
Laudio, 2022ko irailaren 5a

Sanrokeen  itzuleraren  erabateko
arrakasta, EAJ-PNVren jai ereduak
bultzatuta

 Laudioko  lehenengo  herriko  jaiek,  COVID-19aren  pandemia
hasi ondoren, parte-hartze handia izan dute Udalak, koadrilek
eta  jaietako  eragileek  batera  eta  koordinatuta  antolatutako
100 ekitaldi baino gehiagotan

COVID-19aren  ondorioak  bi  urte  luzeegi  jasan  ondoren,  arrakasta  ospatzeko  eta
Laudion ospatu diren pandemia osteko lehen sanrokeen balantzea egiteko unea iritsi
da. Ilusioz, emozioz eta gogo biziz betetako unea, ardurarekin eta kezkarekin nahastu
dena, birusak oraindik zirkulazioan jarraitzen baitu.

Maite Cortazar EAJ-PNVko zinegotziak zuzentzen duen Jai Zerbitzutik, jaien edizio
hau antolatzeko, jaietako kuadrillek eta gainerako jaietako eragileek urtero Udalarekin
batera  antolatzen  duten  programazioari  leial  izan  zaio,  hori  bai,  joera  berrietara
egokituz.

"Gure  jaietan  tradizioa  eta  garai  berriak  batzen  dira;  izan  ere,  ekitaldi  batzuek
hamarkadak daramatzate ospatzen, eta horrela jarraitu behar dute belaunaldi berriei
egokitutako aldaketa txikiekin. Programazioaren arrakasta urtero, funtzionatzen badu,
ez dugu aldatu nahi, baina, hori bai, auzokoen eta jaietako eragileen eskariei egokitzen
gatzaizkie,  eta  haien  erabakietan  errespetu  handia  diegu,  horiek  baitira
benetan  jaiak  direnak  izatea  eragiten  dutenak", azpimarratu  du  Cortazar
zinegotzi jeltzaleak.

Pandemiaren bilakaera positiboarekin eta joan den martxoan izandako bileran jaiak
antolatzearen  aldeko  apustua  egin  ondoren,  giroa  lasaia,  parte-hartzailea,
lankidetzakoa  eta  inplikazio  handikoa  izan  da  nagusiki  Sanrokeak  2022  jaietako
lantaldea  osatzen  duten  pertsona  guztien  aldetik,  baina  baita  herriko  kuadrillekin,
herriko musika eta dantza taldeekin eta elkarteekin ere. Azken batean, jaiak prestatu
diren azken hilabeteetan ilusioa eta gogoa izan dira nagusi lau aldeetan, eta hori nabari
da egindako lanean eta, batez ere, lortutako emaitza bikainetan.
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Pregoilari,  Don Terentzio  eta  Doña  Tomasa erraldoi  maiteen  eta  Javi  Arteta
txupineroaren  hautaketa  Suziri-Jai  Laudioko  Jai  Koordinakundeak,  Txozna
Batzordeak eta jaietako agenteen beste ordezkari batzuek osatutako lan-talde honek
egin zuen, aho batez eta adostasunez. Sanrokeen edizio osoan zehar mantendu den
tonika.

Asistentzia masiboa

Gure herriko kaleak jendez gainezka egon dira, baina ez bakarrik pertsonaz, baita jai
giroz ere goizeko lehen ordutik  gauera arte.  Festa giroa,  adeitsua,  anaitasun giroa
herriko hainbat gunetan. Edozein tokitatik zoazela ere, koadrilak eta pertsonak egoten
ziren giroaz gozatzen eta parte hartzen.

Izan ere, inoiz ez zen Herriko Plaza hain beteta egon festen hasieran, txupinazoarekin.
Laudioar  ororentzat  une  deskribaezina,  txupinaren  eztandak  jotzen  duenean,  herri
osoak  bat  egiten  baitu  festan  eta  alaitasunean.  2022an,  inoiz  baino  gehiago,
ikaragarria eta oso zirraragarria izan da.

Hasiera ofizialaren ondoren, koadrilek antolatutako ekitaldi gehien-gehienek musika eta
kaleko giroa izan dute lagun eguneko une ezberdinetan zehar. Horretarako, trikitilariak,
txistulariak,  dultzaineroak  eta  fanfarreak  izan  dira.  Gehienak  bertakoak  dira,  gure
euskal kultura sustatzeko eta,  aldi  berean, gure auzokideen talentua bultzatzeko.
Ildo beretik jarraituz, 100 jai-ekitaldi baino gehiago antolatu dira Udalaren, kuadrillen
eta jai-eragileen artean, eta %85 baino gehiagotan gure hizkuntza, euskara, egon da.

Publiko eta gustu guztientzat antolatutako ekitaldi guztietan, Laudioko alkate  Ander
Añibarro, jaietako  zinegotzi  Maite  Cortazarrekin  eta  EAJ-PNVko  gainerako
zinegotziekin  batera,  harrera  eta  parte-hartze  arrakasta  handia  izan  dute,  besteak
beste,  entzierroak,  haurrentzako parkea eta  diskodantzak txikienentzat,  baita  herri-
kirolak, herri-kirolak, jaialdi gastronomikoak eta txapelketak ere.

Lehen mailako kontzertuak

Kontzertuek aipamen berezia merezi dute; izan ere, aurten maila eta kalitate handiko
kontzertuen aldeko apustua egin da, eta “uste dugu erabakia guztiz egokia izan dela,
bizilagunek merezi dutelako, eta 2022an gure herriko kontzertuez gozatzeko aukera
izateaz gain, beste leku batzuetako biztanle askok gu bisitatzea lortu dugu".

Hori, zalantzarik gabe, Laudio eta bere jaiak datozen urteetan kontuan hartu beharreko
erreferente gisa jartzea lortu duen kontzertu-kalitate ikusgarriari esker da. Zalantzarik
gabe, horrek ondorio positiboak izango ditu tokiko ekonomian.
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Kopuruei dagokienez, La Oreja de Van Gogh talde donostiarraren kontzertuak 8.000
pertsona baino gehiago bildu zituen, eta  La Pegatinako katalanek 6.500 pertsona
baino  gehiago  bildu  zituzten.  Mocedades eta  La  Fórmula  Orkestraren
kontzertuetara ere jende asko joaten da. Hauek dira daturik adierazgarrienak, baina,
Herriko Plazan egindako edozein kontzertutan, jendetza bildu da.

Gauza bera gertatu da Alberto Acero plaza enblematikoan, non ez zegoen orratzik:
Amak,  Puro  Relajo,  Korrontzi,  Los  Chimberos,  Mariachis  Zacatecas,
Agrupación  Musical  San  Roke  edo  AZID  DJa, Udalak  antolatua.  Azken  hori
Laudioko  AZKENAK koadrilako bost  gaztez osatutako taldea da.  Arrakasta  handia,
nahiz eta euriak ez zuen erraza egin!

Eskerrak

EAJ-PNV Laudiok balantze positibo hori aprobetxatu nahi du gure jaiak posible egin
dituzten  pertsona  guztiei  eskerrak  emateko:  kuadrillak,  herriko  musika  eta  dantza
taldeak,  elkarteak  eta,  jakina,  Sanrokeak  2022  jaietako  lantaldea.  "Gure  jaiak  ez
lirateke posible izango eta ez lirateke gure jaiak zuek gabe".

Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu udal-langileei, batez ere Kultura, Kirol eta
Jaietako Zerbitzuari, beren lan-betebeharraz harago inplikatu baitira.

Bereziki,  alderdi  jeltzaletik,  kofradiako bazkarian ohorezko aurreskua dantzatu zuen
Carmen Zaballa gure bizilaguna nabarmendu nahi dugu. Tradizio eta garai berrien
ikurra,  Laudio  Andaluziako  Aldeakemada herriarekin  senidetu  zen  egunean  ere
oihartzuna izan zuena. Ekitaldi hunkigarri eta esperoan, gure ohorezko aurreskuaren
eta dantza flamenkoaren arteko fusioa ere dantzatu zen.

Azkenik, Laudioko EAJ-PNVtik eskerrak eman nahi dizkiegu gure herritar guztiei gure
jaietan modu aktiboan, errespetuz eta arazorik gabe parte hartzeagatik. Eskerrik asko
Laudio, ilusio handiagoz jarraitzen dugu lanean hurrengo edizioa antolatzeko!

GORA LAUDIOKO JAIAK! GORA GURE SANROKEAK!
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