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Testua eta argazkia 
Aimar Gutierrez Bidarte

Azken bi urteetako maila-
ri eutsi nahi diote Luiaondoko 
Jaietan. Pandemiak mundua 
eten aurretik arrakasta handia 
bereganatu zuten jaiek, berezi-
ki 2018 eta 2019 urteetan. Jaien 
antolakuntzaren atzean da-
goen Administrazio Batzarreko 
kideek argi daukate arrakasta-
ren arrazoia: “Herriko gazteen 
proposamenak entzun eta ain-
tzat hartzen hasi ginen. Urtero 

bilera irekiak antolatzen ditu-
gu jaien egitaraua diseinatzeko 
eta bertara gonbidatu genituen 
gazte luiaondoarrak”.

Aurten ere, eredu berdina ja-
rraitu dute, eta espero dute az-
ken urteek utzitako zapore onaz 
berriro ere gozatzea. “Akerbeltz 
erromeria, Erruki eta Zutik tal-
deak edota Dj Alex eta Dj Gomi 
dira aurtengo programako mu-
sika eskaintzaren adibideetako 
batzuk, denak herriko gazteen 
proposamenetatik etorriak, eu-
rak dira eszena musikala hobe-

kien ezagutzen dutenak”. Au-
rreratu dutenez, gainera, goi-
zeko ordu txikiak arte luzatuko 
dute jai-giroa, festa amaierak 
aldirietako lehen trenarekin 
kointziditu dezan.

Adin guzteintzako jaia
Baina, gazteentzako soilik ez, 

herritar ororentzako egitarau 
zabala prestatu dute Adminis-
trazio Batzarreko kideek, Jaie-
tako Txosna kudeatuko duen 
koadrilarekin elkarlanean. 
Gaztetxoenek jolas parkeaz, 

herriko txokoak ezagutzeko 
ginkanaz edota Fifa bideo-jo-
koaren txapelketaz gozatzeko 
aukera izango dute. Nagusie-
nek, ordea, egun propioa izan-
go dute uztailaren 24an: “Atzo-
ko gaztearen eguna”.

Horrez gain, herri bazkariak, 
pilota partidak eta bola tira-
dak ere izango dira Luiaondo-
ko jaietako ezinbesteko osagai.

Luiaondon bada giroa
Luiaondoko auzokideak el-

kartu eta ondo pasatzeko hel-

burua dute jaiek, baita he-
rri sentimenduan sakontze-
koa ere: “Zentzu horretan oso 
positiboa da herriko gazteek 
beste nonbaitera joan aurretik 
Luiaondon geratu nahi izatea”. 
Halaber, aurten ekimen berria 
jarriko du martxan Adminis-
trazio Batzarrak, etxez etxe 
banatuko dituzte Luiaondoko 
jaien banderolak, jaiak iraun bi-
tartean herriko balkoiak apain-
tzeko: “Herritarrek etxeko bu-
zoian aurkituko dituzte bande-
rolak datozen egunetan”.

Luiaondon bada 
festa-giroa

Luiaondo
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Herriz herri
TERTANGA

Testua eta argazkia 
Aimar Gutierrez Bidarte

Ostiraletik astelehenera, lau 
eguneko egitaraua prestatu 
dute Tertangako auzokideek 
herriko jaiak ospatzeko.

Uztailaren 8an jaurtiko 
dute txupinazoa, iluntzeko 
22:00etan. Horrekin batera 
pilotalekuko jai-eremua ireki-
ko dute, jaiei eta gau horreta-
ko musika emanaldiari hasie-
ra emateko.

Loza eta Andomagu rap 
abeslariak igoko dira oholo-
tzara, eta, ostean, Altxa Porru 
erromeriari emango diote segi-
da. Jai-giroa goizaldera arte lu-

zatzearen ardura, ordea, Karri 
Fest musika jartzaileak izan-
go du.

Baina, jaiak ez dira ostirale-
ra mugatuko soilik. Uztailaren 
9an herri bazkaria eta dantzal-
dia egingo dute Iñaki Otegiren 
eskutik.

Igandean trikiti doinuek he-
rria alaituko dute etxez etxe 
egingo duten kalejiran, eta eli-
zako atarian tarta bat zozkatu-
ko dute.

Astelehenean agurtuko di-
tuzte festak meza eta moka-
duarekin. 18:00etan, gaine-
ra, herrikoentzako bola tirada 
egingo dute Elexalde bola el-
kartearen eskutik.

Loza & Andomagu 
raperoak, Altxa Porru 
erromeria eta Karri 
Fest Tertangako jaietan

ARAKALDO

Musika, ikuskizunak eta 
jai-giroa ez dira faltako 
Arakaldoko jaietan

Testua eta argazkia 
Aimar Gutierrez Bidarte

Bi urteko etenaren ostean in-
darberrituta datoz Arakaldoko 
Jaiak. Herri txikia izanagatik 
ere, egitarau oparoa presta-
tu dute uztailaren 15etik 18ra 
bitarte, eta herrikideak ez ezik, 
inguruko udalerrietatik ere 
jendea bertaratzea espero dute.

Txupinazoari itxaron gabe, 
uztailaren 15ean musika 
izango da nagusi Arakaldon; 
Moonshine Wagon taldeak 
gaua girotuko du 22:30etatik 
aurrera. Bluegrass taldearen 
aurretik zein ostean, Dj Portu 
musika jartzaileak berotuko du 
Arakaldoko Plaza.

Uztailak16 egun handia
Larunbatean jaurtiko dute 

txupinazoa, festetako egun 
handiari hasiera emanez. Goiz 
horretan haurrek izango dute 
protagonismoa, Disko Txan-
txaren ikuskizunari eta apar 
festari esker. Arratsaldean, 
gainera, jolas parke erraldoia 
muntatuko dute, eta orotari-
ko ekintzak aurkituko dituzte 
haurrek bertan: tirolina, jumar, 
trepa sarea eta oreka jolasak,  
besteak beste.17:00etan, torti-
lla lehiaketa abiatuko dute, eta 
baita herri kirol erakusketa ere. 
Gainera, herri kirol desberdi-
nak probatzeko aukera eskai-
niko dute erakustaldiaren os-
tean. 18:00etan bola txapelke-
ta hasiko da Udal bolatokian.

Musika eta ikuskizuna ez 

dira faltako. Lekittoko Dea-
bruen pirotekniak argia eta ko-
lorea jarriko die jaiei. 

Oholtza gainera, ordea, Atxu-
rre taldea eta Beranduegi erro-
meria igoko dira, jai-giroa ordu 
txikiak arte luzatzeko asmoz. 
Igande eta astelehenean ere 

ez da ekintzarik faltako Ara-
kaldon. 

Uztailaren 17an pilota parti-
dak eta herri bazkaria izango 
dira nagusi. 18an, aldiz, moka-
dua eskainiko dute meza nagu-
siaren ostean, eta trikitixa tal-
deak girotuko du arratsaldea.
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Tertanga
07.08
OSTIRALA
22:00 / Pilotalekuan

Txupinazoa
22:30 / Pilotalekuan

Loza- Andomagu
Altxa Porru 
Erromeria
Karri Fest

07.09
LARUNBATA
14:30 / Pilotalekuan

Bazkari Herrikoia
17:30 / Pilotalekuan

Dantzaldia Iñaki 
Otegitekin

07.10
IGANDEA
11:00 / Elizan

Meza eta kanpai 
errepika
12:00 / Elizan

Meza
13:00 / Elizan

Trikitrixa eta tarta 
baten zozketa

Udako agenda 2022ko uztailaren 7tik

2022ko uztailaren 31ra

15:30 / Herrian zehar

Kalejira Tertangako 
etxeetatik

07.10
ASTELEHENA
12:00 / Elizan

Meza eta mokadua
18:00 / Bolatokia

Bolo Jokaldia

Erretes
Lanteno
07.09
LARUNBATA
11:00

Txupinazoa
12:30

Paella txapelketa
15:00

Motocross 
Txapelketa
16:00

Apar festa eta 
puzgarriak
21:00

Parrillada

22:30

Party Man
00:00

Su artifizialak
00:20

Bonbo festa

Zuhatza
07.16
IGANDEA
09:15

Pezukerari agurra
09:30

Mendi ibilaldia
14:30

Paella jana
16:00

Puzgarriak eta apar 
festa
19:30

Parranda tutiplen 
Kiki Pailazoarekin
20:30

Parrillada
22:30

Puro Relajo

07.17
IGANDEA
12:30

Meza abestua
19:30

Erromeria Iñaki 
Otegirekin
21:00

Pezukerari agurra

Salmanton
07.17
IGANDEA
10:00

Mendi ibilaldia
18:00

Herri kirolak
18:30

Odoloste jana
16:00

Puzgarriak eta apar 
festa

07.18
ASTELEHENA
13:00

Poteoa eta zozketa

18:00

Haurentzako jolasak
20:00

DJ Unai Rock

Arakaldo
07.15
OSTIRALA
20:30

DJ Portu
Moonshine Wagon

07.16
LARUNBATA
12:00

Txupinazoa
12:30

Diskotxantxa
17:00

Herri kirolak
18:00

Bolo txapleketa
22:00

Atxurre
Lekittoko Deabruak
Beranduegi 
Erromeria
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07.17
IGANDEA
10:30

Txistu kalejira
10:30

Pilota partidak
11:00

Bolo txapelketa
14:30

Herri bazkaria

Luiaondo
07.21
OSTEGUNA
18:00 / Malato zuhaitza

“Betijai” fanfarria
20:00 / Eskola zaharrak

Txupinazoa
22:00 / Elizako zelaia

Moonshine Wagon

07.22
OSTIRALA
12:30 / Herrian zehar

Laudioko Arloteak
16:00 / Txosna

Umorezko rallya
16:00 / Txosna

Futbolin eta Fifa Play 
Stattion txapelketak
17:00 / Bolatokia

Haurrentzako bolo 
txapelketa
20:30 / Elizako zelaia

Txistorrada
21:30 / Otueta Gizarte Etxea

Bistiwarrior
23:00 / Elizako zelaia

Akerbeltz
DJ Alex

07.23
LARUNBATA
09:00 / San Lorenzo ermita

Artzai txakurrak
11:30 / Bolatokia

Bola tirada nagusia
14:00 / Elizako zelaia

Indabada herrikoia

16:00 / Elizako zelaia

Mus txapelketa
17:00 / Elizako zelaitik

Space way
17:00 / Frontoia

Pilota partidak
19:00 / Otueta Gizarte Etxea

Igel-toka txapelketa
21:30 / Elizako zelaia

Odoloste jana
23:00 / Elizako zelaia

Erruki
DJ Gomi

07.24
IGANDEA
11:30 / Txosnatik

Pintxo-potea
11:30 / Elizako zelaia

Jaki mexikarren 
lehiaketa
12:30 / Elizako zelaia

Bingoa
17:00 / Otueta Gizarte Etxea

Zezen mekanikoa
19:00 / Otueta Gizarte Etxea

Dantzaldia
19:30 / Otueta Gizarte Etxea

Mozorro lehiaketa
20:00 / Elizako zelaia

Txamukos
Dj Asturies

Areta
07.22
OSTIRALA
15:00 / Txosnagunea

Gazte bazkaria

17:30 / Txosnagunetik

ElektrotxarA.G.A
19:00 / Kultur Etxea

Pregoia eta 
txupinazoa
19:15 / Kultur Etxetik

Kalejira Aretako 
Txistulariekin
19:15 / Kultur Etxetik

Aretako buruhandiak
23:00 / Txosnagunea

Erruki jauna
Sutan
Iratzar erromeria

07.23
LARUNBATA
10:00 / Txosnagunea

Marmitako 
txapelketa
12:00 / Aratz taberna

Igel-toka
12:30 / Jubilatuak

Gaztelu puzgarriak
13:00 / Kultur Etxea

IV. omenaldia 
Aretako Txistulariei
17:00 / Bolatokia

Arabar bola joko 
txapelketa
17:00 / Frontoia

Rafa Olabarria 
memoriala
18:00 / Txosnagunetik

IV. Areta Trail
20:00 / Kultur Etxetik

Aretako trikitilariak
20:00 / Jubilatuak

Sambitas
20:00 / Txosnagunea

Herri parrillada 

23:00 / Txosnagunea

Alarma morea
Atxurre
Altxa Porru erromeria

07.24
IGANDEA
11:00 / Frontoia

Rafa Olabarria 
memoriala
12:30 / Txosnagunea

Herri kirolak
15:00 / Txosnagunea

Herri bazkaria
18:00 / Txosnagunea

Herri jolasak
19:00 / Herrian zehar

Aretako buruhandiak
20:00 / Txosnagunea

Olgetan dantza plaza
22:00 / Txosnagunea

Biziraun erromeria

07.25
ASTELEHENA
11:00 / Txosnagunea

IX. Paella txapelketa
12:00 / Txosnagunetik

Poteo joteo
18:30 / Txosnagunea

Zumba
18:30 / Santa Ana

Ardi txakur lehiaketa
20:00 / Txosnagunea

Gauargi erromeria
21:30 / Kultur Etxea

Igor Arzuagarekin

07.26
ASTEARTEA
09:45 / Kultur Etxetik

IX. Alpitxu igoera

10:00 / Santa Ana

Mugarriei bisita
12:00 / Eliza

Meza nagusia
13:00 / Herrian zehar

Kalejira Izalderekin
14:00 / Jubilatuak

Bazkaria
17:00 / Frontoia

Rafa Olabarria 
memoriala, finala
17:30 / Txosnagunea

Haurrentzako 
tailerrak 
Kirikiñorekin
18:00 / Herrian zehar

Kalejira San Roque 
bandarekin
19:00 / Herrian zehar

Aretako buruhandiak
22:00 / Jubilatuak

Berbena

07.27
ASTEAZKENA
17:30 / Txosnagunea

Haurrentzako 
tailerrak Pin-Pilirekin
19:00 / Herrian zehar

Aretako buruhandiak
20:00 / Jubilatuak

Txokolatada
21:00 / Jubilatuak

Dantzaldia
21:00 / Txosnagunea

Jaien amaiera
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Testua eta argazkia 
Aimar Gutierrez Bidarte

Bi urteko etenaren ostean, 
Aretako Jaiei heltzeko prest 
dira berriro ere Aretako Jai 
Batzordeko kideak. Aiaraldea 
Komunikabideari aitortu dio-
tenez, ez da erraza izan koro-
nabirusaren pandemiak era-
gindako hutsunearen ostean 
berriro ere abian jartzea, bai-
na, oztopoak oztopo, sei egu-
nez luzatuko den jai egitarau 
oparo sortu dute, adin eta gus-
tu guztientzako gozagarri.

Jai eredu herrikoi eta parte 
hartzaileak oinarri, Aretako 
eragile eta norbanakoen ekar-
pena ezinbestekoa da egita-
raua aurrera ateratzeko: “Hori 
zen gure beldurrik handiena, 
bi urteren ostean uste genuen 
orain arte jaietan murgildu-
ta egon diren auzokide as-
kok ekarpena egiteari utziko 
ziotela – azaldu diote Aiaral-

dea Komunikabideari –, bai-
na lortu dugu egitarauaren 
gehiengoa mantentzea”. Ez 
da erronka makala izan kon-
tuan harturik, modu batean 
edo bestean, 200 lagunek bai-
no gehiagok jartzen dutela eu-
ren alea jaien antolakuntzan, 
1.600 biztanle dituen Aretan. 
Hain zuzen ere, bi urte haue-
tan gazte belaunaldi berriak 
Jai Batzordera bertaratu iza-
na nabarmendu dute: “Gu-
txika ari dira beren espazioa 
egiten eta geroz eta ekintza 
gehiagotan inplikatzen. Esa-
terako, herriko gazteek har-
tu dute jaietako egun gehiene-
tan Aretako buruhandiak ka-
lejiran ateratzearen ardura”.

Asto Lasterketa da aurten 
antolatuko ez den ekintzeta-
ko bat. Horretan buru-belarri 
aritzen zen elkarteak ahalegi-
nak egin arren, hainbat zail-
tasun aurkitu dituzte bidean, 
eta datorren urtera atzera-

tu dute Aretako Jaietako osa-
gai nagusietako bat den las-
terketa famatuaren itzule-
ra. Horren ordez, herri kirol 
txapelketa egingo dute igan-
de goizean. Lehia ez da fal-
tako hitzordu horretan; izan 
ere, eskualde desberdineta-
ko taldeak arituko dira nor-
gehiagokan.

Bola txapelketa, ordea, bai 
egongo da, Aretako parkeko 
bolatokia duela hilabete ba-
tzuk estali zuten arren. Ara-
bako Bola Federazioak bola-
toki eramangarri bat instala-
tuko du bolatokia zegoen leku 
berdinean, txapelketa eta al-
darrikapena uztartuz.

Bestelako zailtasunak ere 
aurkitu dituzte bidean, jaien 
egitaraua itxi aurretik: “Uda-
letik ere laguntza gutxi jaso 
dugu. Bi urte hauetan asko 
korapilatu dira eskaerak eta 
abarrak egiteko prozedurak, 
eta materiala ere faltan izan-

“Igartzen da 
badagoela 

jaietarako gogoa”
Aurtengoan bai, Aretako Jaiak ospatuko dituzte uztailaren 22tik 27ra. “Jai herrikoi eta parte 
hartzaileak” helburu, Aretako Jai Batzordeak sei eguneko egitarau oparoa antolatu du, adin 
eta gustu guztientzako gozagarri.

Areta

go dugu; hala nola mahaiak, 
aulkiak edota trail lasterketa-
rako karpak”.

Jai gogoa
Jai arrakastatsu batzuen 

aurrekari izan daiteke duela 
hilabete egindako enkanteak 
aretarren artean izandako 
harrera ona. Jaiak antolatze-

ko dirua biltzea du xede eki-
menak, eta horretarako auzo-
kideek ekarritako era guztie-
tako produktuak enkantean 
jartzen dituzte. “Beste urte 
batzuetan baino parte har-
tze handiagoa izan genuen. 
Oso beharrezkoa dugu bul-
tzada ekonomiko hori. Izan 
ere, bi urtez jaiak antolatu 
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ez ditugun arren, Jai Batzor-
deak diru gastuak izaten ja-
rraitu du, eta horri aurre egin 
behar genion”.

Jai Batzordeak ateratako ka-
misetak ere beste urte batzue-
tan baino hobeto saldu dira: 
“Igartzen da jai gogoa bada-
goela, eta espero dugu au-
rreko urteetako mailan ego-
tea. Gure helburua da Areta-
ko jendeak disfrutatzea, eta 
herritarrak kalean egotea eta 
elkar ikustea, jai herrikoi ho-
riek dira Aretaren esentzia”.́

Bi urteko etenaren ostean 
zaila da aurreikustea jaiek 
Aretaz gaindi izango duten 
oihartzuna, baina jai batzor-
deko kideak baikorrak dira: 
“Azken jaietako erantzuna 
oso oso ona izan zen, espe-

“Azken 
jaietako 
erantzuna 
oso oso ona 
izan zen, 
espero dugu 
jendeak 
aurten 
itzultzeko 
gogoak 
izatea”

Areta
ro dugu jendeak aurten erre-
pikatzeko gogoak izatea. Jen-
detza etorri zen, naiz eta gure 
jaiek Arrigorriagako jaiekin 
kointziditu".

Egitarau zabala
Azaldu dutenez, “egitarau 

orekatua” egiten ahalegindu 
dira. Goiz, arratsalde eta gau 
partean ekintza eskaintza 
zabala aurkeztu dute. Musi-
ka kartelaren aniztasuna ere 
nabarmendu dute batzordeko 
kideek: “Rock, ska, rumba… 
gustu guztiak asetzeko bes-
te. Gainera, egun guztietan 
erromeria batek girotuko du 
txosnagunea. Talde gehienak, 
gainera, 2020ko kartelerako 
lotutako genituenak dira. Or-
duan jo gabe geratu ziren ho-
riei aukera eskaintzea izan da 
apustua eta bandek oso ondo 
erantzun dute".

Igor Arzuagaren kultur 
etxeko emanaldia izango da 
aurtengo jai egitarauan erre-
pikatuko duten ekintza musi-
kaletako bat: “Azken urteetan 
oso harrera ona izan du ema-
naldi horrek, eta Igorrrek be-
rak ere oso gogoko du Kultur 
Etxeko patioan jotzea. Oso for-
matu atsegina da. Oraindik ez 
dakigu nor izango den Igorre-
kin batera etorriko den musi-
kari gonbidatua, baina kon-
tzertu polita izango da ziur”.
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Ugarte
Ugarteko Jai Batzordeak 2019an egindako belaunaldi aldaketari eutsi eta jai herrikoi eta parte 
hartzaileak antolatu ditu berriro ere. Uztailaren 29tik 31ra makina bat ekintzek girotuko dute 
auzoa. Jaien barruan jokatuko dira Ugarteko Torneoko finalak ere.

2019ko marka hausteko 
prest dira Ugarteko jaiak

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

2019ko jaiak bereziak izan 
ziren Ugarten; Jai Batzordea-
ren lekukoa hartu zuten auzo-
ko gazteek, antolakuntzari zein 
festari haize freskoa emanaz. 
Pandemiak festak eten dituen 
arren, ez du belaunaldi berrien 
bultzada gelditu, eta aurten be-
rriro ere indarberrituta ekin 
diote jaiak antolatzeari.

“Bilerak pixkat berandu hasi 
genituen”, aitortu dute Batzor-
deko kideek. Hala eta guztiz ere 
,lortu dute gazte gehiago Jai Ba-
tzordera erakartzea, eta bertan 
parte hartzen duten kideen ko-
puruak gora egin du aurten. Go-
gorarazi dute, ordea, egitaraua 
aurrera atera ahal izateko auzo-
kideen parte hartzea eta lagun-
tza ezinbestekoa dela, eta jaie-
tan murgiltzeko deia egin diete.

Jai egitaraua lotzen
Oraindik azken kontuak lo-

tzea falta zaien arren, honezke-
ro ia prest daukate 2022ko pro-
gramazioa. Uztailaren 29an ha-
siko dira jaiak, eta egun horre-
tan jokatuko dituzte Ugarteko 

Futbol Torneoaren kategoria 
gazteenen finalak. Txupinazoa 
19:30ean jaurtiko dute, eta Ja-
vier Angulo apaizak izango du 
lehen suziria piztearen ohorea. 
Gau horretan Voltium taldeak 
eta Kul eta Varro musika jar-
tzaileak arduratuko dira Ugar-
teko festei erritmo propioa jar-
tzeaz.Uztailaren 30ean, base-
rritar eta artisau azokak esna-
tuko du herria 9:00etatik aurre-
ra. 15:00etan San Inazio herri 
bazkaria egingo dute elizako 
atarian, eta ostean bingo, igel 
eta futbolin txapelketak joka-
tuko dituzte. Senior eta kadete 
mailako Ugarteko Torneoko fi-
nalak, aldiz, 17:30etan jokatu-
ko dira, eta kategoria guztien 
sari banaketa 20:00etan egingo 
dute, parrillada batek lagundu-
ta. Iluntzean Ziztada eta Rlan-
tzizango dira oholtza gaineko 
protagonista nagusiak, Dj Gaua 
eta erromeriarekin batera. Uz-
tailaren 31n agurtuko dituzte 
festak, baina horren aurretik 
musika eta jai-giroa ez dira fal-
tako Ugarteko kaleetan barre-
na Lankaietako lagunak txis-
tulariei edota Bihotsak abes-
batzari esker.


