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››Uztailak 6, larunbata
12:00›Txupinazoa,udaletxean.
Pantaila erraldoi batzuen bidez
emanen dute Antoniutti parkean,
Sarasate pasealekuan,Karlos
III.aren pasealekuan,Gazteluko pla-
zan eta Foruen plazan.
Musika bandak uUdaletxeko plaza-
tik Sarasate pasealekurantz irtengo
dira.
13:30›Folklore jaialdia Foruen pla-
zan.Taldeak:Amaiur,Ardantzeta,
Duguna,Elordi,Harizti,Iruña tal-
dea,Larratz,Mikelats,Muthiko
Alaiak,Oberena,Ortzadar eta Txori
Zuri.
16:30›Erraldoien eta buruhandien
konpartsa irtengo da,autobus gel-
tokitik.
18:00›Riau-riau prozesioa,Mutil-
zarra peñak antolatuta.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
18:30›Burtziketa zezen plazan.San
Pelayo-San Mateo ganadutegiko
zezenak.Toreatzaileak:Pablo Her-
moso de Mendoza,Sergio Galan
eta Roberto Armendariz.
18:30›Gaitarien alardea,azokatik
aterata.
2o:00›San Ferminen Bezpera Na-
gusiak San Fermin kaperan (Done
Laurendi eliza).Iruñeko katedraleko
Musika Kaperak eta Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoak M.Garciaren
Grandes Vísperas de San Fermín eta
beste hainbat egileren obrak inter-
pretatuko dituzte,kaperako mai-
suak zuzendurik.
20:00›Valentziako Erkidegoko
Etxearen Banda Sinfonikoa,Baso-
txoan.
20:30›Yak y Dj Goo taldeak Foruen
plazan.
20:30›Herri musika Basotxoan.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00›Kull D Sac antzerki taldea
Karlos III.aren oinezkoendako pase-
alekuan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Pirotecnia Zaragozana.
23:30›Brigada Improductiva eta
Chambao taldeak Foruen plazan.
23:30›Berbena Gurutzeko plazan.
Euro Show orkestra.
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.Castin orkestra.
00:00›Musika banden irteera
Udaletxeko plazatik.
00:00›Burning taldea,Gazteluko
plazan.

››Uztailak 7, igandea
06:45›Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plazan.
07:00›Zaldien azoka Agustinos
poligonoan.
08:00›Zezen entzierroa (Alcurru-
cen ganadutegia).
10:00›Sanferminetako prozesioa.
Udalbatza kabildoaren bila joanen
da,eta,elkarrekin,San Fermin kape-
rarantz abiatuko dira.Santuaren
ohorezko meza nagusian Iruñeko
artzapezpikua eta katedraleko ka-
bildoa egonen dira,eta Musika Ka-

pera eta Iruñeko Orfeoia arituko
dira.
10:00›Erraldoiak eta buruhan-
diak.Konpartsaren irteera,Udale-
txeko plazatik.
11:00›Nafarroako ganadutegien
lehiaketa,uztaien modalitatean,
zezen plazan.
11:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
12:00›Musika banden irteera.La-
brit pilotalekutik eta Descalzos ka-
letik.
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
18:00› Joten kalejira Udaletxeko
plazatik abiatuta.Los Pamplonicas
jota eskola.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.Al-
currucen ganadutegia.Toreatzaile-
ak:Antonio Ferrera,Antonio Nazare
eta Alberto Lopez Simon.
19:30 Euskal Musika Takonerako
parkean.Joseba B.Lenoir.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
La Fania Perfect orkestra.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno Kondearen plazan.
20:00›Herri musika Basotxoan.
Casa de Andalucia taldea.
20:30›Foruen plazan,El Desvan de
Peter eta Cero a la Izquierda talde-
ak.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00›Troula Animacion antzerki
taldea Karlos III.aren oinezkoenda-
ko pasealekuan.
21:00›Naciremas?s Flan eta Sara-
sate All Stars jazz taldeak Burgoen
plazan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Mc Pyro Klang Feuerwerks Kunst
enpresa.
23:30›Dj Alen Ayerdi (Marea) eta
La Pegatina taldea Foruen plazan.
23:30›Berbena Gurutzeko plazan.
La Fania Perfect orkestra.
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.Kosmos orkestra.
00:00›El Consorcio Gazteluko pla-
zan.
00:00›Skasti taldea Takonerako
parkean.
00:00›Musika banden irteera
Udaletxeko plazatik.
00:00›Broken Brothers Brass
Band,Burgoen plazan.

››Uztailak 8,astelehena
06:45›Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa (Dolores
Agirre ganadutegia).
09:30›Erraldoiak eta buruhan-
diak.Konpartsaren irteera,Ezpeleta
jauregitik.
11:30›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
12:00›Musika banden irteera.La-
brit pilotalekutik eta Udaletxeko
plazatik.
12:00› Jota kantaldia Sarasate pa-

sealekuan.Raices Navarras taldea,
eta Cadreitako Alberto Prat eta En-
rique Prat.
12:00›Herri Kirolak Foruen plazan.
Lehenengo kategoriako Nafarroako
Trontza Txapelketa,Nafarroako
Emakumezkoen Trontza Txapelke-
ta,aizkora erakustaldia,eta 
trontza azkar ebakitzeko erakustal-
dia.
13:00›Nafarroako Valentziako
Etxearen Banda Sinfonikoa,Guru-
tzeko plazan.
13:00›African Bach eta Iruñeko
Ganbera Abesbatza Gazteluko pla-
zan.
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
18:00›Musika banden irteera
Udaletxeko plazatik.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Dolores Agirre ganadutegia.Torea-
tzaileak:Manuel Escribano,Jose Mi-
guel Perez Joselillo eta Juan del Ala-
mo.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
Fusion orkestra.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno Kondearen plazan.
20:00›Herri musika Basotxoan.
Hogar Extremeño.Raices y brotes.
20:30›Foruen plazan,Cuarto Os-
curo eta Six Miles Wide taldeak.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00›Artea Teatro antzerki taldea
Karlos III.aren oinezkoendako pase-
alekuan.
21:00›Aria?s Jazz Quartet Burgoen
plazan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Privatex Pyro S.R.O.enpresa.
23:30›Berbena Gurutzeko plazan.
Fusion orkestra.
23:30›Foruen plazan,Sonic Toy eta
Powerages (AC/DC taldearen ome-
nezko saioa).
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.Nueva Banda orkestra.
00:00›Musika banden irteera Es-
tafeta kaletik.
00:00›Gregario de Luxe Gaztelu-
ko plazan.
00:00› Jazz musika taldeak Burgo-
en plazan.
00:00›Basotxoan,DJ Max 2011.

››Uztailak 9,asteartea
06:45›Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa (Cebada
Gago ganadutegia).
09:30›Erraldoiak eta Buruhan-
diak.Konpartsaren irteera,Ezpeleta
jauregitik.
11:00›Zezen ikuskizuna zezen pla-
zan.
11:30›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno kondearen pla-
zan.
12:00›Musika banden irteera.Des-
calzos kaletik eta Udaletxeko plaza-
tik.
12:00› Jota kantaldia Sarasate pa-
sealekuan.Alegria Ribera taldea,

eta Milagroko Borja García eta Iris
Imaz.
12:00›Herri Kirolak Foruen plazan.
Nafarroako ingude jasotze txapel-
keta,15.San Fermin Motozerra Txa-
pelketa,eta Aimar Irigoien harri-ja-
sotzailea.
13:00›Urteko Giriaren Sari Bana-
keta,Europa jatetxean.
13:00›Harmonie Bayonnaise mu-
sika banda,Gurutzeko plazan.
Harmonie Bayonnaise
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno kondearen pla-
zan.
18:00›Musika banden irteera La-
brit pilotalekutik.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.Ce-
bada Gago ganadutegia.Toreatzai-
leak: Alberto Aguilar,David Mora
eta Ruben Pinar.
19:30›Euskal Musika.Takonerako
parkean.Jon Basaguren.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
Niagara orkestra.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno kondearen plazan.
20:00›Herri musika Basotxoan.
Hogar Extremeño.Raices y flores.
20:30›Foruen plazan,We Are Two
eta Hooked On Time taldeak.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00›Compañia Scura antzerki
taldea Karlos III.aren oinezkoenda-
ko pasealekuan.
21:00›Brigth Trio,Burgoen plazan.
21:00› Baluarten.Golfus hispani-
cus ikuskizuna.Moncho Borrajo eta
Antonio Campos.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Tomas su etxea.
23:00›Sacalfi taldea Basotxoan.
23:30›Foruen plazan,Dj Flako &
Txus (Drogas),eta Canteca de Ma-
cao.
23:30›Berbena Gurutzeko plazan.
Niagara orkestra.
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.The Music Show Band.
00:00›Musika banden irteera San
Nicolas plazatik.
00:00›Xuso Jones Gazteluko pla-
zan.
00:00›Euskal Musika. Takonerako
parkean.Willis Drummond taldea.
00:00›Bill Evans Burgoen
plazan.

››Uztailak 10,asteazkena
06:45›  Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa (Victoria-
no del Rio Cortes ganadutegia).
09:30›Erraldoiak eta buruhan-
diak.Konpartsaren irteera,Ezpeleta
jauregitik.
11:00›Haurren lore eskaintza San
Fermini.Aduanako Txokoan.Ja-
rraian,Erraldoien eta Buruhandien
Konpartsaren,musika banden eta
fanfarreen desfilea Gazteluko pla-
zaraino.Alai Gaztea,Amaiur,Elun-
tze eta Oberena haur taldeek dan-
tza egingo dute gazteluko plazan.
11:30›Haurrentzako ikuskizunak

eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
12:00›Musika banden irteera.Na-
varreriatik,San Nicolas plazatik eta
autobus geltoki zaharretik.
12:00› Jota kantaldia Sarasate pa-
sealekuan.Voces Navarras taldea,
eta Lizarrako Carolina Luquin eta
Tuterako Laura Ferraz.
12:00›Herri kirolak Foruen plazan.
Hirugarren kategoriako Nafarroako
Aizkora Txapelketako kanporaketa,
Kañamares anaien erakustaldia
(oholak egitea eta aitzurraz enbo-
rra moztea).
13:00›Aranguren-Irulegi haraneko
musika bandaren emanaldia,Gu-
rutzeko plazan.
13:00›Euskal Musika.Takonerako
parkean.Fanfarre Iruña taldea.
13:00›Breaking Ice taldea Gaztelu-
ko plazan.
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
18:00› Jota kantaldia.Lizarrako
jota eskola,Txapitela kalean.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Victoriano del Rio Cortes ganadute-
gia.Toreatzaileak:Morante de la
Puebla,Julian Lopez El Juli eta Ale-
jandro Talavante.
19:30›Euskal Musika.Takonerako
parkean.Kosmolariak taldea.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
Moncayo Band orkestra.
20:00›Herri musika Basotxoan.
Celemin taldea.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno Kondearen 
plazan.
20:30›Foruen plazan,Backflip eta
La Maravillosa Orquesta del Alco-
hol  taldeak.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00› Baluarten.Golfus hispani-
cus ikuskizuna.Moncho Borrajo eta
Antonio Campos.
21:00›Almonzandia antzerki tal-
dea Karlos III.aren oinezkoendako
pasealekuan.
21:00›Erika Imizkoz Quintet, Bur-
goen plazan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Focs d'artifici Europla.
23:30›Berbena Gurutzeko plazan.
Moncayo Band orkestra.
23:30›Allowance eta Flitter talde-
ak Foruen plazan.
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.Noche de Gala orkestra.
00:00›Musika banden irteera San
Gregorio kaletik.
00:00›La Frontera taldea Gaztelu-
ko plazan.
00:00›Martirio eta Javier Colina
Burgoen plazan.
00:00›Dj Max 2011,Basotxoan.

››Uztailak 11,osteguna
06:45›  Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.Torrestre-
lla ganadutegia.
09:30›Erraldoiak eta Buruhan-
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diak.Konpartsaren irteera,Ezpeleta
jauregitik.
11:00›Zezen ikuskizuna zezen pla-
zan,Padilla maisuarekin.
11:30›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
12:00›Musika banden irteera.San
Francisco plazatik,Descalzos kaletik
eta Santo Dominotik.
12:00› Jota kantaldia Sarasate pa-
sealekuan.Voces del Ebro taldea.
12:00›Herri kirolak Foruen plazan.
Nafarroako Trontza Txapelketa (ka-
deteak),proba konbinatuak (alebi-
nak),binakako aizkora erakustal-
diak,eta herri kirol probak haurren-
tzat.
12:00›Ablitasko Musika Banda
Gurutzeko plazan.
13:00›Takonerako parkean,ber-
tsolariak.Erika Lagoma,Maialen
Lujanbio,Alaia Martin eta Xabier
Silveira.Aurkezlea:Alaitz Rekondo.
13:00›Herri musika Basotxoan.Je-
sus Monterrey.
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako jokoak Ro-
dezno kondearen plazan.
18:00› Jota kantaldia.Gracia Nava-
rra jota eskola eta taldea,Karlos III.a
etorbidean (Entzierroaren monu-
mentua) .
18:30›Zezenketa,zezen plazan.To-
rrestrella ganadutegia.
19:00›Euskal Musika.Takonerako
parkean.ZZ Blues Band.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
La Tarantella orkestra.
20:00›Herri musika Basotxoan.
Gaztela eta Leongo Etxearen Año-
ranza taldea.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno kondearen plazan.
20:30›Foruen plazan,Cohen eta
Dawn of the Maya taldeak.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00› Baluarten.La cena de los
idiotas ikuskizuna (Francis Veber).
Zuzendaria:Juan Jose Alfonso.Ak-
toreak:Josema Yuste,David Fernan-
dez eta Felix Alvarez Felisuco.
21:00›Tempo Teatro antzerki tal-
dea Karlos III.aren oinezkoendako
pasealekuan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Vulcano.
23:30›Berbena Gurutzeko plazan.
La Tarantella orkestra.
23:30›Dj Brigi Duke (Koma) eta Tie-
rra Santa taldea Foruen plazan.
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.Cuarta Calle orkestra.
00:00›Danny Romero Gazteluko
plazan.
00:00›Euskal Musika.Takonerako
parkean.The Sparteens taldea.

››Uztailak 12,ostirala
06:45›Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.El Pilar y
Moises Fraile ganadutegia.
09:30›Erraldoiak eta Buruhan-
diak.Konpartsaren irteera,autobus
geltokitik.

11:00›Meza pertsona nagusien-
tzat San Fermin kaperan.Jarraian,
desfilea izango da Sarasate pasea-
lekuraino.
11:30›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
12:00›Pertsona Nagusien Egune-
ko Kontzertu Berezia,Sarasate pa-
sealekuan.Yoar y Jus la Rocha talde-
ak.
12:00›Musika banden irteera.Na-
varreriatik,Udaletxeko plazatik eta
zezen plazatik eta inguruetatik.
12:00›Herri kirolak Foruen plazan.
Nafarroako Fardel Jasotze Txapelke-
ta eta motozerra erakustaldia (zu-
rezko figura).
12:00›Buñueleko Musika Banda
Elkartea,Gurutzeko plazan.
13:00›Takonerako parkean,euskal
musika.San Lorenzoko gaitariak.
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.El
Pilar y Moises Fraile ganadutegia.
Toreatzaileak: Juan Jose Padilla,Ju-
lian Lopez El Juli eta Jimenez Fortes.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
Los Brincos.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno kondearen plazan.
20:00›Herri musika Basotxoan.
Gracia Navarra taldea.
20:30›Foruen plazan,Dj Pincha-
disco eta Tipi Tako taldea.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00›Baluarten.La cena de los
idiotas ikuskizuna (Francis Veber).
Zuzendaria:Juan Jose Alfonso.Ak-
toreak:Josema Yuste,David Fernan-
dez eta Felix Alvarez Felisuco.
21:00›Brotons antzerki taldea Kar-
los III.aren oinezkoendako paseale-
kuan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Hermanos Caballer Pirotecnicos.
23:30›Dj Pedro (La Fuga) eta Celtas
Cortos taldea Foruen plazan.
23:30›Berbena Gurutzeko plazan.
Iceberg orkestra.
00:00›Katrina & The Waves tal-
dea Gazteluko plazan.
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.Hollywood orkestra.
00:00›Musika banden irteera
Udaletxeko plazatik.

››Uztailak 13, larunbata
06:45›  Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.Fuente
Ymbro ganadutegia.
09:30›Erraldoiak eta Buruhan-
diak.Konpartsaren irteera,autobus
geltokitik.
11:00›Zezen ikuskizuna zezen pla-
zan.
11:30›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
12:00›Musika banden irteera.Gaz-
teluko plazatik,Udaletxeko plazatik
eta Descalzos kaletik.

12:00›Herri kirolak Foruen plazan.
Nafarroako Harri-jasotze Txapelke-
ta,Nafarroako Txinga-erute Txapel-
keta,eta lasto jaurtiketa erakustal-
dia.
12:00› Jota kantaldia Sarasate pa-
sealekuan.Voces Riberas taldea,
Azagrako Yerai Rodriguez eta Cas-
tejoneko Alejandro Espinosa.
13:00›Takonerako parkean,euskal
musika.San Lorenzoko gaitariak.
Gasteizko Trikitilariak eta folklore
eskola.
13:00›Ribaforodako Musika Banda
Elkartea,Gurutzeko plazan.
13:00›Herri musika Basotxoan.Al-
tsasuko La Encina Extremadurako
kultur zentroko Trasteando taldea.
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno kondearen pla-
zan.
18:00› Jotak Udaletxeko plazan.
Arguedasko Jota Eskola.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Fuente Ymbro ganadutegia.Torea-
tzaileak:Juan Jose Padilla,Miguel
Angel Perera eta Ivan Fandiño.
19:30› Euskal Musika.Takonerako
parkean.Urko Menaia.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
Cierzo orkestra.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno kondearen plazan.
20:00›Herri musika Basotxoan.
Aragoiko etxeko Amigos de Tarazo-
na taldea.
20:30›Foruen plazan,Dj Fueros
eta Touche taldea.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
21:00›Brotons antzerki taldea Kar-

los III.aren oinezkoendako paseale-
kuan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Pirotecnia Turis.
23:30›Los Zigarros eta Mclan tal-
deak Foruen plazan.
00:00›Mojinos Escocios taldea
Gazteluko plazan.
00:00›Euskal Musika.Takonerako
parkean.Kokein taldea.
00:00›Berbena Antoniutti parke-
an.Alto Standing orkestra.

››Uztailak 14, igandea
06:45›Dianak,Udaletxeko plazan
eta zezen plaza.
08:00›Zezen entzierroa.Miura
ganadutegia.
09:30›Erraldoiak eta buruhandiak
autobus geltokitik kalejiran irtengo
dira.
10:45›San Ferminen zortziurrena,
Udaletxe plazan.Udalbatza Done
Laurendi parrokiara joanen da,
elizkizunean parte hartzera.
Han,
Musika Kaperak parte hartuko du.
11:30›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
12:00›Musika banden irteera.Kar-
los III.etorbidetik.
12:00› Jota kantaldia Sarasate pa-
sealekuan.La Ribera Canta eta Val-
tierrako Aritz Torres.
12:00›Herri Kirolak Foruen plazan.
Nafarroako Binakako Aizkora Txa-
pelketa,Nafarroako Gurdi Jasotze
Txapelketa eta Inaxio Perurena ha-
rri-jasotzailearen erakustaldia.
13:00›Takonerako parkean,euskal

musika,Kalejira Kultur Elkarteare-
kin.
13:00›Txistularien alardea San
Jose plazan.
13:00›Altsasuko Haize Berriak
Musika Banda,Gurutzeko plazan.
14:00›Erraldoien eta Buruhan-
dien Konpartsaren agurra Udale-
txeko plazan.
17:30›Zaldunen desfilea Udaletxe-
ko plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak Rodezno Kondearen pla-
zan.
18:00› Jotak Udaletxeko plazan.
Buñueleko Jota Eskola.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Miura ganadutegia.Toreatzaileak:
Rafael Rubio Rafaelillo,Javier Casta-
ño eta Jimenez Fortes.
20:00›Berbena Gurutzeko plazan.
Mariache Imperial Elegancia Mexi-
cana orkestra.
20:00›Maese Villarejoren txotxon-
giloak Rodezno Kondearen plazan..
20:00›Herri musika Basotxoan.
Aragoiko Etxeko Amigos de Tarazo-
na taldea.
21:00›Txistu eta gaita dantzaldia
Gazteluko plazan.
22:00›Zezensuzkoa Santiago pla-
zan.
22:00›Musika banden irteera. San
Francisco plazatik gazteluko plaza-
raino.
23:00›Su festa Ziudadela parkean.
Maria Angustias Perez.
00:00› Festen amaiera.El Guti.
Consejoko plazan.
00:00›San Fermin festen amaie-
ra.Udaletxeko plazan.Pobre de mí
kantatuko da,eta azken traka egin-
go dute.
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PERURENA. Inaxio Perurena harri-jasotzaileak erakustaldia egingo du uztailaren 14an.IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS



ENTZIERROA. Iazko sanferminetako entzierro bat.VILLAR LOPEZ / EFE

LAUREHUN EKITALDI
OFIZIAL BAINO GEHIAGO
Iaz baino %14 diru gutxiago erabiliko du Iruñeko Udalak aurtengo San Fermin jaietako
egitaraua osatzeko.Guztira,437 ekitaldi ofizial izango dira.

S anferminetarako aurre-
kontua iaztik ia %14
murriztu arren festaren
egitarauak bere horre-
tan jarraituko duela

esan zuen Enrique Maia alkateak
ekainaren 18an, sanferminetako
egitarauaren berri eman zuenean.
Hain zuzen, 2,1 milioi euro erabili-
ko ditu udalak aurten festetarako,
eta, guztira, 437 ekitaldi izango di-

ra. Hala ere, alkateak azpimarratu
du «egitarau bikaina eta adin guz-
tietarako» prestatu dutela.

Aurtengo egitarauak ez dauka
argazkirik, infografiak baizik. Na-
zioarteko hainbat komunikabide-
tan (The Guardian, O Globo, La
Nacion, La Vanguardia, Nathional
Geografic, The New York Times...)
lan egiten duten bederatzi infogra-
fistek egindako hamabost infogra-

mek apaintzen dute egitaraua. Ho-
rietan, entzierroaren ibilbidea edo
zezen batek lasterkaria zein kolo-
retan ikusten duen antzeman dai-
teke.

Aurten ez da udal taldearen pro-
zesio ofizialik —Riau-riau— izan-
go uztailaren 6an. «Gehiengoak
nahi duen ekitaldi bat basati ba-
tzuek apurtu dute. Noiz izanen du-
gun berriro ez dakigu», esan zuen

Maiak. Iaz korporazioa ez zen uda-
letik atera ere egin. 

Musika ekitaldi ugari
Antolatu dituzten hamar ekital-
dietatik zazpi musikaren inguru-
koak izango dira. Guztira, 317 mu-
sika ekitaldi izango dira: 58 kon-
tzertu, 24 berbena, eta gainerako
235ak musika banden nahiz herri
musikaren saioak eta kalejirak.

Halaber, haurrentzako 74 ekitaldi,
zezenen inguruko 70 ikuskizun,
herri kirolen 8 erakustaldi eta 8
ekitaldi instituzional antolatu di-
tuzte. 

Ohi bezala, aurten ere Espainia-
ko taldeak eta gaztelania izanen
dira nagusi udalak antolatu di-
tuen musika emanaldietan. Fo-
ruen plazan eta Gazteluko plazan
izango dira musika emanaldirik
handienak. 

Foruen Plaza rock musikaren
agertoki bihurtuko da uztailaren
13ra arte. Egunero lau talde edota
disko jartzaile ariko dira. Jendau-
rreko emanaldiak 20:30ean hasiko
dira. 

Besteak beste, M-Clan, Cham-
bao, Celtas Cortos, La Pegatina,
Tierra Santa, Los Zigarros, Flitter
eta Canteca de Macao taldeek joko
dute. Gainera, Alen Ayerdi (Ma-
rea), Brigi Duke (El Drogas,
Koma), Pedro (La Fuga) eta Txus
eta Flako ariko dira musika jar-
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SU FESTAK. Castelloko Tomas enpresaren su festak,iazko jaietan.JESUS DIGES / EFE

BURUHANDIAK. Erraldoien eta buruhandien konpartsa.J.MANTEROLA / ARG.PRESS

Kale musika ere izango da, nos-
ki, baita banda, txistulari eta jota
kantarien emanaldirik ere.

Su festak
Gauetan, su festak ere izango dira,
23:00etan. Bederatzi su festen en-
presa etorriko dira festetara, guz-
tiak ere atzerritik. Lehenengo al-
diz Austriako bat eta Eslovakiako
beste bat izanen dira Iruñean. 

Erraldoiak eta buruhandiak ka-
lez kale ariko dira urtero bezala.
Aurten, irteera tokia aldatu diote
konpartsari egun batzuetan. Nor-
malean, autobus geltokitik atera-
tzen da, 09:30ean. Aurten, baina,
uztailaren 8an, 9an, 10ean eta 11n
Kale Nagusian dagoen Ezpeleta
jauregitik aterako da. 

Umeek Rodezno kondearen pla-
zan izango dute beren txokoa. Eki-
taldi bereziak izango dituzte han
egunero, eta tren moduko bat ere
jarriko dute, Arga ibaiertzeko ba-
rraketara joan ahal izateko.

Udalak 20.000 egitarau salgai ja-
rri ditu bi euroren truke. Informa-
zioa www.pamplona.es webgune-
an lortzen ahal da.
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tzen, DJ/goo! eta DJ Pinchadiscos
disko jartzaileekin batera. 

Gazteluko Plazan, berriz, Bur-
ning talde madrildarrak zabaldu-
ko du musika saioen txanda, hila-
ren seian, gauerditik aurrera. Pla-
za horretan ariko dira, era berean,
El Consorcio, Gregario de Luxe,
Xuso Jones, La Frontera y el 11 eta
Danny Romero disko jartzailea. 

Jazza izanen da nagusi Burgoen
plazan, uztailaren 7, 8, 9 eta 10ean.
Besteak beste, Ignacio Berroa
Quartet, Bill Evans eta Martirio
abeslaria ariko dira. 

Berbenak, berriz, Antoniutti eta
Gurutzeko plazan eginen dira egu-
nero. Uztailaren 12an, baina, Los
Brincos taldearen emanaldi bere-
zia izanen da, Zaharren Eguna
izango dela baliatuta. 

Euskal musikak bere txokoa
izango du Takonera parkean. Uz-
tailaren 9an, esaterako, Willis Dru-
mond taldearen kontzertua izan-
go da, gauerdian; Kosmolariak tal-
deak joko du hilaren 10ean, eta
The Sparteens taldeak hilaren
11n. Uztailaren 13an, berriz, Urko
Menaia eta Kokein ariko dira. 



Elixabete Bordonabaren ‘Canan’izenburuko
kartela hautatu dute iruindarrek aurtengo
sanferminen berri emateko.

L ehenbiziko aldiz, emaku-
me baten afixak irabazi
du kartel lehiaketa. Eli-
xabete Bordonaba arki-
tekto iruindarrak egin

du aurtengo sanferminak iragar-
tzeko kartel ofiziala. Zezen baten
itxura duen Iruñeko mapa bat age-
ri da irudian.

Lehiaketa aise irabazi du Bordo-
nabak, botoen %36 lortuta. Guzti-
ra, 1.780 boto eskuratu ditu, eta
erraz gainditu ditu bigarrenaren
800 botoak. 

«Oso hunkituta» zegoela aitortu
zuen Bordonabak, kartelaren aur-
kezpenean, apirilaren 30ean. Kar-
telaren bidez, bestaren protagonis-
ta ekarri nahi izan du gogora: ka-
lea. «Niretzat, besta beti kalean
izan da», nabarmendu zuen. 

Kartela «oso arkitektonikoa»

dela esan zuen: «Hiriaren plano
bat zezen bihurtuta islatu dut».
Gorria da kolore nagusia. Festaren
parte diren txoko guziak jaso nahi
izan ditu mapan, eta etxebizitzak
beltzez margotu ditu, eremu priba-
tuan ez delako bestarik, haren
aburuz.

Canan izeneko kartelari esker,
3.600 euroko saria jaso du arkitek-
to iruindarrak. Finalera helduta-
ko kartel gehienak euskaldunek
eginak izan dira: hiru iruindarrek
eta bi donostiarrek, hain zuzen.

Iruñeko Rodezno Kondea areto-
an ikusi ahal izango dira San Fer-
min 2013 Kartel Lehiaketara aur-
keztu dituzten ehun kartelak, uz-
tailaren 14ra arte. Uztailaren 6an
18:30etik 21:00ak arte, eta uztaila-
ren 7tik 14ra arte, 11:30etik 14:00ak
arte eta 18:30etik 21:00ak arte.

ZEZEN BATEN
ITXURA DUEN
IRUÑEKO MAPA

KARTELA. Elixabete Bordonaba eta Enrique Maia Iruñeko alkatea,kartelaren aurkezpen ekitaldian,apirilaren 30ean.JESUS DIGES / EFE - JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS
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San Fermin feria egun bat lehenago hasiko da,uztailaren 6ra aurreratu baitute.Binakako
torneoa egun horretan hasiko da,eta finala uztailaren 14an izango da.

S an Fermin torneoan
urte askoan feriako pi-
lotaririk ikusgarriena
izandakoak ez du parte
hartuko: Titin III.ak.

Aspe enpresak erabaki du aurrela-
ri beteranoa — 44 urte ditu— bina-
kako torneoan ez sartzea. Aspe en-
presak hautatu dituen aurrelariak
Martinez de Irujo, Xala eta Jauna-

rena dira. Azken hori da ustekabe-
koetako bat, Asegarce enpresak
Urrutikoetxea hautatu izanarekin
batera.

Dena den, Titin ferian agertuko
da, ardoaren desafioan, hain zu-
zen. Uztailaren 13an jokatuko da,
eta Titin binaka ariko da, Merino
II.arekin.

Feriaren berritasun nagusia ha-
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PILOTAZALEEN GOZAMENERAKO
PILOTARIAK. Binakako San Fermin torneoan parte hartuko duten pilotariak,ekainaren 26an Iruñean antolatu zuten aurkezpen ekitaldian.IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

siera da, uztailaren 6ra aurreratu
dutelako. Binakako torneoa egun
horretan hasiko da. A multzoan,
Olaizola II.a-Beroiz, Bengoetxea
VI.a-Begino eta Xala-Zabaleta ari-
ko dira. 

B multzoan, Urrutikoetxea-Al-
bisuk, Jaunarena-Zubietak eta
Irujo-Barriolak jokatuko dute.
Urrutikoetxea eta Jaunarenaren-

tzat sanferminetako lehen torneoa
izango da. 

Aspe enpresak aurkezpenean
aitortu zuenez, Jaunarena eta Ez-
kurdiaren artean izan zuen zalan-
tza. Nafar gazte bat lehenesten zu-
ten Titinen aurretik. Asegarcek
Urrutikoetxea hautatu izana ez da
hain arraroa, sasoiko baitago bu-
ruz burukoaren ondoren. 

Hala ere, ezustekotzat jo daiteke
Mikel Idoate aukeratu ez izana.
Iruindarra da, eta Asegarcera As-
pen jaso ez zituen aukeren bila
joan zen, baina badirudi oraindik
ez direla iritsi. Ardoaren desafioan
buruz buru jokatuko du Retegi Bi-
ren aurka. Binakako finala uztai-
laren 14an jokatuko da, arratsalde-
ko 17:00etan. 

Lau t’erdiko finala, ohiko denez,
uztailaren 7an jokatuko da, goize-
ko 11:30ean. Olaizola II.ak eta Iru-
jok jokatuko dute. Olaizola II.ak
Bengoetxea VI.ari irabazi zion fi-
nalerdi batean, eta Irujok Barrio-
lari beste finalerdian.

Egun horretan, Patxi Ruiz pilo-
tari ohiari omenaldia egingo diote,
lau t’erdiko finala jokatu aurretik.



ZEZEN PLAZAN. Peñetako kideak,zezen plazan,iazko sanferminetan.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

PEÑEKIN JAI GIROAN
Iruñeko Peñen Federazioak hainbat ekitaldi eta jarduera antolatu ditu sanferminetarako.

O rdutegiak zabaldu
egin dituzte aurten.
Besteak beste, ze-
zenketen orduan
beste ekintza ba-

tzuk eskainiko dituzte. Arratsalde-
ro, dantzaldia, kontzertuak, ber-
tsolariak eta abar izango dira peñe-
tan. Gainera, erremonte txapelke-
ta profesionala ere antolatu dute,
zeinak lau egun iraungo duen. 

Izan ere, «geroz eta jende gutxia-
go joaten da zezen plazara», Iruñe-
ko Peñen Federazioko kideen hi-
tzetan. «Eta peñakide direnen er-
diek baino gehiagok ez dituzte
zezenketak maite». Horrek beste-
lako jarduerak antolatzera behar-
tu ditu peñak.

Egunik bereziena uztailaren 9a
izango da. Peña guziak kalejiran
abiatuko dira zezen plazara. Mu-

rrizketen aurkako martxa izango
da. Uztailaren 11 eta 12rako, hau-
rrentzako kalejirak antolatu dituz-
te, eta goizetan ere kalea girotzeko
asmoa dute. 

Omenaldia entzierroan 
hil direnei 
Entzierroan hil diren lagunei ome-
naldia egin zien Iruñeko Peñen Fe-
derazioak ekainaren 28an. Sanfer-

minetako entzierroan hildako ha-
mabost korrikalari omentzeko,
Iruñeko udaletxe alboko hesi za-
tian zutoin bat jarri zuten. Hilda-
koak omentzeaz gainera, entzie-
rroaren arriskuaz ere ohartarazi
zuten. 

Zutoina Tafallako Lanbide Hezi-
ketako ikasleek egin dute, altzai-
ruz. Aipamen orokor bat du hilda-
koei buruz. Iruñeko armarria eta

Peñetako Federazioarena ere badi-
tu, besteak beste.

Iruñeko Peñen Federazioak bez-
peran aurkeztu zituen sanfermi-
netan egingo dituzten jarduerak
eta kalean ibiliko dituzten pankar-
tak. Kritikarik ere izan zen pren-
tsa aurreko agerraldi horretan.
Iruñeko Peñen Federazioko Julen
Aldatzek esan zuenez, Iruñeko
Udalak ez die diru kopuru bera ba-
natzen peña guztiei, haien artean
zatiketak egon daitezen. 

Peñetako kideek jarrera hori sa-
latu egin zuten, baita Gora Iruñe-
ak eskatutako gunearekin gerta-
tutakoa ere. «Modu batean edo
bestean, eragileen egitaraua au-
rrera eramanen dugu», azpima-
rratu zuen.
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PANKARTAREKIN. Peñetako kideak,kalean,pankartekin.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

KALEJIRAN. Nafarroaren konkista oroitzeko peñek iaz egin zuten kalejira.
IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS

ren gaiak ere ageri dira: hainbat
auzotara zabaldu den eremu urdi-
na, Biurdana institutuko masifi-
kazioa eta Arrosadia eta Sanduze-
lai auzoetan jarri dituzten udal-
tzaingo birtualak, esaterako.

Ekainaren 29an, kalera atera zi-
tuzten lehenbiziko aldiz 2013ko
pankartak. Peñen egunean, San
Frantzisko plazan. Egun osoan
hainbat jarduera egin zituzten: he-
rri bazkaria, peñen arteko herri ki-
rolen txapelketa eta dantzaldia,
besteak beste.
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Peñetako oihaletan Yolanda
Barcina da izarra. Hura da peñeta-
ko oihaletan gehien ageri den per-
tsonaia. Halaber, txorizoak eta gu-
tun azalak nonahi daude aurtengo
marrazkietan; CANen gertatuta-
koari, Cerveraren eta PPren gutun
azalak gehitu zaizkio. 

Hala ere, urte osoan zeresana
eman duten gai gehiago landu di-
tuzte marrazkilariek: murrizke-
tak, etxe kaleratzeak, ospitaleko
otorduak, Espainiako monarkia-
ren ustelkeria... Hurbilagokoak di-



Hainbat ekitaldi eta ederki pasatzeko aukera
izango da Takonerako parkean,Nafarroa
Oinez-en aldeko txosnan.

E guerdian txupinazoa
bota eta sanferminak
amaitu arte, musika en-
tzuteko, dantza egiteko,
bertsolariekin ederki

pasatzeko, kalejiran ibiltzeko,
otorduak egiteko eta beste hainbat
ekitaldiz eta jardueraz gozatzeko
parada eskainiko du Nafarroa Oi-
nez-en aldeko txosnak. Takonera-
ko parkean egongo da, eta oso giro
polita egongo da egunero.

Nafarroa Oinez-ek antolatutako
ekitaldiekin batera, Iruñeko Uda-
lak antolatu dituenak izango dira
Takonerako parkean.

Halaber, Nafarroa Oinez-eko
elastikoak eta beste hainbat pro-
duktu eta Oinez Basoan parte har-
tzeko txartelak salgai egongo dira
txosnan.

Oinez denda Iruñeko Sarasate
pasealekuko 20. zenbakian dago.
Elastikoak, kirol jertseak eta

beste hainbat produktu eskura-
tzen ahal dira. Ostiraletan eta
larunbatetan egongo da zabalik,
10:30etik 13:30era eta 17:00etatik
20:00etara.

Aurtengo Nafarroa Oinez ira-
gartzeko kantua sanferminetan
entzun ahal izango da. Ekin Erri-
bera izena du kantuak, eta Jabitxu
Perez de Obanosek idatzi ditu hi-
tzak eta konposatu du musika;
Saioa Crespo irakasle eta abesla-
riak kantatzen du.

Nafarroa Oinez,Tuteran
Nafarroa Oinez festa Tuteran izan-
go da, urriaren 20an, Taupadaz bat
egin! leloarekin. Argia ikastola da
antolatzailea. Informazio gehiago
www.nafarroaoinez.net webgune-
an lor daiteke.

Erriberako ikastolaren lehe-
nengo taupaden oihartzunak
1984ko azaroaren 5ean hasi ziren.

1995. urtean egin zen lehenengo
Nafarroa Oinez Tuteran, eta gaur
egungo ikastolaren egoitza berria
eraiki zen Fontellas herrian. 2002.
urtean berriro antolatu zen Nafa-
rroa Oinez Tuteran. «Ordutik, 
taupadak ez dira gelditu, gero eta
ozenagoak dira, eta gero eta indar-
tsuagoak», ikastolako arduradu-
nen hitzetan.

Gaur egun Erriberako 250 ikasle
aritzen dira Argia ikastolan. Erri-
berako ikastola bakarra da, beraz,
Erribera osoko ikasleak joaten
dira Argia ikastolara. «Euskara-
ren bihotz honek taupadak ema-
ten jarraitzeko, hirugarren Nafa-
rroa Oinez antolatzen dihardu
buru-belarri». 

Argia Ikastolak, Tuterako Uda-
lak eta Nafarroako Ikastolen El-
karteak maiatzaren 22an sinatu

zuten Oinez Basoa 2013 aurrera
eramateko lankidetza hitzarme-
na. Tuterako Oinez Basoak jarrai-
pena ematen dio 2009an hasiera
eman zitzaion ingurumen eta eus-
kararen aldeko egitasmoari; Tute-
rako Basoa Nafarroa Oinez-ek sor-
tu duen hirugarrena da.

Oraingoan Oinez Basoak Ebro
bazterrean du kokalekua. Soto de
los Tetones delako eremuak 118
hektareako hedadura du, eta ber-
tan, beste animalia batzuen arte-
an, 120 hegazti mota inguru aurki-
tzen ahal dira. Landaketa dagoe-
neko salgai dauden txartelen
bidez finantzatuko da. Zuhaitz bat
babesteaz gain, txartelaren erosle-
ak hainbat beherapen eta zozkete-
tan abantailak izango ditu. 

Informazio gehiago www.oinez-
basoa.com webgunean lor daiteke. 

GIRO EDERRA
TAKONERAN

TXOSNA. Nafarroa Oinez-en aldeko txosna Takonerako parkean ipiniko dute.IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS
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EGITARAUA

››Uztailak 6, larunbata
12:00 ›Txupinazoa.
21:30 ›Arrasateko gaitariak eta
Arrasate Musikal haizea taldea.
23:30 ›Bizardunak.

››Uztailak 7, igandea
13:00 ›Herri kirolak.
19:00 ›Fermin Velencia.
20:00 › Joseba B.Lenoir.
21:30 ›Txantreako gaitariak.
24:00 ›Skasty.

››Uztailak 8,astelehena
19:00 ›Aiko dantza taldea.
21:30 › Iruñeko gaitariak.
23:30 ›Sonora Sonera.

››Uztailak 9,asteartea
13:30 › Iruña taldea.
20:00 › Jon Basaguren.
21:30 ›Tuterako gaitariak eta Ja-
rauta 69.
24:00 ›Willis Drummond.

››Uztailak 10,asteazkena
13:00 ›Fanfarre Iruña taldea.
18:00 ›Kosmolariak.
21:30 ›Artaxoako gaitariak.
23:30 ›A kaskarla.
00:30 ›Ze esatek.

››Uztailak 11,osteguna
13:00 ›Bertsolariak:Erika Lago-
ma,Maialen Lujanbio,Alaia
Martin eta Xabier Silveira.
19:00 ›ZZ blues band.
20:00 ›Txutxin Ibañez.
23:30 ›Baigorriko gaitariak.
24:00 ›The Sparteens.

››Uztailak 12,ostirala
13:30 ›San Lorenzoko gaitariak.
19:30 ›Triki Dantz.
21:30 ›Tuterako gaitariak.
23:30 ›Triki Dantz.
00:30 ›Zopilotes.

››Uztailak 13, larunbata
13:00 ›Folklore eskola kalejira.
19:00 ›Urko Menaia.
20:00 ›Arramazka.
21:30 ›Tuterako gaitariak.
24:00 ›Kokein.

››Uztailak 14, igandea
13:00 ›Kultur elkartea kalejira.
19:30 ›Stupenda Jones.
21:30 ›San Lorenzoko gaitariak.
23:30 ›Punk Bimbo.



Giro ederra egongo da Karrikiri elkarteak
uztailaren 11n antolatuko duen atun janean.
Zaldiko Maldiko elkartearen kanpoaldean
izango da bazkaria,Ansoleaga karrikan.

K arrikiri elkarteak
sanferminetan urte-
ro antolatzen du atun
jana, eta aurten 18.
aldia izango dute

uztailaren 11n. «Euskal giroan
elkarrekin bazkaldu, hitz egin,
kantatu eta dantzatzeko aitzakia
ematen digun Atun-Jana adin
nagusiko egin da aurten, baina,
tradizioari eutsiz, euskal giro
bikaina eta hegaluzea izanen dira
nagusi», Karrikiri elkarteko kide-
en hitzetan.

Menuan, betiko legez, atun en-
tsalada, marmitakoa eta atun
errea izanen dira. «Horiek guztiak
behar bezala prestatzeko, Onda-
rroako gure lagunak etorriko dira,
eta, ondoren, abestu eta dantzatze-
ko parada ederra izanen dugu, mu-
sikarien laguntzaz».

Bazkarirako txartelak Karrikiri
elkartearen dendan (Xabier karri-
ka, 4, Iruñea) jarri zituzten salgai
ekainaren 20an. «Lehenbailehen
erreserba egin edo erosi, tokirik
gabe gelditu nahi ez baduzue».
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URTEROKO
ATUN JANA

BAZKARIA. Karrikiri elkarteak iaz antolatu zuen atun jana.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS



Gora Iruñea herri ekinbidean aritzen diren taldeetako lagunak uztailaren 2an hasi ziren
beren gunea muntatzen Runa parkean.

O kerrik ez bada, Gora
Iruñea herri ekinbi-
deak bere gunea
izango du Iruñeko
sanferminetan. Be-

har diren tramiteak egin eta bai-

menak eskatzen bazituzten gu-
nea Arrotxapeko Runa parkean
jartzen utziko ziela hitzeman zien
Fermin Alonsok, Iruñeko Kultu-
ra zinegotziak. Hilaren 2an hasi zi-
ren muntaketa lanekin.

Gora Iruñea herri ekinbideak bi
agertoki jarri ditu Runa parkean.
Bat handia, musika kontzertueta-
rako, eta beste bat txikiagoa, beste
ekitaldi batzuetarako: bertsola-
riak, haurrentzako pailazo ema-

naldiak... Bi gune estali ere jarri di-
tuzte, baita sukaldea eta jantokia
ere. Hortaz, nahi duenak hara
eman ahal izango du otordua, edo
gunean bertan erosi. Krisi garaie-
tan, aukera guztiak eman nahi diz-
kiete jaiaz gozatu nahi dutenei. 

Dena dela, iragan maiatzean
aurkeztu zuten sanferminetarako
egitaraua ez dute erabat beteko,
arazoak izan dituztelako taldeak
eta azpiegitura enpresak kontrata-
tzeko. Gunea ez zutenez ziurtatua,
talde batzuek esan zieten ez zirela
joango. 

Izan ere, iragan urtean galerak
izan zituzten, udalak haien eskain-
tza ez onartuta. Horiek horrela,
maiatzeko egitaraua berriro osa-
tzen aritu dira asteburuan. Egita-
rauaren %80-edo mantenduko du-
tela esan diote BERRIAri. 

«Euskal Herria jaietan da uda
osoan, eta, joan den urtekoaren
ondoren, askok ez dute sanfermi-
netara etortzeko hitzik eman», Xa-
bier Garcia Gora Iruñea taldeko ki-
dearen hitzetan. 

Behin gunea lortuta, sanfermi-
netan Iruñean aritu nahi duten tal-
deei dei egin die: «Taldeei gurekin

JAI GUNE HERRIKOIA,
EUSKALDUNA ETA PAREKIDEA

JAIEGUNA. Gora Iruñea plataformak bere eguna Compañia plazan ospatu zuen iaz,uztailaren 13an.Artzain apurrak prestatu zituzten hamaiketarakorako,eta,besteak beste,Txan magoa
aritu zen.IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS
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harremanetan jartzeko eta gure-
kin herri sanferminak ospatzera
etortzeko gonbita egin nahi die-
gu».

Enrique Maia Iruñeko alkateak
eskatuta, lehiaketara aurkeztu
zen iaz Gora Iruñea plataforma.
Haien eskaintza zabalena izan
arren, aurkeztutakoen artean
puntu gutxien lortu zuen. «Iruzu-
rra» egin zietela salatu zuen or-
duan plataformak. Horregatik ez
dira aurten lehiaketara aurkeztu. 

Aurtengo deialdia hutsik geldi-
tu da, eta Arrotxapeko Runa par-
keko gunea lortzeko bide adminis-
tratiboa zabalduko zuela esan zien
Gora Iruñeko ordezkariei Fermin
Alonso Kultura zinegotziak ekai-
naren 29an, telefonoz. 

Agiri batzuk uztailaren 1ean
aurkeztu zituzten, baina beste ba-
tzuk uztaileko lehenengo astean
aurkeztu dituzte —tramite luzea-
goak behar dituztenak—. 

Oposizioko alderdiekin bildu
ondoren, Hiri Segurtasuneko
arduradunekin ere bildu ziren
uztailaren 1ean, baimen kontuak
zehazteko. Udal arduradunen
baiezkoa lortu ondoren, udal pla-
zan eserita zeuden lagunek alde
egin zuten. 

Uztailaren 2an hasi ziren gunea
muntatzen Gora Iruñea herri ekin-
bidean aritzen diren taldeetako la-
gunak. 

«Uztailaren 6tik aurrera eta
uztailaren 14ra bitarte, zorionez,
eta, behingoagatik, jai gune herri-
koia, euskalduna eta parekidea
izango dugu sanferminetan», esan
zion Gora Iruñea taldeko kide Gar-
ciak BERRIAri, pozik, uztailaren
1ean. 



Beste jai eredu bat aldarrikatzeko eta gizarteratzeko asmoz, Iruñeko
Gazte Peñak,Baionako Gazte Asanbladak,Gasteizko Gazte Karpak,
Donostiako Eskifaia Gazte Kofradiak eta Bilboko Kaskagorri
Konpartsak jairik jai ibiltzeko bira bat antolatu dute. Ibilaldia
Iruñeko sanferminetan hasiko dute,uztailaren 11n.

A isialdi aukera eta
parte hartze eredu
berriak eratzeko as-
moz, jaiak berriro
pentsatzeari ekin

diote bost talde horiek. Auzolana
eta guztien inplikazioa oinarri
izango duten bideak abiatu nahi
dituzte, beste jai eredu bat antola
daitekeela uste dutelako.

Lehenik, hiriburuetako jai na-
gusien antolaketa ereduak ezagu-
tzeari ekinen diote. Jairik jai ibil-
tzeko bira bat antolatu dute. Ibilal-
dia Iruñeko jai nagusietan hasiko
dute, sanferminetan, uztailaren
11n. Ondoren, Baiona, Gasteiz, Do-
nostia eta Bilboko festak ezagutu-
ko dituzte.

Bost gazte taldetako kideak Iru-
ñeko Navarreria plazako iturrian
elkartu ziren ekainaren 29an. Zapi
gorriak lepoan, Kale jira, jaietan
jaiki kalean! hiriburuz hiriburu
eginen duten bira aurkeztu zuten.

Sanferminetan, uztailaren 11n,
eguna elkarrekin pasatuko dute
Baionako Gazte Asanbladako,
Gasteizko Gazte Karpako, Donos-
tiako Eskifaia Gazte Kofradiako
eta Bilboko Kaskagorri Konpar-
tsako kideek. Hamaiketakoa egite-
ra joango dira Iruñera; Kalekalde

Kaldereria kalean dagoen gazte-
txean eginen dute. Ondoren, kale-
jira antolatu dute Independantza
taldearekin. Bazkaldu ere elkarre-
kin eginen dute: San Jose plazan
paella erraldoia prestatuko dute
Gazte Peña taldeko kideek. Hiru-
rehun lagun bilduko direla espero
dute. 

Bazkalondorako olinpiar joko
nazionalak antolatu dituzte. Joko-
ak zertan oinarrituko diren ez dute
aurreratu nahi izan. «Ur puxiken
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BESTE JAI EREDU BAT

AURKEZPENA.Taldeetako ordezkariak,Iruñeko Navarreria plazan,egitas-
moaren aurkezpen egunean,ekainaren 29an.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

guda eta sagarrak ahoan koilara
baten gainean eramatea izanen
dira jokoetako batzuk», baina bes-
teak ezustekoak izatea nahi dute.

Ondoren, Bide Bakarra, Bolbo-
ra, Raperos de Emaus eta Dodo
Sound taldeek jendaurrean joko
dute Deskalzos kalean. «Eguna el-
karrekin pasatzea eta elkar ezagu-
tzea da gure helburua. Hiriburue-
tako gazteen artean adiskidetasu-
na eta elkar ezagutzea sustatze-
ko», gazteen hitzetan. 



La Jarana peñaren Bonboa sanferminetako entzierroetan aritzen
diren artzainei eman diete.Miguel Retak,artzainen ordezkariak,
saria jasotzea «ohorea» dela azpimarratu du.

E ntzierroan lan egiten
duten artzainen lana az-
pimarratu nahi izan
dute aurten La Jarana
peñako kideek. Horre-

gatik eman diete Bonboa garaiku-
rra. «Bizia arriskuan jartzen dute,
eta beste askorena salbatzen dute;
goizero sanferminetan lanean ari-
tzen dira, eta entzierroko ibilbidea
edozein lasterkarik baino hobeto
ezagutzen dute», esan zuen Igone
Aroka La Jarana peñako presiden-
teak ekainaren 28an, sariaren be-
rri eman zuenean.

«Entzierroko artzainik gabe hi-

ria eta festak ez lirateke berdinak
izango. Saria ondo irabazita dau-
kate. Nahiz eta pertsonaia ospe-
tsuak ez izan, artzainak peñetako
kideen bihotzean egongo dira
beti».

Miguel Reta artzainen taldeko
ordezkariak esan zuenez, La Jara-
naren Bonboa jasotzea «ohorea»
da, «entzierroko artzain guztien
lan isila aitortzen duelako». Lan
hori «oso gustura» egiten dutela
ere azpimarratu zuen.

Ekainaren 30ean izan zen
2013ko La Jaranaren Bonboa ba-
natzeko ekitaldia.

Aurreko urteetan, honako
hauek jaso dute La Jaranaren
Bonboa garaikurra: Fermin
Balentzia kantautoreak, Iruñeko
Erraldoi eta Buruhandien Kon-
partsak, Cebada Gago zezen gana-
dutegiak, Struendo de Iruña talde-
ak, Reynolds txirrindulari
taldearen oinordekoek, Iruñeko
zezen plazako langileek, Andrea
kolektiboak, Barrikada musika
taldeak, Paulina Fernandez
Mañuetako txurro saltzaileak,
Jarauta 69 txarangak, Jose Luis
Larrion kazetariak eta La Pamplo-
nesa musika bandak.

BONBOA ARTZAINEI
EMAN DIETE

ESKORTAN. Artzain bat,Gaseko eskortan,zezenak freskatzen.JESUS DIGES / EFE
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ENTZIERROAN. Artzain bat,entzierro batean,zezen bati isatsetik heltzen ari zaion pertsona bat uxatzen saiatzen
ari dela.JESUS DIGES / EFE



FILMA. Encierro en 3D:Bull Running in Pamplona dokumentaleko fotograma bat.ENCIERRO EN 3D

ENTZIERROAK,
HIRU DIMENTSIOTAN
Egunero ikusi ahal izango da Iruñean,sanferminetan,‘Encierro en 3D:
Bull Running in Pamplona’,Iruñeko sanferminetako entzierroaren
historia,giroa eta lasterkarien bizipenak bildu dituen film-dokumen-
tala.Olivier Van der Zee izan da pelikularen zuzendaria.

E kainaren 28an estreina-
tu zen, hiru dimentsio-
tan, Encierro en 3D: Bull
Running in Pamplona
(Entzierroa 3Dn: Zezen

lasterketa Iruñean), Olivier Van
der Zee zuzendariaren dokumen-
tala. Sanferminetako giroa islatu
nahi izan du film horrek. Eta, ho-
rretarako, jaien atal jakin bat, kan-
potarrei deigarriena egiten zaien
zatia —entzierroa— nabarmendu
du zuzendariak. 

Alde batetik, irudi ikusgarriak
ageri dira, entzierroaren ibilbidea-
ren 850 metroko hainbat zatitan
hartutako irudi ikusgarriak; eta,
bestetik, hainbat urtetan lasterka
aritu diren korrikalari iaioak,
haien azalpenak, haien sentipe-
nak eta urduritasunak. 

Molde epikoan, musika eta en-
tzierroko zalaparta uztartuz, zeze-
nen aurreko lasterketa pausoz
pauso jaso nahi izan dute filmean.
Horretarako, irudien ikusgarrita-
suna hiru dimentsiotara eraman
dute. Lasterketak irauten duen bi
minutu eta erdi eskasetan egune-

ro gertatzen diren tragedia han-
diak eta txikiak bildu dituzte fil-
mean. 

«Ordu eta erdiko filmean entzie-
rroak irauten duen minutuetako
tentsioari eustea izan da zailena»,
esan zion Enrike Urdanoz produk-
toreak BERRIAri, ekainaren 26an.
«Akzioa eta zirrara ditu pelikulak,
baina ez da fikzioa, errealitatea
baizik». 

Dokumentalean, Iruñeko laster-
kariak ez ezik, atzerritarrek ere ze-
resan handia dute. Horretarako,
azken berrogei urtean entzierroa
korritzen duen jendea aukeratu
dute. «Ezinbestekoa zen ikuslea
entzierrora eramateko korrikala-
rien sentipenak eta azalpenak
ematea», esan zion Van der Zee zu-
zendariak BERRIAri.

Egunero, 80 milioi ikuslek ikus-
ten dute entzierroa telebistatik,
eta horiei ere zuzendu nahi zaie fil-
ma. «Gehiengoak ez daki zergatik
egiten den lasterka. Entzierroaren
emozioa ulertzea nahi nuen, eta
zergatik Joe Distler bezalako ko-
rrikalari bat itzultzen den urtero,

azken 45 urteetan bezala, New
Yorketik Iruñera, lasterka egite-
ra». 

Dokumentalak milioi bat euro-
ko aurrekontua izan du, eta lau ur-
tean egindako lana da. 2009ko san-
ferminetan grabatu zituzten le-
hen irudiak, eta hurrengoak, 2011
eta 2012.urteetan. 

2009an, Estafeta kalean, alderik
alde, kable bat jarri zuten, eta han
hiru dimentsioko kamera zintzili-
katu zuten. Ikusleak kale osoan
jarrai dezake zezen saldoa. «Ez ge-
nuen telebistako emankizun bat
egin nahi. Orain arte ikusi ez dena
kontatzeko modu bat nahi ge-
nuen. Ikuslea entzierroan sartu
nahi genuen», dio zuzendariak.
Horretarako, plano eta perspekti-
ba berriak hartu dituzte, zezenari
eta lasterkariari bolumena eman
dioten ikusgarritasuna lortzeko.
Soinuak eta musikak ere garran-
tzi handia izan dute.

Iruñean, sanferminetan, filma
Carlos III.a zinema aretoetan
emango dute, goizeko 10:00etatik
gaueko 22:00ak arte.
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Onin errekaren bi aldeetan egiten den
Zubigaineko dantza igandean izango da.

O hi denez, lagun an-
dana bilduko da Le-
sakara sanfermi-
nak ospatzera. Giro
ederra izaten baita.

Egunotan, Lesakako herri guztia
jai giroan murgiltzen da, eta Lesa-
kako Udalak eta txosnek antola-
tzen dituzten ekitaldiez gozatzen
dute.

Lesakan, 2.800 biztanle inguru
bizi dira, eta sanferminetako aste-
buruan kanpotik 8.000 bat lagun
etortzen dira, Zubigaineko dantza
eta gainerako ekitaldiak ikustera
eta, batez ere, festan parte hartze-
ra. 

Sei dantza tipiko daude Lesa-
kan. Uztailaren 7an dantzatzen
dira, San Fermin egunean. Proze-
sioa bukatu ondoren, Eskolttikira
jaisten dira lesakarrak, eta, han,
Onin ibaiaren ertzetan, Zubigaine-
koa dantzatzen dute ezpata dan-
tzariek. XV. mendean Lesakako
auzoek sinaturiko bake itunaren
oroigarria da aipatu Zubigaineko
dantza.

Gero, Tantirumairuren doi-
nuan, bandera airean ibiltzen
dute, zubi gainean daudela.

Ezpata dantzariak eta gainera-
ko guztiak Plaza Zaharrera abia-
tzen dira, eta, han, banderari dan-
tzatzen diote, berriz ere. Gero, ban-
dera goititzen dute herriko etxera;
ezpata dantzariek dantzaldia egi-
ten dute, eta ohorezko arkua osa-
tzen dute makilekin.

Jendea karriketan barrena pro-
zesioan abiatzen denean, makil-
gurutze dantza dantzatzen dute
dantzariek.

Sanferminetan, ziarkakoa deri-
tzon dantza dantzatzen dute.

Honako hauek dira bertze dan-
tza batzuk: zantzo mononoa edo
mutil dantza, neska dantza, eta au-
rreskua. Aurreskuan, dantzari ka-
pitainak dantza eskaintzen dio
neska kapitainari.

Lila Puntua
Aurtengo sanferminetan, Lila
Puntua gauzatuko da, eta, bolun-
tarioei esker, txandak jadanik itxi
dira. Eraso baten aurrean, lila
puntura joateko deia egiten dute
Lesakako Udaleko arduradunek.

Bestalde, festen aurretik eta fes-
tetan egin behar diren zereginak
betetzeko boluntarioak behar dire-
la azpimarratu dute udaleko or-
dezkariek: «Lagundu nahi badu-
zu, zatoz turismo bulegora zure
izena ematera». 

Sanferminetako Kartel Lehia-
ketara aurkeztutako lanak 53 izan
dira guztira; 4 kartel, 10 azal eta 39
kontrazal. Herri bozketaren ondo-
ren, hauek dira aurtengo festak
iragartzen dituzten irudiak: Xuri,
gorri eta berdea kartela (Virginia
Etxepare), Sanferminak zintzilik
azala (Irantzu Pastor) eta Osta-
tuan kontrazala (Nere Ordoki).

HERRI OSOA
JAI GIROAN

DANTZA. Zubigaineko dantza,iazko Lesakako sanferminetan.GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS
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EGITARAUA

››Uztailak 6, larunbata
12:00 ›Herriko Etxetik igoko den
etxafuegoaren eztandak emanen
die hasiera aurtengo bestei.Ordu
berean txistulariek,soinulariek,
trikitilariek eta haur txikien dan-
borradak girotuko dituzte herriko
kaleak euren soinu alaiekin.
12:00 ›Ezkil jotzea.
17:30 ›Frontoian,Tantirumairu
euskal folklore taldea.
20:00 ›Peña guztien ordezkariak
etxafuegoa bota ondoren,danbo-
rrada nagusia abiatuko da,erral-
doi,buruhandi,danbor jotzaile,
soinulari eta Lesakako Bandarekin,
herri osoari itzulia emanez kalez-
kale.
22:00 ›Egurra Ta Kitto taldearen
emanaldia Plaza Zaharrean.
00:00 ›Musika Plaza Zaharrean
dantzaldia Gozo Gozo taldearekin.

››Uztailak 7, igandea
08:30 ›Ezpata dantzarien meza
isila.Joan-etorria Txistulari banda-
ren laguntzaz eginen da.
10:30 › Udalbatza bertze aginta-
riekin,ezpata dantzariekin eta
Musika Bandarekin batera,herriko
ikurrak aitzinean dituztela abiatu-
ko dira Herriko Etxetik elizara,
meza nagusira.Bertan,Lesakako
abesbatzak parte hartuko du.

Meza ondotik,Fermin Zaindaria-
ren irudiarekin herri guztitik pro-
zesioa.Ibilaldia berriro elizan bu-
rutu ondoren,udalbatza eta lehen
aipatutakoak mezara joan diren
moduan jaitsiko dira Eskolttikira,
Onin errekaren bi aldeetan egiten
den Zubigaineko dantza ikustera,
XV.mendean lesakarren artean
lortu zen bakea oroitarazten digu-
na.Berehala,Bandera-arbola doi-
nuari dagokion ikurrin agurra zubi
gainean.Agur edo dantza bera
Plaza Zaharrean,ikurra Herriko
Etxera igan aitzinean.
18:00 ›Bezperak.Elizarako eta Eli-
zatik joan-etorria meza nagusira
bezala eginen da.Bezperetan,Le-
sakako Abesbatzak kantatuko du.
Bezperak akitu ondoren,eta ohitu-
rari jarraituz,ezpata dantzari tal-
deak mutil dantza,neska  dantza,
aurreskua eta jotak dantzatuko
ditu Plaza Zaharrean.
19:30 ›Plaza Zaharrean,bertso
jaialdia,Arrano Elkarteak antola-
tuta.Bertsolariak:Maialen Lujan-
bio,Sebastian Lizaso,Arkaitz Esti-
balles,Xabier SIlveira eta Eneko
Fernandez.Gai-jartzailea:Alaitz
Rekondo.Gaien egilea:Bortzirieta-
ko bertso eskola.
Gauean ›Musika Plaza Zaharrean,
Tximeleta taldearekin.

››Uztailak 8,astelehena
09:00 ›Peñen gosaria.
10:00 ›Peñen danborrada,Pasaia
txarangarekin.
12:00 ›Haurrentzako entzierroa.
Ibilbidea:Ote kalea (Igantziko bi-
dea) – Plaza Zaharra.
12:00 ›Betizuak,Plaza Zaharrean
Pasaia txarangarekin.
16:30 ›Plaza Zaharrean,haurren-
tzako ikuskizuna.
18:00 ›Peñen kontzentrazioa Pa-
saia txarangarekin Peñen jaitsie-
rarako.
21:00 ›Musika Plaza Zaharrean,
Trikidantz taldearekin.

››Uztailak 9,asteartea
10:30 ›Haur eta gurasoen danbo-
rrada Pasaia txarangak lagundu-
ta.
11:30 ›Haurrentzako entzierroa.
Ibilbidea:Andra Mari Egoitza – Pla-
za Zaharra.
12:00 ›Betizuak,Plaza Zaharrean,
Pasaia Txarangarekin.
Goizean eta arratsaldean ›Haur
ikuskizunak Eltzeta plazan.
18:00 ›Frontoian,eskuzko pilota
partida profesionalak.
20:00 ›Erritmoaren eta birzikla-
penaren batukadaren kalejira,
Bortzirietako Mankomunitateak,
Nafar Gobernuak eta Crana,Ecovi-

drio eta Ecoembes enpresek anto-
latua.
Arratsaldean ›Pasaia txaranga ka-
lez kale.
23:00 ›Musika Plaza Zaharrean,
Triki Ta Ke taldearekin.

››Uztailak 10,asteazkena
11:30 ›Haurrentzako entzierroa
kartoizko zezenekin Eltzeta plaza –
Plaza Zaharra.
11:30 ›Andra Mari Zahar Etxeko lo-
rategian,Nafarroako Jotak,Alegria
Ribera taldearekin.San Fermin Ju-
bilatuen eta Pentsionisten Elkar-
teak antolatua.
12:00 ›Betizuak,Plaza Zaharrean,
Pasaia txarangarekin.
12:00 ›Gorritiren saioa Bittiriako
Plazan.
14:00 ›Herri bazkaria Eltzeta kale-
an.Mahaiak eta aulkiak udalaren
kontu,eta edaria ostatuen kontu.
Edalontzi,platera eta tresna berre-
rabilgarriak egonen dira.
18:00 ›Plaza Zaharrean,Nafarroa-
ko Jotak,Alegria Ribera taldeare-
kin.
20:00 ›Txakaindik jaitsiera,zortzi-
ko doinuarekin.
Arratsaldean eta gauean ›Musika
Plaza Zaharrean.
03:30 › Jai-Hilak Pasaia txaranga-
rekin.


