
EZOHIKO UDA IZANGO DA 
AURTENGOA. ESKUALDEKO 
JAI GEHIENAK BERTAN 
BEHERA GERATU DIRA, BAINA 
BESTELAKO EKINTZA ETA 
JARDUERAK ANTOLATUKO 
DITUZTELA JAKINARAZI DUTE 
ZENBAIT UDALEK ETA JAI 
BATZORDEK. 

Bestelako jarduera eta ekimenek 
hartuko dute ohiko jaien lekukoa

Nola ospatuko  dira udako jaiak? 
Aiaraldean askotan entzun 
dugu galdera hori azken hi-

labeteetan, baina orain arte ez da eran-
tzun guztiz argirik egon. Hainbat herri-
tan bertan behera utzi dituzte ospaki-
zunak. Beste batzuetan, aldiz, oraindik 
ez dute zer egin erabaki. Gainera, fes-
tak  suspenditu dituzten herri batzue-
tan ekintza alternatiboak garatzeari ekin 
diote udalek zein herritarrek. 

Laudio eta Amurrion
Laudioko eta Amurrioko udalek pren-

tsa ohar bateratu batean eman zuten bi 
herrietako jaiak bertan behera uzteko 
erabakiaren berri. Hala ere, udako ekin-
tzen programak garatzea da bien asmoa. 
Aurkeztu dituzte dagoeneko uztaileko 
programak. Zinema proiekzioak, kale-
jirak, kontzertuak eta bestelako kultur 
ekitaldiak antolatuko dituzte. Abuztu-

ko jaietako datei begira ere hainbat gau-
za prestatzen ari dira, baina momentuz 
ez dute gehiagorik aurreratu. Horrez 
gain, kartel lehiaketa abiatu du Laudio-
ko Udalak.

Amurrioko Jai Herrikoien Aldeko Ba-
tzordeak, bere aldetik, agerraldia egin 
zuen duela bi aste, jai herrikoiak anto-
latzeko prestasuna erakusteko. “Hain-
beste gustuko ditugun jaiak aurrera ate-
ratzeko zuen ideiak, laguntza eta ekar-
pen guztiak behar ditugu. Guztion par-
te hartzea beharrezkoa izango da”, na-
barmendu zuten. 

Azaldu dutenez, formatu txikiagoko 
jaiak antolatu nahi dituzte, helburu na-
gusi batekin: Amurrioko herritarren par-
te hartzea sustatzea. Gauzak hala, egi-
taraua prestatzeko egiten ari diren bile-
retara bertaratzeko gonbita luzatu diete 
udalerriko “gazte, nagusi zein jai kua-
drillei”.  

Laudioko Txosna Batzordeak ere badu 
egitarau berezi bat atontzeko asmoa, 
txosnagunea egongo ez den arren. 

Orozkon eta Artziniegan
Orozkon,aldiz, kartel lehiaketa abia-

tu dute, bestelako jai batzuk antolatzen 
hasteko lehen pauso gisa.   “Sanantoli-
nak egoera berezian COVID-19 pandemia 
dela eta” izango da lehiaketaren gaia, eta 
udalerrian erroldatutako edozein herri-
tarrek parte hartu ahal izango du bertan. 
Uztailaren 17a izango da lanak entrega-
tzeko azken eguna, eta hilaren 24an hau-
tatuko dute kartel irabazlea. 

Artziniegan ere badute jaiak modu ba-
tean edo bestean ospatzeko asmoa, uda-
kak jakinarazi duenez. Baina oraindik ez 
dute ezer finkorik zehazterik izan.

Bertan behera geratutakoak
Okondo eta Aiaran, aldiz, bertan behe-

ra geratu dira uztaila eta abuzturako au-
rreikusita zeuden jaiak: San Roman eta 
San Bartolomekoak eta Erretes, Luiaondo 
eta Arespalditzakoak, hurrenez hurren.  

Arrankudiaga eta Zollon
Antzekoa da Arrankudiaga-Zolloko 

egoera. Hiru jai ziren ospatzekoak udan: 
Uribarriko San Pedro jaiak, Basakoetxe-
ko erromeria eta andramariak.Hirurak 
utzi dituzte bertan behera. “Iragan as-
tean egin genuen bilera jai batzordeekin 
eta jaietan modu batean edo bestean par-
te hartzen duten eragileekin”, azaldu du 
Txutxi Ariznabarreta alkateak, “Andra 
Mariko jai batzordeak hartua zuen da-
goeneko erabakia, eta guztien artean 
hausnartu ostean hirurak ez egitea era-
baki zen”. 

Galdera ikur bakarra Zollon dago. “Ber-
tako jaiak azaroan dira, orduan balora-
tuko dugu zer egin”. 



Aiaraldeajaietan
ARETA ETA ARAKALDO

Udalak zenbait 
jarduera egingo 
ditu Aretan

Maiatzean hartu zu-
ten Aretako Jai Ba-
tzordeko kideek 

aurtengo jaiak bertan behe-
ra uzteko erabakia. Areta Trail 
kirolproba ere atzeratu zuten. 
“Pena handiz hartutako eraba-
kia izan da, baina aurreikusi du-
gunez, aurten, ezinezkoa izan-
go zaigu zuen eta gure segurta-
suna bermatzea”, adierazi zuten 
antolatzaileek. 

Hala ere, zenbait ekintza 
egingo direla dirudi, baina ez 
jai batzordearen partetik, uda-
laren aldetik baizik. Laudioko 
Udalak kultUDA programa ja-
rri du abian, “kultura, jai eta 
aisialdi jarduerak suspertzeko 
helburuarekin”. Hainbat jar-
duera mota egingo dituzte, eta 

uztaileko lehen hamabostaldi-
koak jakinarazi dituzte dagoe-
neko. Aretako jaien datetarako 
ere zenbait gauza prestatzen ari 
dira tokiko erakundeko kideak, 
baina oraindik ez dituzte guztiz 
itxita, Aiaraldea hedabideari ja-
kinarazi diotenez. “Udala eki-
men berriak diseinatzen ari da 
Laudioko auzoak kultur ekital-
diz eta jai ospakizunez horni-
tzeko”, azaldu du Maite Korta-
zarrek. Hala ere, “zuhurtziaz” 
jokatu nahi dutela nabarmen-
du du zinegotziak. Gauzak hala, 
egingo diren jardueretan segur-
tasun neurriak zorrotz betetze-
ko deia luzatu die udalak herri-
tarrei: “Guztion ardura da CO-
VID-19aren balizko berragerpe-
naren prebentzioan laguntzea”. 

Bertan behera geratu 
dira Arakaldoko jaiak
Au r ten ez da ja i r i k 

ospatu ko A rakaldon. 
Hala jakinarazi du Jabi 

Asurmendi alkateak. Hala ere, 
kultur ekitaldiren bat antolatzeko 
asmoa dutela aurreratu du udal 
ordezkariak, baina oraindik ez 
dute ezer zehaztu. Azken urteetan 
gorakada handia izan dute herriko 
jaiek. Asteburu bete ekintza 
antolatu ohi dute bizilagunek, 
hainbat motatako jarduerekin: 
kont z e r t u a k , he r r i  k i r ol a k , 
umeentzako jolasak edota tortilla 
txapelketa. 



Aiaraldeajaietan

ARGAZKI ZAHARRAK

Aretako jaiak 1960-1970. hamarkadetan



Aiaraldeajaietan
UGARTE

Egitarau berezia prestatzen ari  dira 
Ugarteko jaiak ordezkatzeko

Ugarteko jaiak ofizialki bertan 
behera geratu diren arren, auzo-
ko jai batzordeko kideek ez diote 

lan egiteari utzi. Urrian hasi ziren aurtengo 
festen nondik norakoak zehazten. Martxoan 
bilera bat egin nahi zuten dena bideratzeko. 
Hainbat ideia zituzten mahai gainean. “He-
rri kirolen desafio bat antolatzeko asmoa ze-
goen, eta mendi lasterketa bat sortzeko ideia 
ere planteatu zen”, azaldu dute, “baina koro-
nabirusaren krisiaren ondorioz bertan behe-
ra utzi behar izan genuen dena”. 

Orain, jaien ordez egiteko eguneko ekintza 
sorta bat adosten daude udalarekin, osasun 
neurriak betetzeko baliabideak eta aukerak 
dauden aztertuaz. 

Iazko Ugarteko jaiak bereziak izan ziren, 
belaunaldi aldaketa eman zelako jai batzor-
dean.  “Ugarteko hainbat gazte batu ginen. 
Jai herrikoiak antolatzeko premia ikusten 
genuen. Auzolan elkarteko kideekin bildu 
ginen, ordura arteko jaien analisia egiteko. 
Eurekin harremana mantentzen jarraitzen 
dugu, jai parte-hartzaileagoak lortzeari be-
gira”. 

Azaldu dutenez, Ugarten txikituz joan da 
jai herrikoien presentzia, “ekintza puntual 
batzuetan baino ez da egon, larunbateko baz-
karian kasu”. Gauzak hala, bi helburu nagu-
si zehaztu zituzten batzorde berriko kideek: 
jaiak auzora gehiago bideratzea eta adin guz-
tietarako egitaraua sortzea, gazteentzako 

deigarriagoa izango zena. Baina hori lortze-
ra bidean traba handi bat izan zuten: denbo-
ra. “Ez genuen debora askorik izan eta nahi-
ko estu ibili ginen”. Ez zituzten nahi zituz-
ten aldaketa guztiak egiterik izan. “Aurreko 
programa hartu eta gauza batzuk aldatu bai-
no ezin izan genituen egin”.

Jaien aurreko asteak “zoramena” izan zi-
ren, baina positiboki baloratu dute esperien-
tzia.  “Jendea oso pozik aritu zen, eta bizila-
gun ugarik esan ziguten aspaldi ez zela Ugar-
tera horrenbeste jende gerturatzen”. Alda-
keta horretan sakontzen jarraitzeko asmoa 
dute jai batzordeko kideek, eta auzoko gaz-
te orori luzatu diote antolakuntzan aritze-
ko gonbita.


