgune Feministak.  B.F.

Geroz eta lan handiagoa egiten 
da Amurrion indarkeria sexista-
ren aurka. Hori ondorioztatu dai-
teke azken urteetan gauzatutako 
ekimenak ikusita. Aurten ere hain-
bat egitasmo gauzatuko dira jarre-
ra matxistei aurre egiteko.

Erasotzaileak jo-puntuan
Batetik, komunikazio kanpaina 

bat garatuko du Amurrioko Uda-
lak, aurreko urteetako ildoari ja-
rraiki. Baina aldaketa bat egongo 
da: “Erasotuari ordez, erasotzai-
leengana zuzenduko gara”, azal-

du du Oihane Zulet berdintasun 
teknikariak. Bost kartel plazara-
tuko dituzte horretarako; herriko 
saltoki, taberna eta karriketan ja-
rriko dituzte. 

Hortaz gain, indarkeria sexista-
rik gabeko guneak egongo dira he-
rrian. Bilgune Feminista ardura-
tuko da txoko horiek kudeatzeaz. 
“Autodefentsa feministaren gaine-
ko informazioa, esku orriak, txa-
pak egiteko materiala... izango di-
tuzte bertan”, azaldu du Zuletek. 
Bi egunetan atonduko da espa-
zioa. Abuztuaren 12an 19:00eta-

ERASO SEXISTEN AURKAKO EKIMENAK 
EGINGO DITUZTE UDALAK, BILGUNE 
FEMINISTAK ETA OTSEMEAKEK
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10:45 //  Andra Mari elizara 
kalejira, Mariaka eta Marigabon 
erraldoiekin, gaiteroekin eta 
trikitilariekin

11:00 // Meza nagusia Andra 
Mariaren parrokian, irteeran 
ohorezko aurreskua

12:30 // Kalejira Amurrioko 
erraldoiekin eta buruhandiekin

12:30 // Agintari eta jai 
koadrilei harrera ekitaldia 
udaletxean

12:30 // “Jazz & fusion musik” 
musika giroa, Brazztet Mv 
Brass bandarekin, Larrinaga 
eta erdiguneko kaleetan

13:00 // Herri kirolak  
Elexondoko oinezkoen 
gunean, Euskal Herriko 
Ingude Txapelketa – 18 kiloko 
ingudea- eta harri jasotzaileen 
erakustaldia

13:00 // Txirrindulari 
lasterketako sari banaketa

19:30 // Euskal dantzen 
erakustaldia Aiara Dantza 
Taldearekin, Juan Urrutia 
plazan

19:30 // Kick boxing 
erakustaldia eta ikastaroa 
parkean (Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordeak antolatuta)

20:30 // Bertso-saioa Guk 
tabernatik abiatuta: Alaia 
Martin, Aroa Arrizubieta eta 
Oihana Bartra (Jai Herrikoien 
Aldeko Batzordeak antolatuta)

22:30 // Folk kontzertua Iñaki 
Plaza & Band Taldearekin

23:00 // Basati kirolak 
txosnagunean, (Jai Herrikoien 
Aldeko Batzordeak antolatuta)

24:00 // Berbena Joselu 
Anaiak taldearekin Larrinagako 
oinezkoen aldean

08.16 ASTEAZKENA

SAN ROKE

8:30 - 15:00 // San Rokeko 
zelaietara joan eta etortzeko 
doako autobusa

10:00 // Andra Mariaren elizatik 
santuaren igoera San Rokeren 
baselizaraino

10:30 // Ganadu erakusketa

11:00 // Musika animazioa San 
Rokeko zelaietan

11:30 // San Rokeko zelaian 
meza nagusia, Mariaka 
abesbatzarekin

12:30 // Aurresku eta joten LII. 
txapelketa

tik 22:00etara eta hilaren 14an 
21:00etatik 24:00etara; Larrina-
ga kalean.  

Protokoloa txosnagunean
Ez dira lozorroan geratu Otse-

meak emakume taldeko kideak. 
Aurreratu dutenez, eraso sexistei 
erantzuteko ekimen ugari presta-
tu dituzte. “Iaz sortutako protoko-
loan sakondu dugu”, azaldu dute. 
Iaz bezala, erasoak salatzeko tele-
fono zenbakia jarri dute eskura: 
617822585. 

Prebentzioan jarriko dute in-
dar gehiena. “Horretarako, jaietan 
parte hartzen duten eragile, koa-
drila eta txosnekin partekatuko 
dugu protokoloa, konpromisoak 
hartu ditzaten”, azaldu dute. 

Kuña bat ere sortu dute, kon-
tzertuak hasi baino lehen jartze-
ko. “Guneak guztiontzat askea 
izan behar duela aldarrikatuko 
dugu”, adierazi dute, “jaiak, pla-
zak eta gauak gureak direlako!”.

SALAKETA
TELEFONOA

617822585
Otsemeak emakume taldeak 
kudeatuko du telefono hori, 
eraso sexisten aurka jarduteko
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Su Ta Gar taldeak joko du abuztuaren 14an, Etenik Ez taldearekin batera.  Daniel Velasco

Amurrioko eta Aiaraldeko mu-
sika taldeek osatuko dute jaieta-
ko musika eskaintza gehiena. Bu-
rubio Kultur Elkartearekin elkar-
lanean aritu da udala, eta tokiko 
hainbat musikari lotu dituzte fes-
ta girotzeko.  

Abuztuaren 27an Mushkum, As-
tarte eta The Monkey Painters igoko 
dira Juan Urrutia plazako oholtza-
ra, 23:30etik aurrera. Abuztuaren 
14an, berriz, Etenik Ez trash metal 
taldeak joko du Su Ta Garren aurre-
tik, toki berean. Iñaki Plaza trikiti-

lari urduñarraren txanda izango da 
hurrengo egunean. 

Jai Herrikoien Aldeko Egitarauan 
ere hartuko dute parte eskualdeko 
musikariek. Abuztuaren 13an, esa-
terako, Sound Gaua egingo da txos-
nagunean, Aiaraldea Sound System  
eta beste hiru gonbidaturen esku-
tik: Jah Inity, Sista Kata eta Euskal 
Dub Etxea.

Hortaz gain, ez da faltako ezta 
txistularien ohiko kontzertua ere. 
13an egingo da, 19:30ean, San An-
ton Plazan.  

HERRIKO ETA ESKUALDEKO 
TALDEAK NAGUSI JAIETAKO MUSIKA 
ESKAINTZAN 19:00-22:00 // Tiragoma 

txapelketa frontoi kalean, 
adin guztietarako (Bizkaiko 
Tiragoma Elkarteak antolatuta)

20:00 // Dantza ikuskizuna: 
“Itsaslapurrak”, Haatik 
konpainiarekin Juan Urrutia 
plazan

22:00 // Kale animazioa 
eta kalejira elizatik Aldai 
kaleraino Bilboko Sama-siku 
fanfarrearekin

22:15 // Karrozen desfilea jai 
koadrilen eskutik, Mariaka eta 
Marigabon erraldoi bikotearen 
laguntzaz

Gurdien bozketa herrikoia 
desfilean zehar, (Jai Herrikoien 
Aldeko Batzordeak antolatuta)

23:00 // Juan Urrutia 
plazan berbena Ingo al deu 
taldearekin

01:00 // Karroza lehiaketaren 
sari banaketa Juan Urrutia 
plazan

Berbenaren ostean DJ Ruba, 
Juan Urrutia plazan

2:00 // Gurdien sari banaketa 
herrikoia (Jai Herrikoien 
Aldeko Batzordeak antolatuta)

08.17 OSTEGUNA

SAN ROKEREN 
ERREPIKAPENA

10:00-15:30 / 17:00-19:30 // 
San Rokeko zelaietara joan 
eta etortzeko doako autobusa

9:00 // XLI. Pil-pil erako 
bakailao eta XVIII. 
Patata-tortila lehiaketetarako 
izen ematea

10:00 // Bakailaoa pil pil erara 
prestatzeko ikastaroa 10-15 
urte bitarteko gazteentzat San 
Roken. Inskripzioak udaletxean

11:30 // San Rokeko zelaian 
meza nagusia

>

>
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Belaunaldi aldaketa egon da 
Amurrioko Jai Herrikoien Aldeko 
Batzordean. “Jende berria sartu da 
aurten taldean”, azaldu du Iñaki Pi-
katza Yarrituk, “eta horrekin batera 
hainbat gauza aldatu ditugu gure 
finantzatzeko eta ekintzak aurrera 
ateratzeko moduan, genituen ga-
bezia batzuei aurre egiteko”. 

“Egunen arteko oreka” berma-
tzea izan da euren helburuetako 
bat. “Orain arte ‘egun indartsu’ 
bat antolatzen saiatu izan gara, 
diru-inbertsio handia eginez tal-

de ezagun bat ekartzeko”, kontatu 
du Pikatzak. Aurten, aldiz, jaietako 
egun guztiak orekatu dituzte, di-
ru-inbertsioak parekatu eta egune-
roko eskaintza indartuta. 

Bestelako jai eredua
“Egitarau anitza” sortzea izan da 

asmoa, baina ez soilik gaueko es-
kaintzari begira. “Ahalegindu gara 
sustatzen kirol jarduerak edota to-
kiko produktuen kontsumoa. Posi-
ble da beste jai eredu bat”, aldarri-
katu du Batzordeko kideak, “hori 

islatzen saiatzen gara egitarauan”. 
Parekidetasunaren alde ere eman 
dituzte hainbat pauso. “Batzorde 
parekide eta feminista gara, hori 
nabarmentzen saiatu gara egita-
rauan. Oholtzara, adibidez, aurre-
ko urteetan baino emakume talde 
gehiago igoko dira”. 

Ez dute jaiak hasi arte itxarongo. 
Bezperan -abuztuak 11- egingo di-
tuzte lehen ekintzak: txupinazoa, 
bertso-poteoa, afaria, eta DJ Bull-en 
emanaldia. 14an, aldiz, koadrilen 
ohiko jolasak egongo dira, baina 
zenbait aldaketarekin: DJa jarriko 
dute, giroa gehiago berotzeko. 

Urte osoko plangintza
Jai Herrikoien Aldeko Batzordea-

ren jarduna, baina, ez da festekin 
amaituko. 

Urteko beste hainbat datatan  ere 
antolatuko dituzte jarduerak, ba-
tzordearen filosofia herrian erro-
tzeari begira. “Urte amaieran bes-
te dinamika bat abiatzeko asmotan 
gabiltza”, aurreratu du Pikatzak. 

Amurrioko San Roke Jaiak  ABUZTUAK 12-17

Berrikuntzak izango ditu koadrilen arteko jokoak.  Aiaraldea.eus

JAI HERRIKOIEN ALDEKO BATZORDEA, 
BELAUNALDI ETA EKINTZA BERRIEN 
TOPAGUNE

Teilatuak · Fatxadak · Berritzeak · Margoketak · Inpermeabilizatzeak

Te l l e r i a , 8  ·  Laud i o  (A raba )  ·  946  72  57  77  /  646  47  77  50

“Egunen 
arteko oreka” 
bermatu dute 
aurtengo 
egitarauan
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Amurrioko Jaiak: 1960-2017

Ikasi jaietako kantaren koreografia!

www.  aiaraldea.eus

Azken hamarkadetako festen bilakaera ikusi nahi? Aiaraldea.eus webgunean 
dago Amurrioko zenbait argazkilarien lanaz osatutako bilduma.

Amurrioko Jaien abestia konposatu zuen Iñaki Plaza musikari urduñarrak 
duela bi urte.  Aurten Izaskun del Cerro urduñarrak hartu du lekukoa, kantari 
koreografia gehituta. Abuztuaren 13an dantzatuko dute parkeko “Zumba Kids” 
saioan. Dantza ikasi eta entseatzeko bideoa sareratu du Aiaraldea Gaur atariak. 

DESKARGATU GURE APPa:   El Rinconcito
Agenda, prentsa, kontaktu interesgarriak, fidelizazio txartela...

Soilik 
deskargatzeagatik 

opari
kupoia eskuratuko 

duzu!

Amurrioko San Roke Jaiak  ABUZTUAK 12-17

12:30 // Patata-tortilen 
aurkezpena

13:00 // Bakailao  lehiaketako 
kazolen aurkezpena

14:30 // Lehiaketako sari 
banaketa

14:30 // Anaitasun bazkaria
(Prezioa: 1,50 euro)

16:00 // Erromeria San Rokeko 
zelaietan “Orots” taldearekin

19:00 // Futbol partidua, Jose 
Negrete 3. trofeoa, Amurrio 3. 
mailakoa–Alaves B 3. mailakoa, 
Basarteko futbol zelaian. Doako 
sarrera

20:00 // 2017ko jaien argazki 
erakusketa txosnagunean, Jai 
Herrikoien Aldeko Bantzordeak 
antolatuta

20:00 // Funbox factory 
ikuskizuna Urrutia Jauregiko 
landako oinezkoen gunean, 
eliza ondoan

21:45 // Dantza plaza: Patxi 
Perez eta konpainia, Juan 
Urrutia plazan

23:30 // Iguarrakoaren agurra 
egiteko desfilea, Andra 
Mariaren elizatik  Juan Urrutia 
plazaraino

24:00 // Jaien amaiera

>
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Egitarauari dagokionez, Larra-
beko Jaiek ez dute aparteko berri-
kuntzarik izango aurten .“Magia 
saioa da aldatu dugun gauza ba-
karra”, adierazi du jai batzordeko 
kidea den Aintzane Tierrak, “Bo-
caBeats ikuskizuna ekarriko dugu 
horren ordez”.

Bada, baina, aldaketa nabarmen 
bat: tokia. “Kaleko obrak direla eta 
jaia egiteko baliatzen genuen gu-
nea ez dago erabiltzeko moduan”. 
Gauzak hala, Letobeko Parkera mu-
gituko dituzte ekintzak. 

Historia luzeko jaiak dira Larra-
bekoak, duela 50 urte baino gehia-

go sortu ziren. Gaur egun 10 lagun 
inguru daude jai batzordean, bai-
na gainontzeko auzokideen iri-
tziak ere kontuan izaten dituzte 
egitaraua osatzeko orduan. Gauzak 
hala, umeentzako eskaintza han-
ditu zuten iaz. “Harrera ona izan 
zuen apustuak, eta aurten ildo hori 
lantzen jarraituko dugu”. 

Letobeko parkea behin-behine-
ko kokalekua den arren, batzorde-
ko kideek ez dute baztertzen aurre-
rantzean jaiak bertan ospatzen ja-
rraitzea. “Leku egokia izan daite-
ke, aurten duen harreraren arabe-
ra baloratuko dugu zer egin”. 

Kaleko konponketa lanengatik aldatu behar izan dute kokalekua. Aiaraldea.eus

08.18 OSTIRALA

18:30 // Umeentzako jolasak

20:00 // Buruhandiak

20:30 // Herri afaria

21:00 // Gau-jaia Jumas Band 
taldearekin

22:00 // BocaBeats komedia

23:00 // Jumas Band taldearen 
kontzertuaren jarraipena

08.19 LARUNBATA

18:30 // Mus Txapelketa. Sariak:
1) 100 euro, txapela eta afaria 
Bideko jatetxean
2) 75 euro eta trofeoa
3) Bi patxaran botila
(Izen ematea: 20 euro. Partidak 
Txokano tabernan jokatuko dira)

08.24 OSTEGUNA

10:00 // Txupinazoa

11:30 // Meza, hilerriko kaperan

12:00 // Umeentzako 
puzgarriak

13:00 // Patata tortilla 
txapelketa. Sariak: 
1) 40 euro eta trofeoa
2) 30 euro eta trofeoa
3) 20 euro eta trofeoa

13:00 // Igel joko txapelketa
(Izen ematea: 1 euro)

14:00 // Sari banaketa eta 
zozketa

16:00 // Puzgarriak

17:00 // Umeentzako jolasak

19:00 // Txokolatada 
(Umeentzat doan, helduentzat 
0,20 euro)

20:15 // Umeentzako 
disko-antzerkia

21:30 // Zumba

23:30 // Jumas Band taldea

LETOBEKO PARKERA MUGITUKO 
DIRA AURTEN  LARRABE 
AUZOKO JAIAK

Amurrio LARRABEKO JAIAK
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Hamaiketakoak, errazioak, bazkariak, afariak,
barazkijaleentzako menuak, etab.

Amurrio BARANBIOKO JAIAK Irailak 7-9

Iazko eskema bera jarraituko 
dute aurtengo Baranbioko Andra 
Mari Txiki Jaiek. Ostegunetik –irai-
lak 7- igandera luzatuko dira, eta 
makina bat ekintzez gozatzeko pa-
rada egongo da: Mus eta briska txa-
pelketaz, umeentzako jolasez, dan-
tza plazaz, paellen lehiaketaz…

Belarri-gozagarria izango da 
egongo den musika eskaintza. Os-
tiralean Radio Revolución bertara-
tuko da herrira. Hego Ameriketa-
ko doinuekin girotuko du gaua Jur-
gi Ibarretxe laudioarrak sortuta-
ko taldeak. Hori baino lehen, bai-
na, Nafarroa Kanta Taldeak joko 

du, herritar guztiak abesten jar-
tzea helburu. 

Larunbatean  DJ Ruba musika 
jartzaile laudioarra igoko da ohol-
tzara, goizaldeko ordu txikietara 
arte. Igandean, aldiz, oso bestela-
ko emanaldia egongo da: Orozkoko 
Agate Deuna abesbatzarena. 

Pilota partidak
Pilota partidekin amaituko dira 

jaiak. Iaz berreskuratu zuten ekin-
tza hori, herrien arteko proben or-
dezko jarduera gisa. Bi bikote aritu-
ko dira lehian: Dorronsoro-Ugarte 
eta Guerrero-Iriarte.

Dantza erakustaldia egongo da larunbatean. Aiaraldea.eus

RADIO REVOLUCIÓN, NAFARROA 
KANTA TALDEA ETA DJ RUBA  
BARANBIOKO JAIETAN

09.07 OSTEGUNA

18:00 // Txupinazoa

18:15 // Baranbioko frontenis 
finala  -helduak eta umeak-

19:30 // Odoloste-jana  -1 euro-

09.08 OSTIRALA

12:00 // Meza Garrastatxun

14:00 // Erretiratuen bazkaria 
Garrastatxuko txosnan
Trikitia

17:00 // Nafarroa Kanta Taldea

20:30 // Kontzertua: Radio 
Revolución -Garrastatxuko 
txosnaren eta Belaikiren 
laguntzaz-

09.09 LARUNBATA

11:00 // Paella txapelketa 
-haragia-

12:00 // Meza Garrastatxuko 
Baselizan

13:00 // Dantza erakustaldia 
Aiara Dantza Taldearekin

13:30 // Paellen aurkezpena

14:00 // Paella lehiaketako sari 
banaketa

17:00 // Umeentzako jokoak

20:30 // Patxi Perez Baranbioko 
Plazan 

23:30 // Diskofesta DJ 
Rubarekin Baranbioko Plazan

09.10 IGANDEA

12:00 // Meza Baranbion

12:30 // Orozkoko Agate Deuna 
abesbatzaren emanaldia

17:00 // Mus eta Briska 
Lehiaketa

18:30 // Eskupilota partidak
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LEKAMAÑAKO
JAIAK 2017

09.30 ETA 10.01
08.29 ASTEARTEA

07:30 // Jaien hasiera suziri eta 

kanpai hotsekin

12:00 // Meza

13:00 // Euskal dantzak

15:00 // Herri bazkaria

16:30 // Alboradak

17:00 // Mus txapelketa
1. Saria: 300 euro

2. Saria: 150 euro

3. Saria: 90 euro

4. Saria: 60 euro

18:00 // Haur jolasak

23:00 // DJ Juanma

ALORIAKO JAIAK 2017

Proiektuak; obra berria, birgaitzeak,
legalizatzeak, igogailuak...

Jarduera baimenak

Diseinua eta barne-berritzeak

Gremioen kudeaketa

Barrera arkitektonikoen ezabapena

Energia ziurtagiriakEnergia ziurtagiriak

EIT....

El Refor, 8. modulua, 01470 Amurrio 
ealdamarquitecta@gmail.com · 605 75 62 62 · 945 06 65 08

arkitektoa

Amurrio UDA AMAIERAKO JAIAK

Udari amaiera emateko 
jaiak dira Lekamañakoak, 
irailaren 30ean eta urria-
ren 1ean ospatzen baitira. 

Antolatzaileek oraindik 
ez dute guztiz zehaztuta 
egitaraua, baina aurreko 
urteetako ekintzak faltako 
ez direla ziurtatu dute: tor-
tilla txapelketa, umeentza-
ko jokoak...  Hala ere, be-
rrikuntza batzuk egongo 
direla aurreratu dute. Aia-
raldea.eus-en egongo da 
programa eskura.

08.30 ASTEAZKENA

07:30 //  Kanpai hotsak eta 

suziriekin diana

13:00 // Hildakoen omenezko 

meza

15:00 // Herri bazkaria

18:00 // Puzgarriak, zezen 
mekanikoa eta apar festa

21:00 // Parrilada herrikoia

21:00 // Disko-festa Mark 

Marcosekin

23:00 //  Diskofestaren jarraipena 

03:00 // Atleta topaketa: Mila 
galtzetan

04:00 // Jaien amaiera eta 
lasterketaren sari banaketa
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Erasotzailerik gabeko
jaien alde, topa!

LAUDIOKO JAIAK
SANROKEAK [ ABUZTUAK 15-27]

Natxo Urkixo
LAUDIOKO ALKATEA

A
gur eta erdi lagunak:

2017ko sanrokee-

tan berrikuntza han-

dia izan dugula esan 

dezakegu. Azkenik erabakia dugu 

laudioarrok zein izan behar den 

gure jaien egutegia. Hala bedi! 

Baina jaien inguruan badugu zer 

hausnartu oraindik; eta egin, egin-

go dugu, zalantzarik gabe. 

Iazko jaietan kalera atera zi-

ren berriro aspaldiko gaztetxoak, 

garai bateko jaien izpiritua nola-

koa zen belaunaldi berriei irakatsi 

nahian. Burua zilar kolorez apain-

durik dugunok behinik behin, ga-

rai bateko jaien xarma berresku-

ratzeko beta izan genuen. Horrela 

jarraitu! Kontuan izan jaien azken 

helburua ondo pasatzea eta dis-

frutatzea dela, mugarik gabe. Bai-

na denok disfrutatu behar dugu, 

eta kontuan izan, beraz, aldame-

nekoak “ez” esaten badu, “ezetz” 

dela. Amaitzeko, edozein arrazoi-

rengatik Laudiotik urrun bazaude, 

har ezazu baso bete ardo apardun 

eta abuztuaren 15ean, 12:00etan, 

egin topa gurekin! Azkenik, gure 

eskerrik beroenak eman nahi diz-

kiet gure sanrokeak antolatzeko, 

eta ongi atera daitezen lan egiteko 

konpromisoa hartu duzuen guz-

ti guztiei. Zeuek ere ondo pasa eta 

disfrutatu!
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08.14 ASTELEHENA

19:00 // Pregoiaren irakurketa 
eta Los Arlotesen emanaldia  

Jarraian: Jaiak iragartzeko 
kalejira, Laudioko Ttuntturro 
joaldun taldearen eskutik

08.15 ASTEARTEA

TXUPINAZO EGUNA

8:30 //Aire zabaleko XXI. 
Pintura Lehiaketa 
 
10:00 // Gosari herrikoia, 
Alberto Acero plazan 

 

Jarraian Kalejira: Zo Zongo

12:00 // Txupinazoa, Herriko 
Plazan. Jarraian: Kalejira 
erraldoi eta buruhandiekin 
 
12:30 // Ruperto Urkijori 
omenaldia, Lamuza Plazan 
 
13:00 // Koadrila historikoen 
poteoa

13:00 // Txosnagunearen 
irekiera 
 
13:00 // Diskofesta 
Zumalakarregi etorbidean 
 
14:00 // Erromeria 
txosnagunean, Tximeleta 
taldearekin  >

Azken zazpi urteetan jarraipen zabala egin die Aiaraldeak Laudioko Jaiei.  Aiaraldea.eus

Aiaraldea komunikabidea izango 
da aurtengo Laudioko Jaietako pre-
goilaria. Hala ebatzi du udalak, he-
rritarren partetik jasotako propo-
samenak aztertu eta gero. 

Euskararen normalizazioaren 
alde eginiko lana aitortzea da 
izendapenaren xedea, tokiko era-
kundeak adierazi duenez. Laudio-
ko Jaiak ezinbesteko zita izan dira 
Aiaraldea komunikabidearentzat, 
2010ean sortu zenetik. Bideoak, zu-
zeneko jarraipenak, elkarrizketak, 
artikuluak... makina bat eduki pla-
zaratu ditu Aiaraldea.eus web-gu-

nean zein paper  euskarrian -aldiz-
kari hauxe bera da horren adibide-. 

Euskara bide, ez helburu
Eginiko lan horretan euska-

ra izan du Aiaraldeak bidelagun, 
ez helburu. Euskararen normali-
zazioa baino, euskararen herria 
sortzea baita zazpi urtetan ehun-
dik gora boluntario bildu dituen 
proiektu honen xedea. 

Jaien bezperan -abuztuak 14- 
egingo da pregoiaren irakurke-
ta, arratsaldeko zazpietan Herri-
ko Plazan. 

EUSKARAREN ETORKIZUNA 
ALDARRIKATUKO DU AIARALDEA 
KOMUNIKABIDEAK PREGOIAN
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Esaiozu agur sukaldatzeari
eta gozatu gure menu bereziak! 

ILARGI 
TABERNA

Jai zoriontsuak!

Batzalarrin kalea 6, Laudio
94 672 09 99

15:00 // 70-80ko 
hamarkadetako musika-festa, 
elizako arkupean

17:00 // Eski-taula, 
Zumalakarregi etorbidean

17:00 // Kalejira herritik, 
Sorginlarrenen buruhandiekin

18:00 // Txoripan jana 
Zumalakarregi etorbidean 

18:30 // Aire zabaleko 
XXI. Pintura Lehiaketa sari 
banaketa, Herriko Plazan 
 
19:00 // Antzerkia Herriko 
Plazan: Manneken’s Piss 
 
20:00 // Diskofesta 
Zumalakarregi etorbidean 

21:00 // Kontzertuak 
txosnagunean: Radio 
Revolucion eta Urrats 
 
21:30 // Xabi Aburruzagaren 
kontzertua, Herriko Plazan

>

>
Dantza, piroteknia, txotxongi-

loak... taula gaineko diziplina uga-
rik hartuko dituzte Laudioko ka-
leak sanrokeetan, hainbat konpai-
niaren eskutik. Antzezlanak izan-
go dira gehienak. Abuztuaren 16an 
“Baserriko porrusalda” obra iku-
si ahal izango da, “Crazy mozart” 
17an, “Pass&Company” 23an eta 
Pablo Ibarluzea laudioarrak zu-
zendutako “Lapur minak” 25ean. 
Txotxongiloekin eginiko bi ikuski-
zun egongo dira baita ere festetan. 
Abuztuaren 25ean “Zo zoom” lana 
ikusi ahal izango da Herriko Pla-

zan. “Violeta” ikuskizunaren txan-
da izango da hurrengo egunean, 
toki berean. Dantzak ere izango du 
tartea, Itxarkundia eta Kukai tal-
deen emanaldiekin. Egongo dira 
baita ere sailkatzeko zailak diren 
bi emanaldi: Manneken Pis “ins-
talazio artistiko-umoretsua” eta 
Deabru Beltzak talde ezagunaren 
Su a Feu kalejira ikusgarria.

Udalaren eskaintzari Txosna 
Batzordearena gehitu behar zaio, 
Txosnagunean ere egongo baita 
zer ikusi eta gozatu -ikusi 48-49. 
orriak-. 

Kukai dantza taldeak ikuskizuna eskainiko du jaien azken egunean. Kukai

HAINBAT DIZIPLINETAKO 
ARTEEK HARTUKO DITUZTE 
HERRIKO KALEAK
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22:00 // Su a Feu ikuskizuna, 
Deabru Beltzak taldearen 
eskutik

22:45 // Antzerkia Herriko 
Plazan: Manneken’s Piss 
-bigarren emanaldia-

08.16 ASTEAZKENA
SAN ROKEZAR 
EGUNA

8:00 // Alborada Los Arlotes 
taldearekin 
 
9:00 // Txistularien kalejira 
 
10:00 // Haurrentzako 
ekintzak Zumalakarregi 
etorbidean 
 
11:00 // Gaiteroen diana 
herriko auzoetatik 
 
11:00 // Meza nagusia, 
Lamuzako San Pedro Parrokian 
 
11:00 // Hasiberrientzako 
entzierroa 
 
11:00 // Familiagunea 
Txosnagunean 
 
11:00 // Haurren Gastronomia 
Lehiaketa, Aldai Plazan 
 
12:00 // Jota lehiaketarako 
izen-ematearen hasiera, 
Zumalakarregi etorbidean 
 
12:30 // Entzierroa eta 
bigantxak -16 urtetik 
gorakoentzat- 
 
12:30 // San Roke Musika 
Elkartearen kalejira 

13:00 // Animazioa 
gaiteroekin 

Txupinero izateko hautatua 
izan zara. Sorpresa izan da?

Hasieran harriduraz jaso nuen 
albistea. Laudioko kalejiren ze-
rrenda bat prestatu behar nuen, 
eta Jaiak Koordinakundeko kideek 
deitu zidatenean horretarako zela 

pentsatu nuen.
Zoratuak zeudela esan nien ha-

sieran, baina erantzuteko konpro-
misoa hartu nuen. Egun batzuen 
ostean erabaki nuen proposame-
na onartzea.

Ohore handia da, bizitzan behin 

TXUPINEROA

“Harriduraz jaso 
nuen albistea, ohore 
handia da”

SANTI USSIA BARBARA (LAUDIO, 1962) HAUTATU DUTE 
LAUDIOKO JAIETAKO TXUPINERO. XIRIKA KOADRILAKO ETA 
JAIAK KOORDINAKUNDEKO KIDEA DA.

Jaietan
sukaldatzeaz 
ahaztu,
zatoz
Txantxikura!

Zubiaur kalea 3, Laudio
Tel.: 94 672 27 74

Industriarako hornidura integrala
Jai zoriontsuak!

babiotec@suministrosbabiotec.com / 945105479

>

>
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Alberto Acero enparantza 13 (Laudio)  94 672 42 13

Giro lasaiaz eta konbinatu paregabeaz gozatu
Mundu osoko artisau-garagardoen eskaintza zabala

Kafe karta berria: frappeak, smoothiak, irabiaki naturalak

Jai
zoriontsuak!

14:30 // Herri bazkaria 
Gaztetxean 

 

16:00 // Twistter erraldoia 
Lamuza Parkean 
 
15:30 // 70-80-90. 
hamarkadetako musika-festa 
 
17:00 // Erraldoi eta 
buruhandien kalejira 

18:00 // Jota Lehiaketa, 
Zumalakarregi etorbidean  

18:00 // Antzerkia 
Txosnagunean: 
“Ovolucionando”
 
18:00 // Herri kirolak Lamuza 
Plazan 
 
19:00 // Animazioa gaiteroekin 
 
19:00 // Antzerkia Abastos 
plazan: “Baserriko porrusalda” 
 
20:00 // Kalejira eta barbakoa 
San Roke baselizatik 
 
21:00 // Afari musikatua 
Toxsnagunean Kometa Urdinak 
taldearekin 
 
21:30 // Gontzal Mendibil, 
Urko eta Txomin Artolaren 
kontzertua Herriko Plazan 
 
22:00 // Jai tematikoa 
Laudioko BHIko patioan: 
“Feria de abril” >

gertatzen den zerbait. Ondoan izan 
ditudan koadriletako kideek neure-
kiko duten onespena irudikatzen 
du, eta hori beti da polita.

Imajinatzen dut azken bi bilere-
tan erabaki dutela txupineroa ni 
izatea. Ni ez naiz batzar horietan 
egon, Jaiak Koordinakundeko bes-
te azpi-batzorde batean nagoelako. 
Ez dakit zehazki zergatik hautatu 
nauten, baliteke jubilatu nahi nau-
telako izatea (barreak).

Jaietan parte hartzen baino, fes-
ten makineria atontzen aritzen 
zara zu.

Jaietan indarra gazteek jartzen 
dute batez ere, hori argi dago. Gaz-
teek dute harreman handiagoa eu-
ren artean eta herriarekin. Ni la-

guntzeko prest egon naiz beti: di-
tudan kontaktuak baliatuta, nire 
ogibideak azpiegiturak sortzeko 
ematen dizkidan aukerak erabili-
ta... Horrekin kontatu dute beti ni-
rekin, eta beti eskaini izan dut la-
guntza. Aipatu beharra dago bai-
ta ere ni izendatu nautela txupine-
ro aurpegi ezaguna naizelako, bai-
na nire atzetik badago beste jende 
gehiago.

Nik burutzen ditudan gauzak 
beste batzuen laguntzaz egiten di-
tut. Horiei esker egiten dira. Abuz-
tuaren 16ko kalejira, adibidez, bar-
bakoa ibiltari bat izatea bururatu 
zitzaigun. Hori ezin dezaket nik ba-
karrik egin, sekulako laguntza dut 
hor. Xirika koadrilako kideak, Kun 
kun batukadako partaideak... Lan
-taldea gara eta oso gauza politak 
egin ditugu elkarrekin, egun horre-
tan bereziki.

Txupinazoan zer eta nola egin 
pentsatu duzu dagoeneko?

Zerbait prestatu behar da. Txupi-
neroaren eginkizunak zeintzuk di-
ren galdetu dut eta, erantzun dida-
tenaren arabera, ez da ardura han-
dia. Imajinatzen dut jaiei eta he-
rriko bizitzari buruz dugun iritzia 
plazaratuko dugula txupinazoan, 
pentsatzen duguna kaleratu eta ki-
tto. Plazaratuko dugun mezua az-
ken unera arte gordeko dugu, Ko-
rrikarena bezala. 

“Jaietan 
indarra 
gazteek 
jartzen dute 
batez ere, hori 
argi dago.  Ni 
laguntzeko 
prest egon 
naiz beti”

>
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INGELESA 
FRANTZESA

ALEMANIERA
2017-18

Matrikulazio
epea zabalik!

Helduak: 
Hiru hileko kurtso intentsiboa
Bidaiarientzako ingelesa

Atzerrian zure mailako
ikastaroa
     Kontsultatu

TALDE TXIKIAKIngelesa
3 urtetik aurrera

Maila guztiak

Elkarrizketa-kurtsoak

Alemaniera
Alemaniako irakasle

esperientziadunarekin

Maila guztiak

Frantzesa
A1 mailatik B2ra

Elkarrizketa-kurtsoak
Batzalarrin kalea 7 (Laudio)   94 672 49 30

EGUNERO: PINTXO BARRA
ASTEBURUETAN: ERRAZIOAK

Jai zoriontsuak!

Autodefentsa feminista aldarrikatu zuten iazko gabarra jaitsieran.  Aiaraldea.eus

Aurten ere etxera joateko briga-
da moreak egingo ditu Bagara Nor 
talde feministak Laudioko Jaie-
tan. Iaz egin zituzten lehenbiziko 
aldiz, “emakume, bollera eta tran-
sak etxeratzeko orduan libre izate-
ko”, eta ildo berean sakonduko dute 
aurten. 

“Babes sareak antolatzeko espa-
zio bat sortu nahi dugu”, adierazi 
dute taldeko kideek brigadak aur-
kezteko plazaratutako oharrean, 
“Argi daukagu kaleak eta gauak 

gureak direla, eta autodefentsa fe-
ministaren bidez gureganatuko di-
tugu”. 

Kartzeletan dauden emakume 
presoak ere izango dituzte gogoan: 
“Ez gaude denok. Ez dugu erasorik 
onartuko, ez jai guneetan ez inon”. 

Babes txandak gauero
Lamuza Plazatik abiatuko dituz-

te brigadak. Gau guztietan egongo 
dira, azkenekoan -Kofradia Eguna- 
salbu. 

“BRIGADA MOREAK” ANTOLATU 
DITUZTE, “EMAKUME, BOLLERA 
ZEIN TRANSAK ELKAR BABESTU 
ETA LIBRE SENTITZEKO”

22:00 // Kontzertuak 
txosnagunean: Childrain, 
Eskean Kristo eta DJa 
 
23:00 // Kontzertua 
Zumalakarregin: Bon Scott 
Revival Show

08.17 OSTEGUNA

ATZOKO GAZTEEN 

EGUNA

09:00 // Txistularien kalejira 
 
11:00 // Gaiteroen diana 
 
11:00 // Hasiberrientzako 
entzierroa

11:00 // Familiagunea 
Txosnagunean 
 
12:00 // Meza Lamuzako San 
Pedro parrokian 
 
12:00 // Paella Lehiaketa Aldai 
plazan 
 
12:00 // Bertso-dantza 
txosnagunean 
 
12:30 // Entzierroa eta 
bigantxak -16 urtetik gora- 
 
12:30 // San Roke Musika 
Elkartearen eta Intxarkundia 
Dantza Taldearen emanaldia 
Herriko Plazan 
 
13:00 // Animazioa gaiteroekin 
 
14:00 // Paella bazkaria, Aldai 
Plazan

14:00 // Nagusien omenezko 
bazkaria Laudio BHIko patioan 

>

>
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Ekimenean parte hartzeko deia 
luzatu diete Bagara Norreko kideek 
herriko jaietan egongo diren “ema-
kume, bollera eta transei, kaleak 
hartzeko, morez margotzeko eta 
jai seguruak eraikitzeko”. 

BRIGADEN 
ORDUTEGIA
ABUZTUAK 15, ASTEARTEA
TXUPINAZO EGUNA 
01:00etan eta 04:00etan

ABUZTUAK 16, ASTEAZKENA
SAN ROKE EGUNA
02:00etan eta 05:00etan

ABUZTUAK 17, OSTEGUNA
ATZOKO GAZTEAREN 
EGUNA 
 23:00etan

ABUZTUAK 23, ASTEAZKENA
BERAKATZ EGUNA
01:00etan

ABUZTUAK 24, OSTEGUNA
KOADRILEN EGUNA 
02:00etan eta 05:00etan

ABUZTUAK 25, OSTIRALA
BASERRITAR EGUNA 
02:00etan eta 05:00etan

ABUZTUAK 26, LARUNBATA
ODOLOSTE EGUNA
02:00etan eta 05:00etan

Brigada guztiak Lamuza 
Plazatik abiatuko dira

P i nt xo a k
B o kat a k

Er ra z i o a k
Zumalakarregi etorbidea 35 (Laudio)

94 672 38 08

Jai
zoriontsuak!

17:00 // Erraldoi eta 
buruhandien kalejira

 
 

 

17:30 // Cluedo-poteoa, Aldai 
plazatik abiatuta 
 
18:00 // Haurrentzako 
ekintzak Zumalakarregi 
etorbidean 
 
18:00 // Antzezlana  
 
19:00 // Animazioa gaiteroekin 
 
19:00 // Boleibol Txapelketa 
Herrikoia Aldai Plazan

19:00 // Antzerkia Herriko 
Plazan: “Crazy Mozarts”

20:00 // Kalejira Mariachi 
Imperial taldearekin 
 
21:00 // Kontzertua Mariachi 
Imperial taldearekin, Herriko 
Plazan 
 
21:00 // Afari musikatua 
txosnagunean Joseba 
Irazokirekin 
 
22:00 // Zunba ikuskizuna 
Txosnagunean

08.23 ASTEAZKENA

BERAKATZ EGUNA

9:30 // Esku-pilota partiduak 
Lamuza frontoian 
 
10:00 // Haur-parkea Lamuza 
parkean 
 
10:30 // Haurrentzako XVI. 
3X3 Hockey Txapelketa, 
Laudio BHIn

>

>
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11:00 // Familiagunea 
Txosnagunean 
 
11:00 // Xake partidak Aldai 
plazan 
 
11:30 // Sokaren hasiera 
adinekoen egoitzatik 
 
14:00 // Sokaren amaiera eta 
aurreskua Herriko Plazan

15:00 // Bazkari herrikoia 
Lamuza Parkean 
 
16:30 // Haur-parkea Lamuza 
Parkean 
 
17:00 // Erraldoi eta 
buruhandien kalejira 
 
17:30// XXII. San Roke Hockey 
Txapelketa Herritarra Gardea 
kiroldegian

17:30 // Dantza plaza Lamuza 
parkean 

 
 
 

Zenbat urte daramatzazu fes-
tetan lanean?

Lau urte, gutxi gorabehera. Hori 
da hemen daramadan denbora. 
Laudion bizi naizenez, egiten di-
ren jai guztietan egoten saiatzen 
naiz. Txirikordak egiten ditut, ile 
apainketak. Horrez gain, atzaza-
lak margotzen ditut. Aldai plazan 

jartzen gara. Nik txikitatik egin di-
tut txirikordak Senegalen, baina 
munduko orrazkera da, ez berta-
koa. Edozein herrialdetan ohikoak 
dira jada.  

Nola bizi dira jaiak kale-lanen 
ikuspegitik?

Ondo. Momentuaren arabera 

MARIAMMA SOW

“Harremantzeko 
beste modu bat da 
festetan kalean lan 
egitea”

MARIAMMA SOWk (PIKN, SENEGAL, 1988) TXIRIKORDAK EGITEN 
PARTE HARTZEN DU LAUDIOKO JAIETAN.

JAIETAN ZATOZ
GUREKIN TOLORA!

672 23 50 65  www.tolobar.com

Aldai enparantza, Laudio

>

>
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18:00 // Haurrentzako 
ekintzak Zumalakarregi 
etorbidean 

18:00 // Irrien Lagunak 
txosnagunean 
 
19:00 // Antzerkia Herriko 
Plazan: “Jugete Roto 3p0”
 
19:00 // Kantukada Lamuza 
Parketik

20:00 // Folk kontzertua 
Herriko Plazan, Fita Fik 
taldearen eskutik  
 
21:00// Afari musikatua 
Txosnagunean: Boogie riders 
taldearekin 
 

21:00 // Xaiborren emanaldia  
 
21:30 // Habanera gaua herriko 
plazan: “Els pescadors de 
l´escala”  
 
21:30 // Koadriga-lasterketa 
Zumalakarregi etorbidean

giro gehiago edo gutxiago ego-
ten da. Kalean lan egitea niretzat 
jendearekin harremantzeko bes-
te modu bat da, nahiz eta zailta-
sunak ere izaten ditugun. Jendeak, 
oro har, interesa du. Nola lan egiten 
dugun begiratzen geratzen dira.

Zeintzuk dira alde onak?
Giroa ikustea. Era berean, gure 

kultura beste pertsona batzuei era-
kusteko aukera izaten dugu. Nire 
kasuan, gonbidatzen nauten tokie-
tan soilik ipintzen naiz, lege alde-
tik arazo asko egoten direlako.

Eta txarrak?
Jendearen kritika. Laudion ez 

zait gertatu, daukagun arteaga-
tik begiratzen gaitu jendeak; hori 
sentitzen dut nik, behintzat. Bil-
bon Aste Nagusian kaletik bota-
tzen gaituzte poliziek. 

Kale saltzaileen harira, zer dio 
legeak ba?

Udalaren baimenik gabe, ezin da 
kalean saldu. Jakina, horretarako, 
ordaindu beharra dago. 

Arazoa da askotan ez dela berres-
kuratzen ordaindu beharrekoa, 
krisi ekonomikoa dela eta, oso es-
kas dago kontua. 

Gerta daiteke ordu batean per-
tsona bakarra hurbiltzea, eta hor-
taz, ordu osoan 5 euro baino ez ja-
sotzea.

Zure kasuan, zer dakar festetan 
lan egiteak?

Denbora eta dirua. Etxean ezer 
egin gabe egon baino, nahiago dut 
kalean trentzak eskaini. 

Nola ikusten duzu kalean lan 
egiten dutenen egoera?

Orokorrean, ondo. Nire ustez, 
ondo tratatzen gaituzte; nire he-
rrikideak gustura ikusten ditut 
behintzat. Hala ere lan neketsua 
da, ordu asko eman behar ditugu.

Zure iritziz, zer egin liteke jaie-
tan kulturartekotasuna gehiago 
sustatzeko?

Ekintza gehiago antolatu behar 
dira elkarlanean. Guk gauza gehia-
go egin nahi ditugu, baina inplika-
tzeko erraztasunak falta zaizkigu. 

Hori da behar dena, nahastu 
eta erlazionatzea. Aiaraldean ho-
rrelako dinamikak behar direla 
uste dut.

“Bilboko Aste 
Nagusian 
kaletik 
botatzen 
gaituzte 
poliziek”

 Nerbioi kalea 3, Laudio

Tortilla gozo-gozoak
Errazioak: pernila, txorizo eta 

saltxitxoi iberikoak
Gure ardo-sortaz gozatu

Erreserbatu
94 672 10 09 telefonoan tortilla 

edota errazioak

>

>
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“Erradikalak gara” antzezlana aurkeztuko dute abuztuaren 25ean.  Biba

Auzo elkarteek jasoko dute aur-
ten Urrezko Katxia, Txosna Ba-
tzordearen eskutik. Latiorro, Are-
ta, Ugarte eta San Joan Astobitzako 
Jaiak antolatzen dituzten taldeek 
jasoko dute oroigarri hori sanro-
keen lehen egunean, txosnagu-
nean. 

Modu horretan goraipatu nahi 
du Txosna Batzordeak auzoetako 
jaiak antolatzeko baliatzen den 
eredua. “Jendearen inplikazioa 
handia da eta lan-talde batek har-

tzen du bere gain antolakuntza-
ren ardura. Jaiak herritik eta he-
rriarentzat egiten dituzte auzoe-
tan”, azaldu dute Txosna Batzor-
deko kideek, eta nabarmendu dute 
hori dela Laudioko Jaietarako bila-
tzen duten gauzak egiteko modua. 
“Urteak daramatzagu eredu hori 
aldarrikatzen herriko beste elkar-
te batzuekin batera”.

Aurreko urteetako ildoari jarrai-
ki, egitarau anitz eta oparoa aur-
keztu du Txosna Batzordeak aur-

AUZO ELKARTEEN JAI-EREDUA 
SARITUKO DU TXOSNAGUNEKO  
“URREZKO KATXIAK”

Laudioko Abastos Azokan
 toniarraindegia@gmail.com

94 672 8134

ABUZTUAK 15
DISKO DANTZA

Alberto Aceron

ABUZTUAK 25
 RANCHERAK

arratsalde osoan zehar

GGAUERO
 Dj TesoJaietan gurekin dantzatu!

08.24 OSTEGUNA

KOADRILEN EGUNA

10:00 // Haur-parkea Lamuza 
parkean 
 
11:00 // Familiagunea 
Txosnagunean 
 
12:30// “Ez da kasualitatea”, 
eraso matxisten aurkako 
bertso musikatuen emanaldia 
Txosnagunean. 

14:00 // Koadrila-bazkaria 
Aldai plazan 
 

 
 
 

>
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tengo jaietarako. Batzordeko ki-
deek nabarmendu dute garrantzi 
gehiago ematen saiatu direla “goi-
zeko eta arratsaldeko egitarauari”. 

Hainbat bertso-saio eta antzerki 
emanaldi eskainiko dituzte horre-
tarako: Ez da kasualitatea (24an) 
eta Erradikalak gara (25ean), bes-
teak beste. Hortaz gain, familia-
gunea egongo da goiz guztietan, 
15ean eta 27an salbu.

Musika eskaintza
Hala ere, mantendu egingo 

dute gaueko eskaintza, musika 
eskaintza zabalarekin. Radio Re-
volución, Urrats, Tximeleta, Chil-
drain, Eskean Kristo, Zazkel, Hun-
tza, Akerbeltz, Soulbreaker Com-
pany, Patxuko Nice eta Marianitoz 

Blai taldeak igoko dira Aldai pla-
zako oholtzara. Afari musikatuak 
egongo dira baita,  Kometa Urdi-
nak, Boogie Riders, Joseba Irazo-
ki eta MobyDick taldeen eskutik.  

Odoloste Eguneko bazkaria
Aspaldi egiten zen ekintza bat 

berreskuratu dute baita ere aur-
tengo egitaraurako: Odoloste Egu-
neko bazkaria. 

Txosnaguneko kideek nabar-
mendu dute boluntarioen lanari 
esker lortzen dutela arestian aipa-
tutako ekintza guztiak aurrera ate-
ratzea, eta auzolanean parte har-
tzeko gonbita luzatu diete herrita-
rrei: “interesa duena sare sozialen 
bidez jarri daiteke gurekin harre-
manetan”.

Pneumatikoak auto eta motoentzako
Autoen Mekanika

“Zure autorako kalitate, zerbitzu eta arreta berezitua”

JAI ZORIONTSUAK!

Arantzar poligonoa 1, Laudio       94 407 58 11  /  626 21 97 65       arc.llodio@gmail.com Jaietan abuztuaren 25tik aurrera zabalik!

PASTELERíA
MAESTRO ELORZA, 5 LAUDIO - Tel. 946 720 539

ONDO PASA
JAIETAN!

16:00 // Laudio´s got talent 
Aldai plazan 
 
16:30 // Haur-parkea Lamuza 
parkean

17:00 // Mus Txapelketa 
Basalarrina Euskal Topagunean 
 
18:00 // Haurrentzako 
ekintzak Zumalakarregi 
etorbidean  
 
18:00 // Extreme herri-kirolak 
zezen-plazan 

 

19:00 // Zaldi-proben San 
Roke Txapelketa  
 
19:00 // Kalejira Latiorro 
auzoan  
 
20:00 // Kalejira Batukada 
zaparradaren eskutik 
 
21:00 // Puro relajo taldearen 
musika emanaldia  
 
21:00 // Afari musikatua 
Mobydickekin, Txosnagunean 

 

Huntza taldeak joko du Txosnagunean, besteak beste.  Gaizka Peñafiel

>

>Saioa Gauilunak
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Etxeko eguneko menua

Jai zoriontsuak!

TALLERES IÑAKI
www.inaki.eu
94 672 14 82

BERRIA

urteko 
bermea

Jai zoriontsuak opa dizkizuegu!

22:00 // Kontzertua 
Txosnagunean: Zazkel, Huntza 
eta Akerbeltz 

23:00 // Susana Seivana 
eta Ardentia taldeak, 
Zumalakarregi etorbidean

08.25 OSTIRALA

BASERRITAR 
EGUNA

9:00 // Azoka, erakusketa 
eta produktuen salmenta, 
Zumalakarregi etorbidean

10:30-20:00 // San Roke Bola 
Lehiaketa Nagusia San Roke 
udal bolatokian 

11:00 // Kalejira herriko 
kaleetatik, Sorginlarren 
mitologia taldearen 
buruhandiekin 
 
11:00-14:00 // Pintxo 
gargantua Herriko Plazan

>

>

Zerutik hurbilago egongo da 
Laudio aurtengo jaietan, Herrialde 
Katalanetatik bertaratuko den cas-
teller talde bati esker. Sanrokeetan 
egongo dira La Cola de Castellers de 
Esplugues de Llobregat taldeko ki-
deak, giza-dorreak egiteko duten 
abilezia herriko kaleetatik erakus-
ten. Baserritar egunean -abuztuak 
26-  eskainiko dute lehen emanal-
dia,  gaueko hamarretan. Odoloste 
Egunean, aldiz, bi saio egingo di-
tuzte: 13:00etan eta 19:15etan. 

Galtzagorri bidelagun
Galtzagorri koadrilako kideak 

izango dituzte bidelagun herrian 
igaroko dituzten bi egunetan, be-
rez eurekin afalduko dute Odolos-
te Egunean. Casteller taldearen emanaldi bat.  A.R.

LAUDIOKO JAIAK ZERUTIK HURBILAGO, 
CASTELLER TALDE BATI ESKER
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Hitzartutako menu bereziak
Errazioen karta
Kontsultatu asteburuko menua
Dastatu etxeko izozkiak terrazan
Konbinatuak, mojitoak

Aldai enparantza  /  944 677 100

Gozatu 
modako 
gunean 
gurekin 

 jaia!

94 672 18 58
Zumalakarregi etorbidea 38, Laudio 

 ERAMATEKO
JANARIA

BOKATAK

ODOLOSTEAK

11:00 // Familiagunea 
Txosnagunean 
 

12:00 // Dantzak 
Zumalakarregi etorbidean 
 
12:00 // Nafarroa kanta 
taldearen emanaldia 
 
12:00 // Animazioa Beti-jai 
fanfarrearekin 

12:00 // Pintxo-txapelketa 
eta igel toka txapelketa 
Batzalarrin kalean 
 
12:30 // Bertso-saioa 
txosnagunean

>

>
Ekimen solidarioa egiten duzue 

Berakatz Egunean. Zertan datza?
Laudioko Berakatz Zoparen Kofra-

diarekin elkarlanean egiten dugu. 
Bertako bi kidek zopa bana presta-
tzen dute musu-truk, elkarren arte-
ko erronka gisa. Guk osagaiak ema-
ten dizkiegu, eta gero doan banatzen 
da zopa, bertaratzen diren guztien 
artean.

Hortaz gain, haragizko pintxoak 
eskaintzen ditugu tabernako tragoe-
kin batera, eta egun horretan lortzen 
dugun diruaren % 10a ematen dio-
gu Gurutze Gorriari.

Nola sortu zen egitasmoa?
Neguan egitea zen gure asmoa. 

Krisialdiaren urte latzak ziren, eta 
baliabiderik ez zuten umeentzako 
opariak erostera bideratu nahi ge-
nuen lortzen genuen dirua. Azke-
nean, presak medio, ezin izan ge-
nuen egin, eta udara mugitu ge-
nuen ekimena.

Hiru urte daramatzazue egi-
tasmoarekin. Zer nolako harrera 
izan du?

Oso ona. Ez dugu apenas publizita-
terik egiten, eta harrera ona izan du.  

BERAKATZ ZOPA SOLIDARIOA

“Gurutze Gorriari ematen 
diogu Berakatz Egunean 
lortutako diruaren zati bat”

TOLO TABERNAKO KIDEA DA JAVIER DE MARIA FLORES 
(Laudio, 1976). URTEAK DARAMATZA BERAKATZ 
EGUNEAN EKIMEN SOLIDARIOA EGITEN. 
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Zumalakarregi
etorbidea 53, Laudio

JAIETAN EGIN
DEZAGUN TOPA 

ELKARREKIN! 

14:30 // Bazkari herrikoia 
elizako arkupean 
 

17:00 // Erraldoi eta 
Buruhandien kalejira  

17:00 // Jolasgune erraldoia 
txosnagunean 
 
17:30 // Kultur jaiaren hasiera, 
Lamuza plazan 
 
18:00-20:00 //
Pintxo-gargantua 
 
18:00 // Arkaitz Estiballes 
eta Fredi Paia bertsolariekin, 
Artzain Txakurren XXI. San 
Roke Lehiaketa eta Artzain 
Txakurren XII. Bixente Urkijo 
Lehiaketa 

18:00 // Txotxongilo-antzerkia 
Herriko Plazan: “Zoo-zom” 

19:00 // San Roke Idi-probak 
udal probalekuan
 
19:00 // Antzerkia Abastos 
plazan: “Lapur minak”

>

>

60-70-80. hamarkadak irudietan

www.  aiaraldea.eus

Laudioko Jaien artxibo historiko mardula osatu ahal izan du Aiaraldea.eus 
atariak, herriko hainbat argazkilariren laguntzarekin. Azken 50 urteetako 
ehunka argazki topatu daitezke bertan.
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>

TEL.: 94 672 03 85 TEL. (24 Ordu): 629 271 812
EMAIL: info@sobron.com 
www.sobronbus.eus

Jaietan beti zurekin!

20: 00 // Joselontxos 
taldearekin kalejira
 
21:00 // “Erradikalak gara” 
antzezlana Txosnagunean 

22:00 // The Soulbraker 
Company, Patxuko Nice eta 
Marianitoz Blai Txosnagunean 
 
22:00 // San Roke Musika 
Elkartearen kontzertua, 
Herriko Plazan  

Bien bitartean: Intxarkundia 
dantza-taldearen eta La Cola 
de Castellers de Esplugues de 
Llobregat taldearen emanaldia  
 
23:30 // Iseo & Dodosound 
eta La Regadera taldeen 
kontzertua Zumalakarregi 
etorbidean 
 
24:00-3:30 // Sasoia 
erakundeak alkoholemia 
analisiak, Txosnagunean

08.26 LARUNBATA

ODOLOSTE EGUNA

11:00 // Diana gaiteroekin 
 
11:00 // Hasiberrientzako 
entzierroa

11:00-14:00 // Pintxo 
gargantua Herriko Plazan

>

>
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dekogartzia@hotmail.com  T. 615 759 525 / 689 219 826 Laudio 

MARGOKETA ETA APAINKETAK

MARGOKETA ETA APAINKETA OROKORRA

MIKROZEMENTU APLIKAZIOA 

PARKET FLOTATZAILE JARTZEA

MARGOTURIKO PAPERA JARTZEA

PLADUR

FFATXADEN ESTALDURAK

Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

Ugaria eta anitza. Horrelakoa 
izango da Laudioko Jaietako musi-
ka eskaintza. Ohi legez, hiru ohol-
tza nagusi egongo dira: Zumalaka-
rregi etorbidekoa, Herriko Plaza-
koa eta Txosnagunekoa.  

Estilo banaketa, guneka
Talde ospetsu ugari igoko dira 

aipatutako lehen eszenatokira, 
Zumalakarregi kalera. Abuztua-
ren 16an AC/DCren doinuek har-
tuko dute karrika, Bon Scot Revi-
val Show tributu taldearen esku-
tik. Genero musikalen arabera-
ko kontzertu sorta nagusituko da  
hurrengo egunetan. Folk doinuak 
entzungo dira Berakatz Egunean, 
Susana Seivana eta Ardentiarekin. 

Koadrilen Egunean, aldiz, reggae 
gaua egongo da, La Regadera eta 
Iseo & Dodosounden erritmoe-
kin. Hesian eta Zea Maysen txan-
da izango da Odoloste Egunean, 

eta Honat erromeria arduratuko 
da jaiei azken notak jartzeaz, igan-
dean. 

Herriko Plazara, aldiz, erritmo 
lasaiagoko taldeak bertaratuko 
dira: Gontzal Mendibil, Urko, Txo-
min Artola, Elegancia Mexicana, 
Habanera, Puro Relajo, San Roke 
musika banda, Intxankurdia dan-
tza taldea, Trio Mendianoche eta 
Kukai dantza taldea, besteak beste.

Txosnagunea
Bi oholtza jarriko ditu Txosna 

Batzordeak Aldai Plazan: Eszenato-
ki nagusia eta afari musikatuare-
na. Radio Revolución, Urrats, Txi-
meleta, Childrain, Eskean Kristo, 
Zazkel, Huntza, Akerbeltz, Soul-
breaker Company, Patxuko Nice 
eta Marianitoz Blai taldeak igoko 
dira aurrenekora; eta  Kometa Ur-
dinak, Boogie Riders, Joseba Irazo-
ki eta MobyDick bigarrenera. 

Hesian taldeak joko du Zumalakarregi etorbidean . Aiaraldea.eus

ESTILO ANIZTASUNA NAGUSI  
MUSIKA ESKAINTZAN
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Hainbat berrikuntza sartu dituz-
te Jaiak Koordinakundeak aurten-
go sanrokeetan egingo duen ekin-
tza sortan. “Ezin da urtero progra-
ma osoa aldatu, baina saiatzen 
gara ekintza berriak antolatzen”, 
azaldu du koordinakundeko kidea 
den Uztai Largatxak. 

Laudio’s Got Talent izeneko jo-
lasa izango da aurtengo nobedade 
nagusia, baina Jolasgune Erraldoia 
ere nabarmendu du Largatxak, “hi-
rugarren edizioa izango da aurten-
goa eta indarra hartuz doa”. Txosna 
Batzordearekin duen elkarlanean 
ere sakondu dute koadrilek. “Ho-
rrela sortu da 17ko bazkariaren os-
teko bingoa”. 

Parte hartzeko deia
Gaur egun 18 talde daude Jaiak 

Koordinakundean, baina beha-
rrezkoa da jende gehiagok parte 
hartzea, Largatxak azpimarratu 
duenez. “Jaiei freskotasuna ema-
teko prest dauden pertsona horiek 
animatu nahi ditugu”. Bi bide dau-
de horretarako: “Euren jai-koadrila 
sortzea, edota jada existitzen dire-
netako batean sartzea”.

Txupinazo eguna baino lehen 
hasiko dira jaietarako berotzen. 
Izan ere, tradizioari jarraiki Gar-
deako eskola zaharrean egongo 
dira abuztuaren 11tik 13ra bitar-
tean, jaietarako koadrilen pankar-
tak egiten.  

Aurten ere Aldai plazan egingo da Koadrilen Eguneko bazkaria . Aiaraldea.eus

JAIAK KOORDINAKUNDEAK 
“LAUDIO’S GOT TALENT” JOLASA 
EGINGO DU LEHEN ALDIZ

11:00 // Familiagunea 
Txosnagunean 
 
12:00 // Animazioa Beti-jai 
fanfarrearekin 
 
12:30 // Bertso-saioa 
Txosnagunean 
 
12:30 // Entzierroa eta 
bigantxak -soilik 16 urtetik 
gorakoentzat- 

 

13:00 // Animazioa gaiteroekin 
 
13:00 // Bertso-poteoa 
Txosnagunetik abiatuta eta 
La Colla de Castellers de 
Esplugues de Llobregat 
taldearen emanaldia  
 
13:30 // Txistularien XXXVIII. 
San Roke Alardea elizako 
arkupean

15:00 // Herri-bazkaria 
Txosnagunean

15:00 // 23 urte beherakoen 
elite mailako “XXVIII. Laudio 
Saria-Pablo Bilbao Memoriala” 
txirrindularitza-lasterketaren 
irteera

>

>
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Iazko egin zuten lehen topaketa, San Roke jaien baitan.  Aiaraldea.eus

Indarberrituta iritsiko dira Lau-
dioko koadrila historikoak aur-
tengo jaietara. Iaz egin zuten eu-
ren arteko lehen topaketa, eta aur-
ten bide beretik jarraitzeko asmoa 
dute. 

“Lehen urtea izan zen iazkoa, 
probazkoa. Kalera atera ez zen jen-
de ugari egon zen;  aurten anima-
tzea espero dugu”, adierazi du Fa-
bian Hernandez Perez ekimenaren 
sustatzaileetako batek. 

Hori dela eta, parte hartzea han-
diagoa izango dela aurreikusi dute. 

Los Yumas eta Scorpio
Egitarau berezia aurkeztu dute 

horretarako. Abuztuaren 15ean 
txosna jarriko dute elizako arku-
peetan, jatekoa eta edatekoa luza-
tzeko. Musika emanaldia eskaini-
ko dute bertan Los Yumas eta Scor-
pio taldeetako kideek, 15:30ean.  
16an, aldiz, antzinako koadrilen 
arteko bazkaria egingo dute, toki 
berean.  

Hortaz gain, beste hainbat ka-
lejira eta ekintzetan hartuko dute 
parte.

LAUDIOKO KOADRILA 
HISTORIKOAK “ASPALDIKO 
JAIAK” ALDARRIKATZEKO PREST

Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

2017
Konbinatuak IZOZKI

 Irabiakiak
Terraza

Musika  eskaintza  zabala

Koktelak
SmoothiakFrappeak

Zubiko  kurajo,  9

16:00 // Pasaboloko IX. San 
Roke Txapelketa Lamuza 
parkeko bolalekuan 
 
16:00 // Arabako IX. Bola-joko 
Txapelketa, Lamuza parkeko 
bolatokian 
 
17:00 // Erraldoi eta 
buruhandien kalejira  
 
18:00 // Dantza plaza 
Txosnagunean 

 

18:00 // Txotxongilo-antzerkia 
Herriko Plazan: “Violeta”  

 

19:00-21:00 // 
Pintxo-gargantua Herriko 
Plazan 
 
19:15 // La Colla de Castellers 
de Esplugues de Llobregat 
taldearen emanaldia Araba eta 
Batzalarrin kaleen artean 
 
20:00 // Animazioa Laudioko 
gaiteroen eskutik 
 
20:00 // Bolero-gaua herriko 
plazan el Trio Medianoche 
taldearen eskutik 

>

>
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Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

Nola otu zitzaizuen txapelketa 
egitearen ideia?

Kultura askotako jendea bizi 
gara Aiaraldean, eta iruditu zi-
tzaigun jaietan ere kulturak elkar 
ezagutzeko sareak osatzeko beha-
rra zegoela. 

Zergatik boleibola?
Paraguayn eta Brasilen asko jo-

katzen dugun kirola da. Gure he-
rrialdean ohitura handia dago. 

Lamuzako kirol-zelaian elkar-
tzen gara jolasteko, frontoiaren 
parean. 15-20 lagun batzera ere 
iritsi gara!

Abuztuaren 17an izango da txa-
pelketa. Zer egin behar da apun-
tatzeko?

Egunean bertan apuntatu behar 
da. Iaz ere Laudion bizi diren Eus-
kal Herriko eta beste herrialdeeta-
ko gazte ugari etorri ziren. Aldai 
plazan izaten da hori, abuztuaren 
17an.

Zergatik da garrantzitsua era 
honetako dinamikak gauzatzea?

Jende asko bizi gara hemen, bai-
na ez dugu elkar ezagutzen. Ho-
rrela ekintzetan elkarrekin har-
tzen dugu parte. 

KULTURARTEKOTASUNA 

“Jaietan ere kultur-sareak 
osatzeko beharra dago, 
horretarako da txapelketa”

VIRGINIA RODRIGEZ ACUÑA 
(PARAGUAY, 1966) KULTURARTEKO 
ZUBIAK ELKARTEKO KIDEA ETA 
JAIETAKO BOLEIBOL TXAPELKETAKO 
ANTOLATZAILEETAKO BAT DA. 

Batzalarrin,2

Zumalakarregi etorbidea, LAUDIO  946 72 58 41

Zure jaietako disko-taberna!

20:00 // Odoloste-jana 
 

23:30 // Zea Mays eta 
Hesian taldeen kontzertua 
Zumalakarregi etorbidean 

 

00:30 // IX. Kaltzontzilo eta 
kulero lasterketa, Herriko 
Plazan 

>

>
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Sanrokeen jai tartean ere egon-
go da zertaz gozatu. Abuztuaren 
19an egingo da Untxi eta Tortilla 
Txapelketa Gastronomikoa. Bere-
zia izango da, txapelketaren 40. 
edizioa izango baita. 1977 urtean 
egin zen lehenbiziko aldiz. Raka-
tapla koadrilako zortzi kideri otu 

zitzaien ideia, Logroñoko San Ma-
teotako Txuletilla Txapeleketan 
parte hartu ostean. Baina lehen 
saiakerak ez zuen arrakasta han-
dirik izan: sari gehiago egon ziren 
parte hartzaileak baino. 

Hala ere,  urteek ospe eta garran-
tzia eman diote lehiaketari, abuz-

tuan Laudion egiten den ekintza 
esanguratsu eta jendetsuenetari-
ko bat bilakatzeraino. 

Euskara sustatzea helburu
Hain handia izan ohi da parte 

hartzea, ezen 2003 urtean Guiness 
Errekorra apurtzeko adina untxi 
eta tortilla aurkeztu baitziren: 350. 
“Baina notarioa eta telebista ez zi-
ren bertaratu”, oroitu du Ekhiotz 
Bilbao antolatzaileak. 

Rakataplako kideak azaldu du 
ez dutela aurreikusi aparteko ezer 
prestatzea urteurrena ospatzeko: 
“Ohiko parte hartzea espero dugu 
eta Voces Navarras taldea etorriko 
da emanaldia eskaintzera”. 

Hala ere, hurrengo urteetarako 
erronka dute buruan: euskararen 
presentzia handitzea, megafonia-
tik hasita. 

 .Jai herrikoi
eta

parte-hartzaileen 
alde!

Abuztuaren 15, 16 17, 23, 24, 25, 26 eta 27

LAUDIOKO JAIAK 2017

Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

Txapelketa Herriko Plazan egiten zen aspaldi. Rakatapla  

UNTXI ETA TORTILLA TXAPELKETAK
40 URTE BETEKO DITU AURTEN



 AIARALDEA  /// JAIETAKO ALDIZKARI BEREZIA 2017 /// 59

EUSKAL JANTZIAK

BORDATU - mota guztiak

ESKUZ EGINDAKO PIEZAK

OSAGARRI TRADIZIONALAK

Plaza de Abastos · 94 465 97 53 
ezkurranervion6@yahoo.com 

Udala arduratuko da hemendik 
aurrera Baserritar Eguneko azo-
ka antolatzeaz. Hori egingo duen 
lehen urtea izango da, orain arte 
Kilkerrak koadrila arduratu baita  
antolakuntzaz. 28 urtez egon da 
koadrila goizeko postu eta ekin-
tzak kudeatzen. Adierazi dutenez, 

ardura euren gain hartu aurretik 
beste koadrila bat zegoen antola-
tzaile lanetan. 

Azokaren nondik norakoak, bai-
na, ez dira asko aldatuko udalaren 
arabera. Aurreko urteetako postu 
kopuru bera egotea espero da, egi-
tasmoaren osasun onaren seinale. 

Dozenaka ekoizlek hartzen dute parte azokan.  Aiaraldea.eus

UDALAREN ESKU GERATU DA 
BASERRITAR EGUNEKO AZOKA

Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

01:00 // Pankarta 
sari-banaketa herriko plazan 
 
2:00 // Disko-dantza 
Txosnagunean

08.27 IGANDEA

KOFRADIAREN ETA 
ERROKETXUREN 
EGUNA

11:00 // Pintxo gargantua 
Herriko Plazan  
 

11:00 // Diana gaiteroekin 
 
11:00 // Prozesioa, San Rokeren 
irudia ermitara itzultzeko 
 
11:00 // Hasiberrientzako 
entzierroa 
 
12:30 // Entzierroa eta 
bigantxak -16 urtez 
gorakoentzat- 

>

>
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Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

Bulegoa-Erakusketa: Lantegia:

Trofeoak, kopak, txapelak, plakak, giltzatakoak, pin-ak, kamisetak, zapiak, mantalak,
laser-grabatuak, metakrilatoa, promozio artikuluak, instituzio sariak,

merchandising, grabatuak, taillaketak, bordatuak, estanpazioak

Historikoak izango dira aurten-
go Laudioko Jaiak, zentzu batean. 
Ez da zezenketarik egongo, udalak 
hala erabakita. Egitarautik kanpo 
geratu da jaien azken eguneko ze-
zenketa. “Azken urteetan nabar-
mena izan da ikusle kopuruaren 
jaitsiera”, azaldu du Amets Mea-

za jaietako zinegotziak. Horrega-
tik erabaki dute bertan behera uz-
tea ekintza.  

Dena den, zezenak ez dira guz-
tiz desagertuko,  entzierroak egin-
go direlako. Zezen plaza jarriko da 
gainera, Zoroak koadrilak erabili-
ko baitu, besteak beste.

Azken urteetan gutxituz joan da zezenketetara zihoan jende kopurua. 

ZEZENKETARIK GABEKO JAIAK IZANGO 
DIRA AURTENGOAK, LEHENBIZIKOZ 12:30 // San Roke Musika 

Elkartearen kontzertua Aldai 
Plazan 
 

14:00 // San Rokeren 
kofradiako kideen bazkaria 
elizako arkupean 
 

17:00 // Erraldoi eta 
buruhandien kalejira  

>

>
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HERRITARREI ZIRIKA

ZEINTZUK DIRA ZURETZAKO 
PARRANDARAKO ABESTI 
EGOKIENAK?

Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

IÑAKI MOSKOSO URKIJO

PIRULO TXOUKO KIDEA
1. The Offspring - Why Don’t You 
Get A Job?
2.Dire Straits - Money for nothing
3. Reno Renardo- Crecí en los 80
4. Hertzainak - Arraultz bat pinu 
batean
5. Siniestro Total- Me pica un 
huevo

AIALA MENDIETA URREZTI

ABESLARIA
1. Iseo & Dodosound - 
Lost City
2. Moonshine Wagon - Where the 
fuck are my friends
3. Arnau Griso - Para que el 
mundo vea
4. Lyrikan - Te sientes bien
5. Russ - Goodbye

IBONE SANCHEZ 

GARMENDIA

ATLETA
1. Betagarri - Txikia naiz
2. El Último Ke Zierre - Escupiré 
Jodidos 
3. Dropkick Murphy’s - I’m 
shipping up to Boston 
4. Ramones  - Do you remember 
rock ‘n’ roll radio? 
5. Su Ta Gar - Jo Ta Ke

MIKEL MORENO FERNANDEZ

MUSIKA EKOIZLEA
1. Alonzo - Suis moi
2. DJ Khaled - Wild Thoughts ft. 
Rihanna, Bryson Tiller
3. Future - You Da Baddest ft. Nicki 
Minaj
4. J Hus - Solo One
5. Juls feat Not3s, Kojo Funds & Eugy 
- Bad

PILI YÁÑEZ GUERRA

ZUMBAZALEA
1.  Amparanoia eta Esne beltza - 
Buen rollito
2. Muchachito bombo infierno -  
Ojalá no te hubiera conocido nunca
3.  Gala - Come into my life
4. Camilo Sesto - Melancolía
5. Egan - Behin batean Loiolan

G
az

te
zu

lo
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Ondo pasa jaietan!

Jose Arrue kalea,  7-A  · 01400 Laudio  ·  Tel.: 94 672 80 84  ·  Mov.: 630 823 006    
e.mail: arazkigarbiketa@euskalnet.net

Txerri jasotzea patinetan

www.  aiaraldea.eus

Hautsa kendu diegu VHS formatuan zeuden hainbat bideo zintari, eta aia-
raldea.eus-en zintzilikatu ditugu 1986 eta 1992 urteetako irudiak: txerri jaso-
tzea patinetan, koadrilen kalejirak, garaiko aldarrikapenak, txupinazoa, pa-
rrandazaleen lekukotzak... Festen historian murgildu nahi?  

Laudio SAN ROKE JAIAK 2017

Askotariko 
pintxoak

Gosariak
6:00etatik
aurrera

Ostiraletan
Karaokea

Nerbioi kalea 34 (Zubiaur kaleko izkinan) LAUDIO  944 979 568

18:00 // Kalejira San Roke 
musika elkartearen eskutik 
 
19:00 // Antzerkia herriko 
plazan: “El asombroso Dave 
Wonderthing” 
 

20:00 // Animazioa 
gaiteroekin 
 
21:30 // KUKAI dantza 
taldearen emanaldia Herriko 
Plazan: “Hazipenen pozak”
 
23:00 // Erromeria 
Zumalakarregi etorbidean 
Honat taldearekin 

 

23:00 // Kalejira Sorginlarren 
Mitologia Taldearen 
buruhandiekin 
 
23:30 // Erroketxu txakurraren 
kalejira eta erreketa 

>
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09.15 OSTIRALA

TXUPIN EGUNA

18:00 // Danborrada auzoan 
barrena

19:00 // Txupina eta kalejira 
buruhandiekin

20:00 // Pintxo-potea 
Txosnagunean eta auzoko 
tabernetan

20:30 // Umeentzako 
ikuskizuna, Untzueta plazan

23:00 // Kontzertuak: Txapel 
Punk, Etsaiak Eroak eta  
Diskodantza

09.16 LARUNBATA

08:00 // IX. Mendi Martxa 
(Izen ematea txosnagunean. 
Ohiko ibilbidea)

11:00 // Puzgarriak,  
umeentzako tailerrak eta 
jolasak, Kamaraka kalean

12:00 // Igel-toka txapelketa 

14:30 // Herri-bazkaria, 
Pagolar kalean

Latiorroko Jaiak IRAILAK 15-17

Maila handia egon ohi da Latiorroko Marmitako Txapelketan.  Aiaraldea.eus

Bereziak izango dira aurtengo 
Latiorroko Jaiak. Ekitaldi berezi bat 
batuko da ohiko eskaintza bildu-
mara: auzoan ospatuko da Euskal 
Herriko Marmitako Txapelketa. Ez 
da hori izango bitxikeria bakarra, 
30. edizioa izango baita aurtengoa.

Hirugarren aldiz eskualdean
2003an egin zen Euskal Herriko 

Marmitako Txapelketa Aiaraldean 
azkenengo aldiz, Urduñan.

Laudion, baina, 1995 urtean egin 
da soilik. Gauzak hala, eskualdean 
egiten den hirugarren aldia izango 
da Latiorrokoa, eta auzoko jaietan 
urtero ospatzen den marmitako 
txapelketaren lekua hartuko du. 

Kamaraka kalean izango da zita, 
irailaren 17an. 10:00etan hasiko da 
lehiaketa, baina goizeko zortzieta-
tik egongo da bertaratzeko aukera. 

Egitaraua ez da kazolak pres-
tatzera mugatuko, beste hainbat 
ekintza ere antolatuko dituzte, goi-
za are gehiago girotzeko. 11:00etan 
marmitako tailerra egingo dute, 10 

eta 16 urte bitarteko gazteentza-
ko. Ez da edonolako ikastaroa izan-
go, Basque Culinary Centerreko ki-
deek dinamizatuko baitute. 

Slow Food Arabak ere hartuko 
parte egitarauan: dastamen la-
borategia eskainiko du eguerdiko 
ordu bietan, adin guztiei bideratu-
ta. Herri bazkariarekin eta sari ba-
naketarekin emango zaio amaiera 
programari.  

Latiorro, 30 urteko bidea
30 urte bete zituen iaz Latiorro-

ko Marmitako Txapelketak. 1987 
urtean sortu zen, Laudioko Jaieta-
ko Untxi eta Tortilla Gastronomia 
Txapelketan. Bertan parte hartzen 
zegoen bikote gazte bati bururatu 
zitzaion jarduera hori antolatzea. 

Pentsatu eta egin. Azkar lortu 
zuen txapelketak ospea eta pres-
tigioa. 

1990eko hamarkadan Arabako 
lehenengo Marmitako Txapelke-
ta egin zen auzoan, 90 kazolaren 
parte hartzearekin.  

LATIORROKO JAIETAN OSPATUKO 
DA EUSKAL HERRIKO MARMITAKO 
TXAPELKETA NAGUSIA

>
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16:00 // Mus txapelketa, 
Gorbea kalean

17:30 // IV. Ping Pong 
txapelketa, Goikogane zelaian

22:00 // Kale zinemaldia, 
Kamaraka kalean

23:00 // Musika jaialdia:   
Agian, Enkore, Diskodantza...

09.17 IGANDEA

EUSKAL HERRIKO 
MARMITAKO 
TXAPELKETA

10:00 // Euskal Herriko XL. 
Marmitako txapelketa  eta 
Latiorroko XXVIII.  Marmitako 
txapelketa, Kamaraka kalean

11:00 // 10-16 bitarteko 
gazteentzako marmitako 
tailerra, Basque Culinary 
Centerren eskutik

11:30 // Umeentzako tailerrak, 
NIREA proiektuaren eskutik

12:30 // Showcooking saioa, 
Basque Culinary Centerren 
eskutik

13:00 // Kazolak 
epai-mahaiaren aurrean 
aurkeztea. Jarraian, jajan 
aurreko txikiteoa

13:30 // Dastamen laborategia, 
Slow Food Arabaren eskutik

14:00 // Zozketa: Mariskada, 
hegaluzea, egonaldia hotel 
batean...

15:00 // Marmitako bazkaria, 
Kamaraka kalean

19:00 // Txokolatada, Pagolar 
kalean

20:00 // Jai amaiera, Pagolar 
kalean

Latiorroko Jaiak IRAILAK 15-17

Nahiko gorabeheratsua da, bai-
na, Euskal Herriko Txapelketaren 
parte hartzea. Iaz 69 kazola baino 
ez ziren aurkeztu, eta beste urte 
batzuetan 140tik gora egon dira. 

Izan ere, Laudioko jendeak dilema 
batekin egin du topo urte askotan: 
Latiorrokora edo Euskal Herriko-
ra joatearen artean erabaki behar 
izan dute, biak egun berean ospa-

tu direlako askotan. 
Hala ere, parte hartze altua egon 

ohi da Latiorron, herriko hainbat 
txoko eta koadrila bertaratzen 
baitira goiza su-gozotan igarotze-
ra. Horregatik, aurtengo norgehia-
goka jendetsua izatea espero dute-
la adierazi dute antolatzaileek, La-
tiorroko eta Euskal Herriko parte 
hartzaileak batuko dituelako. 

Areta txapeldun
Aiaraldearrek protagonismo 

handia izan dute Euskal Herriko 
Marmitako Txapelketaren histo-
rian. 39 ediziotik 9tan eskualde-
ko herritarrek irabazi dute lehen 
saria. 

1986an Laudioko Gau Txoriak 
taldea geratu zen lehen postuan, 
eta Rakatapla 1993an. Iaz, aldiz, 
Orozkoko Beti Jai elkarteak es-
kuratu zuen saria, 2004an Areta-
ko Ibai Alde taldeak, 2011n Atxar-
te txokoak eta 2002an Egoskaitz 
txokoak. 

Baina txapeldunen ligan txapel-
dunik badago, Areta Beti da hori. 
Hiru aldiz jantzi dute txapela koa-
drila horretako kideek: 1996, 2003 
eta 2008ko edizioetan. 

Euskal 
Herriko 
txapelketaren 
39 ediziotik 
9tan 
Aiaraldeko 
parte 
hartzaileek 
jantzi dute 
txapela

Marmitako bazkaria egongo da txapelketaren ostean.  Aiaraldea.eus

>
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Euskal Herriko Marmitako 
Txapelketa izango da Latiorroko 
Jaien ekintzarik esanguratsuena, 
baina ez bakarra. Azken urteetako 
helburuei eutsiz, egitarau oparoa 
prestatu dute jai batzordeko kideek, 
irailaren 15etik 18ra luzatuko dena.

Gaueko eskaintzak izango du 

pisu handia jaietan. 
Ostiralean bi talde igoko dira 

oholtzara: Txapelpunk eta Etsaia-
keroak (Etsaiak talde mitikoaren 
30. urteurrena ospatzeko sortu-
tako proiektua). Hortaz gain, es-
kualdeko talde batek ere eskaini-
ko du kontzertua, eta disko-dan-

tza egongo da gero, gaua luzatze-
ko.  Larunbatean, aldiz, Aiaraldeko 
Radio Revolución eta Bilboko En-
kore taldeek joko dute, tokiko bes-
te talde batekin eta diskodantzare-
kin batera. 

Egun osoko eskaintza
Egitaraua, ordea, ez da gaueko 

parrandara mugatuko. Beste hain-
bat ekintza egongo dira. Ostiralean 
danborrada eskainiko dute Latio-
rro Ikastetxeko haur eta gurasoek. 
Jarraian piztuko da festaren hasie-
ra suziria, 19:00etan. 

Larunbatean, aldiz, mendi ibilal-
diarekin hasiko da eguna, eta bes-
te hainbat jarduera egongo dira 
egunean zehar: igel-toka, mus eta 
ping-pong txapelketak, herri baz-
karia edota kale-zinemaldia, bes-
teak beste. 

Latiorroko Jaiak IRAILAK 15-17

Latiorroko jaiak 2017
kontzertuak
IRAILAK 15 ostirala

IRAILAK 16 larunbata

EUSKAL HERRIKO XL. MARMITAKO TXAPELKETA IRAILAK 17
 Izena emateko eta informaziorako ehmarmitako@gmail.com     @LatiorrokoJaiak      Lateorroko Jai Batzordea

Egun guztian zehar pintxoak eta Falzue

Umeentzako tailerrak goiz osoan zehar.             proiektua.                Fundazioa.
 + BCC-en marmitako TAILERRA

ADIN GUZTIENTZAKO BCC showcooking eta                Dastatze laborategia 

Etsaiakeroak taldea igoko da oholtzara, besteak beste.  Saioa Gauilunak

ETSAIAKEROAK, TXAPELPUNK ETA 
ENKOREK GIROTUKO DITUZTE JAIAK
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Gora Orozko! 
gora sanantolinak!

Aurten ere Orozko-Laudio-Areta autobus 
zerbitzua egongo da bariku eta zapatu gauean

OROZKOKO JAIAK

Josu San Pedro
OROZKOKO ALKATEA

A
rgi dago denok nahi 

ditugula jai entre-

tenigarriak eta go-

goangarriak, baietz? 

Bada, horretarako gakoa zeu 

zara. Lagun artean, familian… Izan 

parte, hartu parte! Antolinzaleak 

Jai Batzordeak jai-egitarau be-

te-betea prestatu digu. Ez galdu 

aukera, erdu!

Errespetua eta tolerantzia ere  

nahi ditugu jaietan, gogoratu: “ez” 

beti da “ez”. Ez dezala inoren ja-

rrerak bestearen jaia izorratu. 

Zaindu ingurua eta ingurume-

na. Gure esku dago harro sentia-

raziko gaituen herria edukitzea 

eta jai gogoangarriak izatea.

Aurtengo omenduak gogoan, 

herritik sortutako kultura eta hiz-

kuntza ezagutu, babestu eta par-

teka dezagun, Blas de Otero ze-

naren baimenarekin:

“Al nacer, lo primero que hicie-

ron fue cercenarme la lengua.

 Me dieron el cambiazo.

(…)  Tenía perfecto derecho a 

disponer del idioma de mis an-

tepasados. El que oía a mi abue-

la entre los manzanos y cerezos 

de la huerta. Protesto. Yo reclamo 

una lengua impagada”. 

Gozatu eta gozarazi euskaraz! 

Kalean ikusiko dugu elkar! Gora 

Orozko, gora sanantolinak!

SANANTOLINAK [ ABUZTUAK 31 - IRAILAK 4 ]

OROZKO 
UDALA
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Orozkoko Sanantolinak ABUZTUAK 31-IRAILAK 4 

Musika eskaintza anitz eta opa-
roa egongo da sanantolinetan. 
Hainbat estilotako taldeak taula-
ratuko dira. 

Horietako asko lan berria besa-
pean dutela iritsiko dira Orozkora. 
Iaz argitaratu zituzten euren biga-
rren diskoak Mafalda eta Lagrimas 
De Sangre taldeek, eta horiek aur-
keztera bertaratuko dira Orozko-
ra irailaren 2an. Txosnagunean eta 
Gorbeia kaleko eszenatokian joko 
dute, hurrenez hurren. 

Mafaldaren kontzertuaren os-
tean Aneguria rap abeslaria igo-
ko da oholtzara, festa goizeko ordu 
txikietara arte luzatzeko. 

Zopilotes Txirriaosek, aldiz, hi-
rugarren diskoa  -Entre Atxunes 
y Culebras deitutakoa- argitaratu 
berri du. Radio Revolución eta Ez-
ten Giro taldeekin batera joko du 
Txosnagunean, irailaren 1ean.  

Jurgi Ibarretxe laudioarrak es-
kualdeko beste musikari batzue-
kin sortutako cumbia estiloko tal-
dea da Radio Revolución; emaku-
me musikariekin osatutako erro-
meria talde gipuzkoarra da, aldiz, 
Ezten Giro.

Berbenak
Ez dira faltako ezta ere jaiak gi-

rotzeko erromeria eta musika jar-
tzaileak. DJ Bull izango da lehena, 
abuztuaren 31n. Bere musika bil-
duma amaigabeko aleak jarriko 
ditu txosnagunean, dagoen jen-
de eta giroaren arabera moldatu-
ta. Oxabi berbenak joko du biha-
ramunean eta Joselu Anaiak tal-
de mitikoak, berriz, irailaren 3an. 

Bestalde, musika eta antzerkia 
uztartuko dituzte Las Fellini talde 
ospetsuko kideek. Berakatz Egu-
nean -Irailak 4- igoko dira Zubiaur 
Plazako oholtzara, 17:00etan. 

Mafalda talde valentziarra izango da Zapatu Morean. Saioa Gauilunak

MAFALDA, LAGRIMAS DE 
SANGRE ETA ANEGURIA IGOKO 
DIRA HERRIKO OHOLTZETARA

08.31 EGUENA

19:00 // Txupinazoa eta kanpai 
hotsak

19:00 // Eskupilota partiduak

 

   

20:00 // Dantza poteoa

20:00 // Sardina jana
 
21:00 // Kontzertua: DJ Bull, 
Txosnagunean

09.01 BARIKUA

UMEEN EGUNA

10:00 // Pintura lehiaketa, 
Zubiaur plazan

12:30 // Joko-rallye txikia (2-8 
urtekoentzako) zein handia (8 
urtetik aurrerakoentzat); eta 
Motor-lasterketa 2 urtetik 
gorakoentzako,
Lehendakari Agirre plazan

17:00 // IV. Mus txapelketa, 
Batzokian >
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17:00 // Auto-zoro lasterketa, 
Itxina kalean 

19:00 // Mozorro lehiaketa, 
Zezen plazan

19:30 // “Ezker-pareta” 
esku-pilota txapelketako finala

20:00 // Pintura eta mozorro 
lehiaketako sari banaketa, Zezen 
plazan

20:30 // Umeentzako afaria 
Zubiaur plazan

22:00 // Kontzertuak, 
Txosnagunean: Radio 
Revolución, Zopilotes Txirriaos 
eta Ezten Giro

23:00 // “Oxabi” erromeria 
Zubiaur plazan

09.02 ZAPATUA

SAN ANTOLIN 
EGUNA

11:00 // Garrafa lehiaketa, 
Zubiaur plazan

11:00 // Meza, San Antolin 
ermitan

11:30 // Pilota partiduak, 
plazako frontoian

12:00 // Zekorrak zezen plazara 
ateratzea 
(Eguraldiak galaraziz gero, 
kolokioa Donibane Aretoan 
izango da)

12:30 // San Roque musika 
banda eta Ubixeta dantza 
taldearen ikuskizuna, Zubiaur 
plazan

13:00 // Garrafa lehiaketako sari 
banaketa eta doako garrafa eta 
limonada dastaketa

Orozkoko Sanantolinak ABUZTUAK 31-IRAILAK 4 

Berezia izango da aurtengo Sa-
nantolinetako pregoiaren irakur-
keta, José Arrue margolariari eta 
Blas de Otero poetari omenaldia 
egiteko baliatuko baitute. 

Biak ala biak bilbotarrak ziren, 
baina harreman handia izan zuten 
Orozkorekin. Arrue orozkoar ba-
tekin ezkondu zen eta 10 urte iga-
ro zituen herrian bizitzen. Inspi-
razio iturria izan zen berarentzat 

herria. “Orozko zen Arruerentzat 
euskal kulturaren leku adierazga-
rriena”, azaldu du Felix Muguru-
tza adituak. 

Blas de Oterorentzat ere oso toki 
garrantzitsua izan zen udalerria. 
“Berak zioen Orozko zela bere be-
netako aberria”, adierazi du Ibon 
Arbaizak. Blas de Otero fundazioa-
ren zuzendariak azaldu du poetak 
uda ugari igaro zituela bertan, se-

Blas de Otero eta José Arrue. Blas de Otero fundazioa / Gonzalo Gomez Arrue

BLAS DE OTERO ETA JOSÉ 
ARRUE OMENDUKO DITU 
JAIETAKO PREGOIAK

Berazan antzeztuko da Jose Arrueren “Erromeria” koadroa. José Arrue

>

>
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Jaietan   
taldeeI

 egokitutako   
menuaK

DAUZKAGU!

Ondo pasa
jaietan!

18:30 // Zekorketa, 
Salamancako Charro de Llén 
ganadutegiko 4 zekorrekin

ZAPATU MOREA
Txosnagunean

19:00 // “Mamiki” batukadaren 
kalejira

20:30 // Kancaneo taldearen 
“Pa ti pa mi” antzerki-obra

21:30 // Ekitaldi feminista 

00:30 // “Mafalda” taldearen 
kontzertua

02:00 // Ane Guriaren 
kontzertua, txosnagunean

20:30 // “Los Txamukos” 
mariatxiak, Zubiaur plazan

23:00 // Irrintzi txapelketa, 
Zubiaur plazan

Orozkoko Sanantolinak ABUZTUAK 31-IRAILAK 4 

nide ugari zituelako: “Errekan bai-
natzen zen, pilota partiduak jokatu 
zituen frontoian... Zekor bat torea-
tzera ere iritsi zen jaietan”. Herria-
rekiko zuen maitasuna islatua ge-
ratu zen bere ibilbide literarioan. 
“Olerki askotan egiten dio errefe-
rentzia Orozkori, Bilbo  ‘ilun eta in-
dustrialarekin alderatuta”. 

Izen handiko sortzaileak
Figura garrantzitsuak izan zi-

ren Otero eta Arrue, bakoitza bere 
alorrean. “Euskal Herriko margo-
larien artean Arrue da munduan 
ezagunena eta bere estilo bere-
ziagatik errazen identifikatzen 
dena”, ziurtatu du Mugurutzak. 
“XIX. mendearen amaierako gi-
zartea ikertzeko ez dago bere lana 
bezain onik. Komiki itxurako iru-
di haiek gogorki kritikatu zizkio-
ten bere garaian, baina oso arra-
kastatsuak izan ziren eta imitatzai-
le eta, areago, faltsifikatzaile anda-
na izan zuen atzetik”.

Otero, aldiz, Federico Garcia Lor-
carekin parekatu daiteke, Arbaiza-

ren ustez. “Maila berean jartzen 
dute hainbat literatur kritikarik, 
XX. mendeko oso figura garrantzi-
tsua izan zen”. 

1977 urtean hil zen Arrue, Lau-
dion. Handik bi urtera zendu zen 
Otero, Madrilen. Bi artisten seni-
deekin jarri dira harremanetan jai 
batzordeko kideak, pregoian parte 
hartzea proposatzeko, baina orain-
dik ez dute zehaztu nola egingo 
den ekitaldia. 

“Erromeria” lana, antzezpen
Arrueren figurak zeresana 

emango du sanantolinen ostean 
ere. Margolariaren “Erromeria” 
koadroaren antzezpena egingo 
dute Beraza auzoan, margolana 
egin zen toki berean. Bideoz gra-
batuko dute ekimena, Anton Laz-
kanok zuzendutako dokumental 
baten parte izango baita.  

Bi 
artistentzako
inspirazio 
iturria izan 
zen Orozko. 
Oterok 
hainbat 
olerkitan 
aipatzen 
du herria, 
eta Arruek 
margolan 
ugari egin 
zituen bertan

>

>
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Orozkoko Jaietan protagonismo 
berezia izango duen musika talde 
bat baldin badago, “Hilean Bariku 
Bat” da. Zaloako Jaietan jo zuten uz-
tailean, eta beste hainbat kontzer-
tu dituzte lotuta: Ibarrako festetan 
-abuztuaren 15ean-, sanantolinetan 
-irailaren 3an- eta Berazako San Mi-
geletan -irailaren 30ean-. 

“World tourra” deitu diote Oroz-
kotik mugitu gabe egingo duten 
birari. Umorea, behintzat, ez zaie 
falta. “Hori da gure bertuterik na-
barmenena”, azpimarratu dute 
proiektuko kideek, “taula gainean 
oso ondo pasatzen dugula eta hori 
transmititzen diogula publikoari”. 

Duela bi urte hasi zen egitasmoa, 
Orozkoko txosnetako jam sessione-
tan. Gaztetxera mugitu ziren gero 
saio inprobisatu horiek. Hilero bil-
tzen ziren, ostiraletan; hortik da-
tor taldearen izena. Gaztetxea itxi 
zenean, baina, bertan behera gera-
tu zen ekimena, harik eta aurten-
go udaberrian Jentilzulo kulturgu-
nean martxan jarri zuten arte. 

Gaur egun hiru trikitixa, baxujo-
le bat, bi abeslari eta lau perkusio-
nista daude taldean. Bertsioak egi-
ten dituzte gehienbat, baina abesti 
propio bat ere konposatu dute: “Ez 
dugu asmo zehatzik, denera ireki-
ta gaude”. 

Hilean Bariku Bat taldeko kideak, Orozkoko plazan. Nora Latatu Landaluze

23:00 // Kontzertua “Lágrimas 
de Sangre” taldeagaz, Gorbeia 
kalean

1:00 // Disko dantza, Zubiaur 
plazan

09.03 DOMEKA

JUBILATUEN EGUNA

10:00 // Marmitako lehiaketa, 
Eskolako patio estalian

11:00 // Kalejira 

11:30 // Meza, San Juan 
parrokian

12:00 // Dantzaldia Ubixeta 
dantza taldeagaz

12:00 // Zekorrak zezen plazara 
ateratzea (Eguraldiak galaraziz 
gero, kolokioa Donibane Aretoan 
izango da)

12:30 // Herri kirolak, Zubiaur 
plazan

13:30 // Bertso saioa Zubiaur 
plazan: Onintza Enbeita eta Ibon 
Ajuria

14:15 // Marmitako lehiaketaren 
sari banaketa 

14:30 // Jubilatuen bazkaria, 
Eskolan 

18:30 // Zekorketa

20:30 // Joselu Anaiak 
Zubiaur plazan

21:00 // Elkartasun afaria eta 
musika ekitaldia “Hilean bariku 
bat” 

Orozkoko Sanantolinak ABUZTUAK 31-IRAILAK 4 

“WORLD TOURRA” EGINGO DU 
HILEAN BARIKU BAT TALDEAK 
AUZORIK AUZO

>

Egunsetian hasten gara lanean,
joan zaitez etxera ondo gosalduta! 
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Urtero bezala, bokatak eta kazolatxoak

Abuztuaren 31tik irailaren 4ra arte kartako bazkariak

Orozkoko Sanantolinak ABUZTUAK 31-IRAILAK 4 

09.04  ILENA

BERAKATZ EGUNA 

12:00 // Joko poteoa

15:00 // Herri bazkaria, 
frontoian

17:00 // “Las Fellini” taldearen 
ikuskizuna, Zubiaur plazan

19:00 // Koadrilen arteko 
Bigantxa-jokoak zezen plazan

21:00 // Musika ikuskizuna 
“Ladies Band” taldeagaz, 
Zubiaur plazan

23:00 // Txokolatea, Zubiaur 
plazan

23:30 // Jaien amaiera

Pisu nabarmena izango du Alaitz 
Aramendik Txosnaguneko egita-
rauan. 

Sanantolinen bigarren egunean 
-irailak 1- 10 urte beteko dira atxi-
lotu zutenetik. Gauzak hala, bere 
egoera salatzera bideratuak egon-
go dira aurtengo festetako hain-
bat ekintza. 

Aramendiren kasua izango 
dute hizpide Zapatu Morean, eki-
men horren antolatzaileek aurre-
ratu dutenez. “Alaitzen egoeratik 
abiatuta emakume guztiok paira-
tzen dugun zapalkuntza salatuko 
dugu”. Iaz egin zen Zapatu Morea-
ren lehen edizioa, Matxintxu ema-
kume elkartearen eta Gazte Asan-
bladaren arteko elkarlanari esker: 
“Espero baino arrakasta gehiago 
izan zuen, eta ildo horretan sakon-
duko dugu aurten”. 

Irailaren 2an izango da zita, San 
Antolin Egunean. Kalejira egongo 
da lehenbizi, “Mamiki” batukada-
rekin. Kancaneo antzerki taldea-
ren “Pa ti pa mi” lana ikusi ahal 
izango da gero, eta horren ostean 
egingo dute ekitaldia. Mafaldak eta 
Aneguriak emango diote amaiera 
egunari. “Aneguria emakumezko 

rap abeslaria da; eta Mafaldak, gi-
zonezko taldekideak baditu ere, al-
darri feminista ugari plazaratzen 
ditu”, azaldu dute antolatzaileek.  

Elkartasun afaria
Hurrengo egunean -irailak 3- 

egingo dute elkartasun afaria 
Txosnagunean. 

Aramendiren aurkako  epaia sa-
latzea izango da ekimen horren xe-
dea. Hilean Bariku Bat taldea izan-
go da afalostea girotzearen ardura-
duna. 535 urteko kartzela zigorra 
ezarri zioten preso politiko oroz-
koarrari uztailean, ekintza arma-
tua egotzita.

Iaz egin zen Zapatu Morea lehenbiziko aldiz. Julen Zubiete

ALAITZ ARAMENDI IZANGO DA 
TXOSNAGUNEKO EGITARAUAREN 
PROTAGONISTA NAGUSIA
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Festa ez da berehalakoan amaitu-
ko Orozkon. Sanantolinei agur esan 
eta bi astera hasiko dira hurrengo 
jaiak: Beraza auzoko sanmigelak. 

Ohiko egitura mantenduko dute: 
ostegunean hasiko dira -irailak 28- 
, igandean amaitzeko. Ez dira fal-
tako ohikoan egiten diren ekin-
tzak. Umeentzako eskaintza oparoa 
egongo da, aurreko urteetako ildoa-
ri jarraiki. Ostiralean birziklatzeko 
tailerra egingo dute 17:30ean, eta 
handik ordubetera hasiko da euska-
razko “Dr. Bubble & Mc Fly” ikuski-
zun umoretsua, familian gozatzeko 

aproposa. Paella eta mus txapelke-
tak, herri bazkaria, euskal dantzak 
eta “soplagaiten” kalejira ere egon-
go dira, asteburuan. 

Musika eskaintza
Musikako esparruan  daude be-

rrikuntza nagusienak. Aiaraldeko 
The Pushermen taldeak joko du os-
tiralean, auzoa 60-70. hamarkada-
ko abesti mitikoen bertsioekin ani-
matuaz. Larunbatean, aldiz, Joselu 
Anayak eta Hilean Bariku Bat tal-
deek girotuko dituzte arratsaldea 
eta gaua. 

The Pushermen taldeak joko du ostiralean. Saioa Gauilunak

09.28  EGUENA

18:30 // Lehen suziriaren 
jaurtiketa eta kanpai-hotsa

09.29  BARIKUA

MIKEL DEUNA

12:00// Mikel Deunaren 
ohorezko meza santua

17:30 // Tailerra: Birziklatu eta 
jolastu

18:30 // Pailazoak: “Dr Bubble & 
Mc Fly”

Ondoren txokolatea ume 
guztientzako

21:00 // Kontzertua “The 
Pushermen” taldearen eskutik: 
60-70 hamarkadetako musika 
baltza: Jazz-Funk, Soul, Blues 
eta Rhythm, Blues Rock eta 
Latin

Bitartean pintxo-potea: Sardinak, 
urdaila...

09.30 ZAPATUA

14:30 // Herri Bazkaria. Izena 
emateko azken eguna: irailaren 
20a Orozkoko tabernetan

17:30 // XXI. Mus Azkar 
Txapelketa

19:00 // Kontzertua “Hilean 
bariku bat” taldearen eskutik
Ondoren: Barbakoa. 

21:30 // Gau-jaia “Joselu 
anayak” taldearen eskutik

09.31 DOMEKA

11:00 // XXII. Paella Txapelketa
Sariak: 1. 80 eta oparia
            2. 40 eta oparia
            3. 20 eta oparia

Goiz guztian kalejira egongo da 
“soplagaitak” alaiturik.

11:30 // Auzoko defuntuen 
ohorezko meza santua

Meza ostean: Euskal Dantzak 
Ubixeta dantza taldearen eskutik

13:30 // Paellen aurkezpena eta 
sari banaketa
Ondoren zozketaren zenbakia 
aterako da
Bazkal ostean bingoa eta 
aulkien jokoa egingo dira

Berazako Sanmigelak IRAILAK 28-31

THE PUSHERMEN ETA JOSELU 
ANAYAK TALDEEK GIROTUKO 
DITUZTE BERAZAKO JAIAK

Birziklatze tailerra egongo da umeentzat. Aiaraldea.eus
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Orozkoko auzoetako jaiak ABUZTUA-IRAILA

IBARRAKO JAIAK 2017

08.14 ASTELEHENA

20:00 // Txupinazoa

21:00 // Txorizoa doan

22:00 // Erromeria Joselu 
Anaiak taldearekin

08.15 MARTITZENA
ANDRA MARI

12:30 // Meza nagusia

13:30 // Triki poteoa

18:00 // Mus Txapelketa

20:00 // Mozorro lehiaketa

21:00 // Saiheskia dohain

Afari eta bokata 
egin berriak

jaietako egun
guztietan,

20:30etik 00:00ak 
arte

Gorbeia kalea 7 (Orozko) / 946 610 003

Jai
zoriontsuak

opa dizkizuegu!

21:00 // Hilean Bariku 
Bat eta dantza lehiaketa 
-atsedenaldian-

08.16 EGUAZTENA
SAN ROKE 
-UMEEN EGUNA-

12:00 // Paella Lehiaketa 
-izen-ematea-

12:30 // Meza nagusia

13:30 // Triki poteoa

13:30 // Umeentzako 
puzgarriak eta jolasak

14:30 // Paellen aurkezpena
Sariak:
1. 120 euro
2. 60 euro
3. 40 euro

15:00 // Herri bazkaria

17:00 // Puzgarriak eta jolasak

18:30 // Bits jaia

19:30 // Txokolatada

20:00 // Arrufiaren zozketa

>

>

GOIKIRIKO 
JAIAK 2017

09.08 / 09.18
Irailaren 8an eta 18an ospatuko 
dira Goikiriko Jaiak. Egitaraua 
oraindik ez dago guztiz itxita, 
baina antolatzaileek aurreratu 
dute hainbat ekintza egingo 
dituztela: tortilla eta paella 
txapelketak, dantzaldia, meza...

08.13 IGANDEA

12:30 // Meza

13:00 // Kalejira gaiteroekin
-Basauriko Haize Doinu Taldea-

URIGOITIKO 
JAIAK 2017
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Ospatu, gozatu eta 
elkarbanatu!

ARTZINIEGA JAIAK

Iñigo Gomez
ARTZINIEGAKO ALKATEA

E
speroan eta gogotsu 

gaude, Arteko Gure 

Amaren ohorezko hu-

rrengo jaiei so. Festak 

gozamenaren eta elkarbizitza-

ren eredu izatea espero dugu, 

guztiok izan ditzagun 2017 

jaietatik oroitzapen eder bat 

eta arrakasta bat parte har-

tzean, edozein erasotik libre. 

Udaletik festan murgiltzera 

gonbidatu nahi ditugu auzoki-

deak eta herrira irailaren  1etik 

10era bitartean bertaratzen 

den pertsona oro. Hori baita jai 

bat handi egiten duena: parte 

hartzea, jarrera parte hartzai-

lea, festarako, ilusiorako eta 

alaitasunarekiko aldez aurreti-

ko jarrera. Kontzertuek, kaleji-

rek, lehiaketek, herri kirolek eta 

dastaketek betetzen dute jaien 

maitaleek jaien maitaleentza-

ko sortutako programa. Ekin-

tza horiek ez dira ezer ez ba-

dago horiek bizitzeko alaitasu-

nik, ez dira ezer barrerik gabe, 

sortzen duten ilusio eztanda 

gabe. Artziniegako Jaiak jen-

dea dira: bere jendeak, gizon 

eta emakumeak dira, txikiak, 

nagusiak, horkoak eta hemen-

goak, helburu komun batekin: 

ospatzea, gozatzea eta elkar-

banatzea. 

ARTEKO GURE AMA [ IRAILAK 01 / 10 ]

ARTZINIEGAKO  JAIAK 2017

ARTEKO GURE AMAREN OMENEZ
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Arteko Gure Ama Jaiak  IRAILAK 1-10

Doinu nahasketak izango dira na-
gusi Artziniegako Jaietan. Irailaren 
8an Havana 537, Che Sudaka eta Joxe 
Replay taldeak igoko dira oholtzara, 
munduko hainbat txokotako musi-
ken arteko mestizajea eginez. Hu-
rrengo egunean, aldiz, rock doinuak 
nagusituko dira herrian, The Last 
Beer taldearen eskutik. 

Musikaz harago, ez dira faltako 
ezta Artziniegako jaien ikur bihur-
tu diren ekintzak: Iturritik iturri-
ra kronoeskalada, koadrilen arte-
ko afaria, Arteko landatik jaitsiera... 
Iaz lehen aldiz eginiko Gazte Egu-
na errepikatuko da aurten. Iraila-
ren 4an ospatuko da eta magia izan-

go du ardatz: ilusionismo tailer eta 
ikuskizunak egongo dira arratsal-
dean, udaletxean. 

Antolakuntzan aldaketa
Jaien antolakuntzan eman da aur-

tengo berrikuntza nagusia. Udala 
arduratu da festak aurrera atera-
tzeaz, ez delako lan-talderik sortu 
jaiak aurrera ateratzeko.

Aurreko urteetan bezala, bus zer-
bitzua egongo da irailaren 8an, nahi 
duen aiaraldear orok herrira berta-
ratu eta parranda botatzeko aukera 
izan dezan. Okondo, Laudio, Luian-
do, Amurrio eta Arespalditzatik iga-
roko da busa. 

Argentinarrez osatutako Bartzelonako talde ezagun bat da Che Sudaka. Alter1fo

CHE SUDAKA ETA JOXE REPLAY 
TALDEEK MESTIZAJE DOINUEZ
BETEKO DITUZTE JAIAK

09.01 OSTIRALA

20:30 // Zurrakapotea Goiko 
Plazan

21:00 // Pregoia eta txupinazoa, 
Goiko Plazan

21:30 // Kalejira erraldoi eta 
buruhandiekin

22:00 // Tokiko pilotarien 
partiduak

23:30 // Joselu Anaiak taldearen 
erromeria

1:30 // Kantzontzilo eta kulero 
lasterketa

2:00 // DJ Markelin

09.02 LARUNBATA

12:00 // Pintxo lehiaketa Goiko 
Plazan

13:00 // Bonbona Lasterketari 
buruzko argazki-erakusketaren 
inaugurazioa

14:30 // Babarrun-jana herrikoia

16:30 // Dantza-plaza, 
bazkalostean

18:00 // Igel-toka txapelketa
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Arteko Gure Ama Jaiak  IRAILAK 1-10

Jaietako ekintza zaharrenetako bat da bonbona lasterketa.  Valentin Campo

Egiten den hogeita bosgarrena 
izango da aurtengo bonbona las-
terketa. 1993. urtean sortu zen eki-
mena, eta Artziniegako Jaien ekin-
tza esanguratsuetariko bat bilaka-
tu da. 

“Platero y tu taldearen kontzer-
tu bat ekarri nahi genuen herrira, 
eta lortu genuen, baina jaien au-
rrekontu gehiena inbertitu behar 
izan genuen horretan. Horregatik, 
irudimena apur bat zorroztu behar 
izan genuen gainontzeko gauzak 
antolatzeko, egitasmo merke eta 
parte hartzaileak izan zitezen”. 
Horrela sortu zen bonbona laster-
keta, Valentin Camporen hitzetan.

“Gipuzkoako herri batean  laster-
keta bat egiten zutela entzun ge-
nuen, zeinetan bonbona bat igo-
tzen zuten mendi batera”, azaldu 
du Goma-2 taldeko kideak. Hortik 
hartu zuten ideia, eta modu horre-
tan egin zuten lehen edizioa. 

Ordutik hona ez du aldaketa as-
korik izan ekimenak. Umeentzako 
Garrafa Lehiaketa da gehitu duten 

nobedade bakarra. “Toki berean 
egiten jarraitzen dugu, Goienka-
len gora eta behera”. 

Baina badago zerbait urtez-urte 
aldatzen dena: bonbona bera. Koa-
drilako kide baten etxetik hartzen 
dute, eta unean duen gasaren ara-
bera gehiago edo gutxiago pisa-
tzen du. 

Parte hartzeko modua ere egoki-
tu da, Camporen ustez. “Profesio-
nalizatu egin da lasterketa, nola-
bait esateko”. Janzkeran nabari du 
hori: Koadrila arropak soinean egi-
ten zuen lehen korrika jende gehie-
nak, baina geroz eta gehiago dira 
kirola egiteko praka eta oinetakoe-
kin agertzen direnak. 

100 argazki
Campok aurreratu du argazki 

erakusketa bat egingo dutela jaie-
tan. 100 irudiz osatutako bilduma 
plazaratu nahi dute 25 edizioetan 
egondako bilakaera islatzeko. He-
rritarrei eskatuko diete laguntza 
horretarako.

BONBONA LASTERKETA, 25 
EDIZIO DIRUA IRUDIMENAGATIK 
ORDEZKATZEN

19:30 // Bonbonen XXV. 
Lasterketa eta Garrafoien XI. 
Lasterketa

22:00 // VII. Playback 
Txapelketa

00:30 // Maketa lehiaketako 
irabazleen kontzertua

2:00 // Diskodantza

09.03 IGANDEA

11:00 // Meza Arteko Gure Ama 
santutegian

11:45 // Arteko Gure Amaren 
ohorezko 39. enkatea

13:30 // Umeentzako 
“Tabernaz-taberna” lasterketa, 
Barrenkalen

18:00 // X. Kronoeskalada 
iturritik iturrira

21:00 // Berakatz zopa, 
Artekalen

09.04 ASTELEHENA

GAZTE EGUNA

11:00 // Ginkana kulturala

14:30 // Bazkaria Goiko Plazan

16:30 // Joko zoroak

19:30 // Karaokea >

>
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Komando Rotonda taldea izango 
da Artziniegako Jaietako pregoila-
ria. Bozketa herritarren bidez eba-
tzi da hautaketa. Komando Roton-
dak 112 boto jaso ditu, 109 Goma 
Bik eta 29 GAPek. 

Sare sozialen eta udaletxean ja-
rritako ontzien bidez bideratu da 
bozketa. Proposamenak jasotzeko 
epea ireki zen lehenbizi, eta hiru 
aukeratuenak -aipatutako hiru 
taldeak- igaro ziren azken fasera. 
Duela zazpi urte sortu zen Koman-
do Rotonda taldea. Arenaza auzoa-
ren independentzia aldarrikatzea 
du helburu, umorea baliatuta. 

Kritikak
Goma Biko kideek, baina, boz-

ketan parte hartu nahi ez zutela 

adierazi zuten, ez zaielako egokia 
iruditzen pregoilaria aukeratzeko 
modua. “Facebookeko atsegiteen 
arabera hautatzea guztiz desego-
kia iruditzen zaigu”, salatu dute, 
eta gaineratu dute ez zaiela “pol-
tronan edozein preziora” egotea 
gustatzen.

Arteko Gure Ama Jaiak  IRAILAK 1-10

Artziniegara etor zaitez eta jaietan gozatu!

Artziniegako
enpresa eta 

merkataritza
elkarteak

 jai zoriontsuak
opa dizkizue!

18:00 // Magia tailerrak

18:30-19:30 // Hurbileko magia

20:00 // Magia ikuskizuna

09.05 ASTEARTEA

UMEEN EGUNA

11:30 // Txokolate jana

11:30 // Umeentzako tailerra, 
eskulanak

14:30 // Bazkaria eta jolasak La 
Encinako zelaian

16:00 // Umeentzako parkea

18:30 // Txirrindularitza ginkana

19:30 // Umeentzako playbacka

09.06 ASTEAZKENA

Multiaventura, frontenisa eta 
artzikirola (orduak zehazteke)

> KOMANDO ROTONDA TALDEA IZANGO 
DA JAIETAKO PREGOILARIA 
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Astarte taldeak irabazi zuen lehiaketa iaz.  Burubio Kultur Elkartea

Maketa lehiaketa jarri du abian 
Artziniegako Rock Elkarteak, biga-
rren urtez jarraian. Iaz egin zuten 
lehen edizioa. “Oso ondo atera zen, 
maila oso ona zeukaten talde eta 
bakarlariak aurkeztu ziren, estilo 
anitzekoak”, azaldu du elkarteko 
kidea den Xabier Vellek.

Aurten ere festetan jotzeko para-
da izango du epaimahaiaren saria 
irabazten duenak. Irailaren 2an es-
kaini beharko du kontzertua.

Abuztuaren 13a izango da lehia-

ketara aurkezteko azken eguna. 
Baldintza bakarra bete behar da 
horretarako: taldeko kide bat gu-
txienez izatea Aiaraldekoa edo 
Enkarterrikoa. Errolda ziurtagi-
ria eraman beharko du ordezka-
ri horrek. 

Hortaz gain, 3-5 abesti aurkeztu 
beharko ditu parte hartzaile bakoi-
tzak. Bi telefono zenbaki luzatu di-
tuzte rock elkarteko kideek, zalan-
tzak argitzeari begira:  652 74 38 72 
eta 626 65 72 61.

JAIETAN JOKO DU 
ARTZINIEGAKO MAKETA 
LEHIAKETAREN IRABAZLEAK

Arteko Gure Ama Jaiak  IRAILAK 1-10

ARTZINIEGAKO 
GASOLINDEGIAK

 jai zoriontsuak 
opa dizkizue!

09.07 OSTEGUNA

NAGUSIEN EGUNA

13:00  // Meza parrokian

14:30 // Bazkaria frontoian
Bazkalostean bingoa

19:00 // Musika emanaldia

21:00 // Korterraza filma laburren 
emanaldia Artekaleko plazan

09.08 OSTIRALA

ARTEKO GURE 
AMAREN EGUNA

12:00 // Meza eta lore eskaintza 
La Encinako Ama Birjinari

18:00-21:00 // Frontenis eta 
artzikirol finalak

21:00 // Koadrilen afaria

23:00 // Havana 537 taldearen 
kontzertua

1:00 // Che Sudakaren kontzertua

2:30 // Joxe Replayren 
kontzertua
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BOKATAK
HANBURGESAK
ERRAZIOAK
PINTXOAK

OSTEGUNETAN
GARAGARDO EGUNA: 
19:00etatik 22:00etara 
ZURITO + PERNILA 
ZARTAGINKADA 1,3€

OSTIRALETAN
PINTXOPOTEA

LEHEN ORDUTIK ZABALIK

Ar tekale kalea 41
ARTZINIEGA
945 39 61 29

09.09 LARUNBATA

14:00 // Bazkaria Arteko 
zelaian 

17:30  //  Adin guztientzako 
jokoak

19:00 // Salbea Arteko Gure 
Amari, santutegian 

19:30 // Jeitsiera herrira Akelarre 
fanfarrearekin 

21:00 // Pilota partiduak

23:00 // Berbena  

00:30 // Kontzertuak: Last 
beer 

02:00 // Berbena

Jaietako aspaldiko argazkiak

www.aiaraldea  .eus

Artziniegako Jaien hainbat garaietako argazkiak bildu ditu Jose Luis Gotxi Fer-
nandezek. Aspaldiko koadrilak, asto lasterketa, Oskorrik eskainitako kontzer-
tua... Iraganeko hainbat une gogoangarri jasotzen dituzte irudiek. 
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Antzinako Azoka IRAILAK 16

Antzinako XX. Azoka izango da aurtengoa.  Aiaraldea.eus

20 urte beteko ditu irailean Ar-
tziniegako Antzinako Azokak. Go-
rabeheraz betetako ibilbidea egin 
du egitasmoak: Etnografia Mu-
seoaren ekimenez sortu zen, he-
rriaren jaiotzaren 500. urteurre-
na ospatzeko. Museoak antolatu zi-
tuen lehen hiru edizioak. Bolaretxe 
koadrilak hartu zuen gero ekimena 
prestatzearen ardura. Udalak har-
tu zuen lekukoa handik urte ba-
tzuetara, harik eta  jaia antolatzea-
ri utziko ziola iragarri zuen arte. 
Herriko ostalari talde batek hartu 
zuen orduan haien gain prestaketa, 
eta horretan dihardute gaur egun.

Berrikuntzak
Lau dira antolakuntzan dauden 

tabernak: La Villa, Batzokia, El Pla-
za, Kobá eta Ostargi. Azken bien ja-
bea da Marta Urruela. Aurtengo 
azokan egongo diren nobedadeen 
berri eman du: “Iazko dantza berti-
kal ikuskizuna errepikatuko dugu 
aurten, harrera ona izan baitzuen”.  
Gaineratu duenez, aurten funan-

bulista baten emanaldia ikusteko 
parada egongo da ere. 

Hala, ekintza batzuk erantsi eta 
beste batzuk baztertu egin dituzte, 
Erdi Aroko borroka kasu. “Iaz egin 
zen lehenbiziko aldiz, eta ez zuen 
interes asko sortu herritarrengan”, 
azaldu du Urruelak. 

Egun osoko egitaraua
Goizetik gauera arte luzatuko da 

egitaraua irailaren 16an. Urtero be-
zala, Erdi Arora itzuliko da Artzi-
niega. Dozenaka herritarrek har-
tzen dute parte ekimenean, euren 
burua mozorrotzen edota herrian 
dauden elementu moderno guz-
tiak -farolak kasu- estaltzen. Gau 
partean musika doinuek hartuko 
dute hirigune historikoa, Izera tal-
deak kontzertua eskainiko baitu. 
Urruelak ohartarazi du geroz eta 
gehiago kostatzen ari zaiela azoka 
egitea. “Geroz eta jende gutxiago 
gaude antolakuntzan, baina orain-
dik badugu aurrera jarraitzeko in-
darra”. 

FUNANBULISTAK ETA 
KONTZERTUAK, AZOKAREN XX. 
EDIZIOKO BERRIKUNTZAK

09.10 IGANDEA

09:00 // Tortilla eta Marmitako 
Txapelketa Goiko Plazan

11:00 // Kadeteentzako bizikleta 
lasterketa: Arteko Gure Amaren 
XXVI. Saria 

12:00 // Konpostaje kit-ak  

17:00 // Mus Txapelketa, udal 
kiroldegian  

17:30 // Koadrilen arteko herri 
kirolak  

20:00 // Erromeria Mikelekin

20:00 // Odoloste dastaketa 
Goiko Plazan 

20:30 // Argazki proiekzioa 
eta argazki lehiaketaren 
sari banaketa udaletxe 
zaharrean 

21:00 // Koadrilen arteko sari 
banaketa 

21:30 // Jaien amaiera traka

Jaiak darrai...
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