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››Abuztuak 4,astelehena
10:00›Eduardo Daton,Photocall-a.
10:30›Foru plazako pilotalekuan,
Andre Maria Zuriaren jaietako eus-
kal pilota txapelketa.
18:00›Andre Maria Zuriaren pla-
zan,jaien hasiera suziriaren jaurti-
ketarekin eta Zeledonen jaitsierare-
kin,Valecea pirotekniaren suziriek
lagunduta.
18:30›Kalez kale,San Prudentzio
kaletik hasita,Erraldoi,Buruhandi,
Zaldi eta Txoten konpartsa.
19:00›Florida parkean,dantzaldia
Plan B orkestrarekin.
19:15›Udaletxean hasita,udal segi-
zioa bezperetara joatea.
19:30›San Migel elizan,Andre Ma-
ria Zuriaren omenezko bezperak.
19:30›San Migeleko eskaileren az-
pian,Erraldoi,Buruhandi,Zaldi eta
Txoten konpartsaren dantzaldia.
20:30›Aihotz plazan,larrain dantza
eta txulalai.
22:00›Kalez kale,erdialdean,faro-
len arrosarioko prozesioa
22:30›Principal antzokian,En ver-
dad os digoantzezlana.
23:30›Olagibel kalean,zezensuzko-
ak eta musika giroa.
00:00›Foru plazan,La Pegatina.
00:00›Arka plazan,Lisker.
00:00›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,musika giroa Kilkir eta In-
darra fanfarreekin.
00:30›Espainia plazan,Taxxara or-
kestra.
01:00›Txosnetan,Izerdi Gorria.

››Abuztuak 5,asteartea
07:00›Andre Maria Zuriaren pla-
zan eta hirigune historikoan,arrosa-
rioaren egunsentiko prozesioa.
08:00›Andre Maria Zuriaren pla-
zan,egunsentiko meza.
09:00›Espainia plazatik hasita,ka-
lejira.

09:00›Andre Maria Zuriaren irudia
dagoen plazatxoan,lore eskaintza
eta ohorezko aurreskua Andre Ma-
ria Zuriari.
09:00›Erdialdean,Batasuna talde-
koek erdialdeko kaleak girotuko di-
tuzte idiek tiratutako gurdiarekin.
10:30›San Migelen,gotzain meza.
10:30›Zezen plazan,bigantxak.
10:30›Foru plazako pilotalekuan,
Green Capitalpilota txapelketa.
11:00›Kalez kale,San Prudentzio ka-
letik hasita,Erraldoi,Buruhandi,Zal-
di eta Txoten konpartsarekin.
11:30›San Migeleko eskaileretan,
buruhandi konpartsen dantzaldia.
11:30›Pradon,abentura gunea.
11:30›Loma jeneralaren plazan,
gastronomia eta eskulangintza.
12:00›Espainia plazan,Gasteizko
zortzikoa.Sokadantza.Gasteizko
dantzariak eta Txistulari Banda.
12:00›Espainia plazan hasita,triki-
tilarien kalejira.
12:00›Kalez kale,Andre Maria Zu-
riaren plazan hasita,Erraldoi,Bu-
ruhandi,Zaldi eta Txoten konpartsa.
12:00›Foru plazan,herri kirolak.
12:00›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,Gesaltza fanfarrea.
12:00›Peñafloridako Kondearen
plazan,Gargantua.
12:00›Francisco Juan Aiala plazan,
azoka arabiarra.
12:30›Peñafloridako kondearen
plazan,Bambi:una vida en el bosque
haurrentzako ikuskizuna.
12:30›Aihotz plazan,Udal Folklore
Akademiako trikitilariak.
12:30›Santa Maria katedralaren
atarian,ganbera musika:Molto Vi-
vace.
13:00›Kalez kale,Espainia plazan
hasita,Erraldoi,Buruhandi,Zaldi eta
Txoten konpartsa.
13:00›Florida parkean,Udal Musika
Bandaren kontzertua.

13:15›Espainia plazan,ikurrinaren
omenaldia.
13:30›Aihotz plazan,Amets Arzallus
eta Andoni Egaña bertsolariak.
17:00›Zezenetara joatea.
17:00›Abentura gunea.
18:00›Zezen plazan,zezenketa.
18:00›Peñafloridako Kondearen
plazan,Aragoiko jota taldea.
18:00›Prado parkean,gargantua.
18:00›Azoka arabiarra.
18:30›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,Gesaltza fanfarrea.
19:00›Falerina lorategian,Similar
Interests musika taldea.
19:00›Florida parkean,Oceanic or-
kestra.
19:30›Aihotz plazan,txistulari kon-
tzertua.
19:30›Fernandez de Pierola apezpi-
kuaren lorategietan,umore txokoa.
Alex O’Dogherty.
20:00›Principal antzokian,En ver-
dad os digoantzezlana.
20:30›Falerina lorategian,Iosu Bra-
voren kontzertua.
20:30›Aihotz plazan,larrain dantza
eta txulalai.
20:30›Zezenetatik itzultzea.
22:00›Ogeta pilotalekuan,Andre
Mari Zuria esku pilota txapelketa.
22:30›Principal antzokian,En ver-
dad os digoantzezlana.
23:00›Mendizabalan,Gasteizko Pi-
roteknia Ikuskizunen Nazioarteko
XII.Erakustaldia.Xaraiva (Galizia).
23:00›Probintzia plazan,Mariachi
Imperial Elegancia Mexicana.
23:00›Fernandez de Pierola apezpi-
kuaren lorategietan,gau elektroni-
koa Butterfly Kollektiven eskutik.
23:30›Olagibel kalean zezensuzko-
ak,eta musika giroa.
00:00›Foru plazan,Soraya.
00:00›Arka plazan,Drindots.
00:00›Aihotz plazan,Anne Etxe-
goien & Aizkoa abesbatza.

00:00›Txosnetan,Gatillazo,GBH
eta MC Nasser Rhano.
00:00›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,Biotzatarrak eta Ezberdi-
nak fanfarreak.
00:30›Espainia plazan,Nueva
Alaska Orkestra.
01:30›Aihotz plazan,euskaraokea
eta DJak.

››Abuztuak 6,asteazkena
10:30›Zezen plazan,bigantxak.
10:30›Santa Isabel hilerrian,erres-
pontsua eta eskaintzak hildako
Urrezko Zeledonei.
10:30›Foru plazako pilotalekuan,
Andre Mari Zuriaren euskal pilota
txapelketa.
11:00›Espainia plazan,Haurrentza-
ko X.Marrazketa Lehiaketa.
11:00›Olagibel plazan,karting-a.
11:30›San Migel elizan,meza,au-
rreskua eta lore eskaintza.
11:30›Abentura gunea.
11:30›Loma jeneralaren plazan,
gastronomia eta eskulangintza.
12:00›Espainia plazan,kalejira.
12:00›Kalez kale,San Prudentzio
kaletik hasita,Erraldoi,Buruhandi,
Zaldi eta Txoten Konpartsa.
12:00›Foru plazan,herri kirolen An-
dre Maria Zuriaren torneoa.
12:00›Fernandez de Pierola apezpi-
kuaren lorategian,haur jokoak.
12:00›Andre Maria Zuriaren pla-
zan,abarka jaurtiketaren txapelke-
ta,X.edizioa.
12:00›Peñafloridako kondearen
plazan,gargantua.
12:00›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,musika giroa Gesaltza fan-
farrearekin.
12:00›Azoka arabiarra.
12:30›Santa Maria katedralaren
atarian,Lausoka taldea.
12:30›Aihotz plazan,trikitixa.Udal
Folklore Akademiako trikitilariak.

12:30›Peñafloridako kondearen
plazan,haurrentzako ikuskizunak.
12:30›Urrezko Zeledonen plazan,I.
Zeledon mus txapelketa.Finala.
13:00›Kalez kale,Probintzia plazan
hasita,Erraldoi,Buruhandi,Zaldi eta
Txoten Konpartsa.
13:00›Florida parkeko kioskoan,
Udal Musika Banda.
13:30›Aihotz plazan,bertsolariak:
Irati Anda,Odei Barroso,Jagoba
Apaolaza eta Jon Maia.Gai-jartzai-
lea:Olatz Santocildes.
17:00›Zezenetara joatea.
17:00›Abentura gunea.
18:00›Zezen plazan,zezenketa.
18:00›Peñafloridako kondearen
plazan,Tudela canta jota taldea.
18:00›Prado parkean,gargantua.
18:00›Azoka arabiarra.
18:30›Urrezko Zeledonen plazan,II.
mahai futbol txapelketa.
18:30›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,Gesaltza fanfarrea.
19:00›Falerina lorategian,Moons-
hine Wagonkontzertua.
19:00›Florida parkean,Fusion.
19:30›Aihotz plazan,dantza pla-
zan.Ortzadar taldea.
19:30›Fernandez de Pierola apezpi-
kuaren lorategian,umore txokoa.
Iñaki Urrutia eta JJ Vaquero.
20:00›Principal antzokian,El crédi-
toantzezlana.
20:30›Falerina lorategian,Riffs and
chips musika taldea.
20:30›Larrain dantza eta txulalai.
20:30›Zezenetatik itzultzea.
21:30›Arka plazan,Monkey Man
kontzertua.
22:00›Ogeta pilotalekuan,Andre
Maria Zuria esku pilota txapelketa.
22:30›El créditoantzezlana.
23:00› Mendizabalan,FML Pirotek-
nia (Araba).
23:00›Probintzia plazan,askotari-
ko ikuskizunak.
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23:30›Olagibel kalean,zezensuzko-
ak eta musika giroa.
00:00›Foru plazan Rosendo.
00:00›Aihotz plazan,Hesian.
00:00›Arka plazan,Joselu Anaiak.
00:00›Txosnetan,DJ Loro & Selek-
tah Stepi eta Esne Beltza.
00:00›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,musika giroa:Biotzatarrak
eta Ezberdinak fanfarreak.
00:30›Espainia plazan,London Or-
kestra.
01:00›San Frantzisko aldapan,kon-
tzertua Burkina Faso taldea eta DJ
Mike eta DJ Aitor Izquierdo.
01:30›Aihotz plazan,Euskaraokea
eta DJak.
02:00›Andre Maria Zuriaren pla-
zan,XII.Banana dantza lehiaketa.

››Abuztuak 7,osteguna
10:30 ›Zezen plazan,bigantxak.
10:30›Andre Maria Zuriaren pla-
zan,XX.Txikien argazkiak.
10:30›Andre Mari Zuriaren jaietako
euskal pilota txapelketa.
11:00›San Migel elizan,haur meza
Zeledon Txiki eta Neska Txikirekin.
Omenaldia Aspaceri bere 25.urteu-
rrenean.
11:00›Kalez kale,San Prudentzio ka-
letik hasita,Erraldoi,Buruhandi,Zal-
di eta Txoten Konpartsa.
11:30›Andre Mari Zuriaren irudia-
ren aurreko plazatxoan,lore eskain-
tza eta ohorezko aurreskua,Zeledon
Txikik eta Neska Txikik eskainia.
11:30›Prado parkean,abentura gu-
nea eta ipuin kontalariak.
11:30›Loma jeneralaren plazan,
gastronomia eta eskulangintza.
12:00›Espainia plazan,Zeledon Txi-
kiren eta Neska Txikiren jaitsiera,
Udal Musika Banda,Udal Txistulari
Banda eta Buruhandien konpartsa-
ren dantzaldia.
12:00›Espainia plazan hasita,triki-
tilarien kalejira.
12:00›Foru plazan,herri kirolen An-
dre Mari Zuria lehiaketa.
12:00›Urrezko Zeledonen plazan,
haurrentzako VIII.Zaku Lasterketa.
12:00›Artiumen aurreko plazan,ur-
daiazpiko dastatzea.
12:00›Artiumen aurreko plazan,X.
Estropada Bandera.
12:00›Azoka arabiarra.
12:00›Prado parkearen inguruan,
musika giroa,Gesaltza fanfarrea.
12:30›Peñafloridako Kondearen
plazan,Eidabe konpainiaren Sardina
freskue ikuskizuna.
12:30›Aihotz plazan,Udal Folklore
Akademiako Trikitilariak.
12:30›Gargantua.
13:00› Kalez kale,Espainia plazatik
abiatuta Erraldoi,Buruhandi,Zaldi
eta Txoten Konpartsa.
13:00›Florida parkeko kioskoan,
Udal Musika Banda.
13:30›Aihotz plazan,bertsolariak:
Oihane Perea,Etxahun Lekue,Ander
Solozabal eta Unai Iturriaga.Gai-jar-
tzailea:Maialen Kortabarria.
17:00›Zezenetara joatea.
17:00›Florida kaletik Aihotz plazara
Txikiak festara joatea.
17:00›Prado parkean,abentura gu-
nea eta lantegi dibertigarriak.
18:00›Zezen plazan,zezenketa.

18:00›Peñafloridako Kondearen
plazan jotak.Voces del Ebro.
18:00›Prado parkean,gargantua.
18:00›Foru plazako pilotalekuan,
pilota partidak eta pintxo potea.
18:00›Aihotz plazan,txikientzako
jarduerak eta askaria.
18:00›Azoka arabiarra.
19:00›Florida parkean,Euro Show.
19:30›Aihotz plazan,Gaiteros de El-
ciego & Friendo.
19:30›Fernandez de Pierola apezpi-
kuaren lorategietan,umore txokoa.
20:00›Aihotz plazatik Florida kale-
ra,txikien itzultzea.
20:00›El créditoantzezlana.
20:30›Larrain dantza eta txulalai.
20:30›Zezenetatik itzultzea.
22:00›Ogeta pilotalekuan,Andre
Mari Zuria esku pilota torneoa.
22:00›Fernandez de Pierola apez-
pikuaren lorategietan,karaokea eta
zurrakapote dastatzea.
22:30›El créditoantzezlana.
23:00›Mendizabalan,Vulcano Piro-
teknia (Madril).
23:00›Probintzia plazan,Boleroak
eta Hegoamerikako musika Araciel
taldearen eskutik.
23:30›Olagibel kalean,zezensuzko-
ak eta musika giroa.
00:00›Foru plazan,Auryn.
00:00›Aihotz plazan,Zea Mays.
00:00›Txosnetan,Arenna,The
Soulbreaker Company eta Eskean
Kristo taldeak.
00:00›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,musika giroa:Biotzatarrak
eta Ezberdinak fanfarreak.
00:30›Espainia plazan,Nueva Épo-
ca orkestra.
01:30›Aihotz plazan,euskaraokea
eta DJak.

››Abuztuak 8,ostirala
09:00 ›San Migel elizan,meza,lo-
reak eskaintzea eta neska eta blusa
beteranoen ohorezko aurreskua.
10:00 ›Espainia plazan,kalejira.
10:00 ›Espainia plazan,XXI.Sukal-
daritza eta pintxo lehiaketak.
10:30 ›Zezen plazan,bigantxak.
10:30 ›Bastiturri kalean,XX.ganba-
jan herrikoia.
10:30 ›Foru plazako pilotalekuan,

Andre Mari Zuriaren jaietako euskal
pilota txapelketa.
11:00 ›Andre Maria Zuriaren plazan,
haurrentzako marrazketa lehiaketa.
11:00 ›Fernandez de Pierola apezpi-
kuan,haurrentzako jarduerak.
11:30 ›Abentura gunea.
11:30 ›Loma jeneralaren plazan,
gastronomia eta eskulangintza.
12:00 ›Espainia plazan hasita,triki-
tilarien kalejira.
12:00 ›Kalez kale,San Prudentzio
kaletik hasita,Erraldoi Buruhandi,
Zaldi eta Txoten konpartsa.
12:00 ›Foru plazan,herri kirolen An-
dre Maria Zuria torneoa.
12:00 ›Urrezko Zeledonen plazan,
apar jaia.
12:00 ›Gargantua.
12:00 ›San Martin inguruan,musi-
ka giroa:Kilkir fanfarrea.
12:00 ›Francisco Juan Aiala plazan,
azoka arabiarra.
12:30 ›Aihotz plazan,Udal Folklore
Akademiako trikitilariak.
12:30 › Peñafloridako kondearen
plazan,umeentzako ikuskizuna.
12:30 ›Probintzia plazan,El Meneito
Veterano XIX.Dantza Lehiaketa.
13:00 ›Florida parkeko kioskoan,
Udal Musika Banda.
13:00 ›Kalez kale,San Prudentzio
egoitzan hasita,Erraldoi,Buruhandi,
Zaldi eta Txoten konpartsa.
13:30 ›Aihotz plazan,bertsolariak:
Felipe Zelaieta,Iratxe Ibarra,Iñaki Vi-
ñaspre eta BeñatGaztelumendi.
17:00 › Zezenetara joatea.
17:00 ›Prado parkean,abentura gu-
nea eta lantegi dibertigarriak.
18:00 ›Zezen plazan,zezenketa.
18:00 › Jotak,Estampa Navarra.
18:00 ›Probintzia plazan,herri kiro-
lak haurrentzako.
18:00 ›Prado parkean,gargantua.
18:00 ›Azoka arabiarra.
18:30 ›Arka plazan,txaranga lehia-
keta.
18:30 ›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,Biotzatarrak fanfarrea.
19:00 ›Florida parkean,Meteoro.
19:30 ›Aihotz plazan,Xabi Aburru-
zaga.
19:30 ›Fernandez de Pierola apezpi-
kuaren lorategietan,umore txokoa.

20:30 ›Larrain dantza eta txulalai.
20:30 ›Zezenetatik itzulera.
20:30 ›Principal antzokian,En el es-
tanque doradoantzezlana.
22:00 ›Ogeta pilotalekuan,Andre
Mari Zuria esku pilota torneoa.
23:00 ›Gasteizko Piroteknia Ikuski-
zunen Nazioarteko XII.Erakustaldia.
Turis Piroteknia (Valentzia).
23:00 ›Probintzia plazan,Miguel
Strogoff,el correo del zar ikuskizuna.
23:30 ›Olagibel kalean,zezensuzko-
ak eta musika giroa.
00:00 ›Foru plazan,Betagarri.
00:00 ›Aihotz plazan,Txuma Mu-
rugarren eta Angel Unzu.
00:00 ›Txosnetan,MC Onak eta Ze
Esatek! taldeak.
00:00 ›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,Korapilo fanfarrea.
00:30 ›Espainia plazan,La Fania
Perfectorkestra.
01:30 ›Aihotz plazan, euskaraokea
eta DJak.
02:30 › San Prudentzio kalean,txo-
rizo dastatzea.

››Abuztuak 9,larunbata
09:00 ›Espainia plazan,elkartasu-
nezko dastatzea.
10:00 ›Estibalizko Andre Mariaren
santutegian,zaldiketa froga.
10:30 ›Zezen plazan,bigantxak.
10:30 ›Andre Mari Zuriaren jaietako
euskal pilota txapelketa.
11:30 ›Arka plazan,elkartasunezko
pintxo potea.
11:30 ›Prado parkean,abentura gu-
nea eta lantegi dibertigarriak.
12:00 ›Espainia plazan,kalejira.
12:00 ›Kalez kale,Erraldoi,Buruhan-
di,Zaldi eta Txoten Konpartsa.
12:00 ›Foru plazan,herri kirolen An-
dre Maria Zuriaren torneoa.
12:00 ›Artiumen aurreko plazan,IX.
txorizo jan herrikoia.
12:00 ›Andre Maria Zuriaren pla-
zan,igerilekua.Garbiaren eguna.
12:00 ›Txagorritxun,Biotzatarrak
fanfarrea.
12:00 ›Gargantua.
12:00 ›Azoka arabiarra.
12:30 ›Aihotz plazan,trikitilariak.
12:30 ›Peñafloridako kondearen
plazan,Poxpolo eta Konpainia.

13:00 ›Espainia plazan hasita,Erral-
doi,Buruhandi,Zaldi eta Txoten Kon-
partsaren agurra.
13:00 ›Florida parkean,Udal Musi-
ka Banda.
13:30 › Ikuskizun ibiltaria,Osos del Pi-
rineo.
13:30 ›Aihotz plazan,bertsolariak:
Xabi Igoa,Ruben Sanchez,Maialen
Lujanbio eta Eneko Fernandez.Gai-
jartzailea:Idoia Beitia.
17:00 ›Espainiako plazatik,zezene-
tara joatea.
17:00 ›Prado parkean,abentura gu-
nea eta lantegi dibertigarriak.
18:00 ›Zezen plazan,Izkingile
Lehiaketa eta jauzien erakustaldia.
18:00 ›Udal bolatokian,Blusa eta
nesken taldeentzako arabar erako
bolo jokoen I txapelketa.
18:00 ›Prado parkean,gargantua.
18:00 ›Azoka arabiarra.
18:30 ›Pradon,haur diskoteka.
19:00 ›Foru plazan,Eusko Label
dastatzea:txerri erre pintxoak.
19:00 ›Florida parkean,Odeia.
19:30 ›Aihotz plazan,dantza Udal
Folklore Akademiarekin.
19:30 ›Fernandez de Pierola apezpi-
kuaren lorategietan,umore txokoa.
20:00 ›Osos del Pirineo ikuskizuna.
20:30 ›Larrain dantza eta txulalai.
20:30 ›Zezenetatik itzultzea.
20:30 ›En el estanque dorado.
22:00 ›Ogeta pilotalekuan,Andre
Mari Zuria esku pilota lehiaketa.
23:00 ›Probintzia plazan,Daniel Di-
ges.
23:00 ›Espainia plazan,Jamaica
Show orkestra.
23:30 ›Olagibel kalean,zezensuzko-
ak eta musika giroa.
00:00 ›Erdialdean eta hirigune his-
torikoan,Kilkir eta Kirrinka.
01:00 ›Andre Maria Zuriaren pla-
zan,Zeledonen agurra,Udal Musika
Bandarekin.Azken traka,Valecea pi-
rotekniarekin.Herri salbea.Zeledon
agurtzeko omenaldia,Ohorezko Au-
rreskuarekin.Kandelen prozesioa.
01:00 ›Txosnetan,Dr.Deseo taldea.
01:30 ›Aihotz plazan,euskaraokea
eta DJak.
02:30 ›San Prudentzio kalean,txo-
kolate eta bizkotxo dastatzea.
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EKITALDIZ
BETETA DAGO
ZELEDONEN
ATERKIA
Festa giroa gailenduko da Gasteizen 
etzitik larunbatera arte.300 ekitaldi baino
gehiago prestatu dituzte Andre Maria
Zuriaren jaietan,herritarren gozagarri.

Z eledonen jaitsierarako
prest dago Gasteiz.
Etzitik larunbatera
arte etengabeko festa
giroan sartuko da Ara-

bako hiriburua. Guztira, 300 ekital-
di baino gehiago izango dira Andre
Maria Zuriaren jaietan, adin eta
atsegite guztientzako. 

Zalduondoko gizasemea astele-
henean jaitsiko den arren, gasteiz-
tarrak dagoeneko hasi dira moto-
rra berotzen. Atariko hainbat eki-
taldi antolatu dituzte. Gaur,
esaterako, munduko patata arrau-
tzopil handiena egingo dute Andra
Maria Zuriaren plazan, eta, ondo-
ren, 9.000 zati inguru banatuko di-
tuzte. 

Gauean, 21:00etan, pregoia ira-
kurriko du Diego Guerrero sukal-
dariak. Iñaki Garcia Calvo 
Gasteizko Udaleko Kultur Plan-
gintzaren eta Festen zinegotzia-
ren arabera, «2014ko Gastronomia
Hiriburua garen urte honetan,
ostalariak dira benetako protago-
nistak, eta horregatik erabaki
dugu haiek izatea pregoilariak,
Diego Guerrero chefa bozeramaile
dutela». Bi Michelin izar dituen

Arabako sukaldari bakarra da
Guerrero.

Andre Maria Zuriaren jaiak ira-
gartzeko kartel ofizialak Teilatuen
gainean izena du, eta Juan Garga-
llo Vazquez gasteiztarrak egin du.
Aurkeztutako 38 karteletatik zor-
tzi hautatu zituen epaimahaiak,
eta epaimahai teknikoak aukera-
tu zuen, ondoren, Gargalloren
lana. 1.500 euroko diru saria jaso
du.

Astelehenean, 18:00etan, ager-
tuko da Zeledon, aterkia eskuan
duela. Zerutik jaitsi, eta aurtengo
Andre Maria Zuriaren festei hasie-
ra emango die Gorka Ortiz de Urbi-
nak. Martxoaren 3ko biktimen el-
karteak botako du suziria, eta eki-
taldia Valecea pirotekniak girotu-
ko du. Ondoren, Andre Maria Zu-
riaren omenezko bezpera handiak
egingo dituzte San Miguel elizan
(19:30). Ordu berean, Erraldoi, Bu-
ruhandi, Zaldi eta Txoten konpar-
tsak elizako eskaileren azpitik
abiatuko du dantzaldia, eta hain-
bat kaletan barrean ibiliko dira.

Beste hainbat ekitalditan parte
hartuko du Andre Maria Zuriaren
Kofradiak. Hala nola, etzi, Farolen

Arrosarioko prozesioa antolatuko
du 22:00etan; eta, asteartean, egun-
sentiko meza (08:00) eta gotzain
meza (10:30) egingo dute.

Askotariko kontzertuak
Urtero legez, protagonismo han-
dia izango dute musikak eta ikus-
kizunek. Kolore guztietako zuze-
neko emanaldiak egongo dira. Hi-
laren 5ean eta 6ean ganbera musi-
ka joko dute Santa Maria katedra-
lean eguerdian. Foru plazan La
Pegatinak Sorayak, Rosendok,
Aurynek eta Betagarrik joko dute;
eta Aihotz plazan Anne Etxegoien
& Aizkoa abesbatzak, Hesianek,
Zea Maysek eta Txuma Muruga-
rren eta Angel Unzuk. Arka plazan
dantzaldiak egingo dituzte, Espai-
nia plazan orkestrak ariko dira eta
Falerina lorategietan herriko tal-
deek joko dute. 

Txosnak unibertsitate eremuan
egongo dira, eta gauero antolatu
dituzte kontzertuak. Esne Beltza,
Ze Esatek, Gatillazo eta Dr. Deseo
ariko dira, besteak beste. Gasteiz-
ko taldeek ere oholtza gainera igo-

tzeko aukera izango dute, ostegu-
nean Arenna eta The Soulbreaker
Company rock taldeak ariko baiti-
ra. Gainera, GBH punk talde miti-
koak joko du asteartean —Gatilla-
zorekin eta Xuorumekin batera—.
Britainiarrek 1978. urtetik dara-
mate oholtzak astintzen.

Aurreko urteetan bezala, euskal
kulturari estuki lotuta egongo da
Aihotz plaza. Eguerditik gaueko
ordu txikitara arte dantzaldiak,
bertso saioak eta kontzertuak
egingo dituzte egunero. Astearte-
tik aurrera trikitia joko dute Udal
Folklore Akademiako trikitala-
riek. 13:30ean bertsolariak igoko
dira oholtzara. Txistulariak eta la-
rrain dantzaldiak eta txulalaiak
19:30ean eta 20:30ean izango dira.
Kontzertuak 00:00etan hasiko di-
ra, eta 01:30etik aurrera euskarao-
kea egingo dute.

Titin III.aren agurra
Pilota feria, berriz, murriztu egin
dute aurten, eta lau jaialdi egongo
dira soilik; hiru binakako torneoa-
renak, eta, azkena, ardoaren desa-

fioa. Puntako pilotariak ariko dira,
tartean, ziurrenik, Martinez de
Irujo, ezker eskuko minetik garaiz
osatu bada. Hilaren 9an Titin III.a
omenduko dute. Errioxarrak ha-
rreman berezia eduki du beti Oge-
tarekin, eta Gasteizko torneoa be-
deratzi aldiz irabazi du. Agur bere-
zia izango du Tricioko maisuak.

Profesionalen partidez gain,
Arabako Euskal Pilota elkarteak
Andre Maria Zuriaren jaietako
euskal pilota txapelketa antolatu
du. Eguraldiak galarazten ez
badu, Foru plazako pilotalekuan
jokatuko dira partidok —euriare-
kin, Ogetan—, eta emakumezkoak
zein gizonezkoak ariko dira.

Mendizabalan, feria lekuaren
ondoan, izango da Gasteizko Piro-
teknia Ikuskizunen Nazioarteko
XII. Erakustaldia. Galiziako, Ara-
bako, Madrilgo eta Valentziako
(Herrialde Katalanak) pirotek-
niak lehiatuko dira, eta herrita-
rrek www.vitoria-gasteiz.org web-
gunearen bidez edo 010 telefonora
deituta eman diezaiokete botoa us-
tez ikuskizun onena izan denari.
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OMENALDIA. Zaramagako sarraskian hildakoen omenezko ekitaldia,aurtengo martxoaren 3an.JUANAN RUIZ / ARP

MEMORIAREN SUZIRIA
Martxoaren 3ko Biktimen Elkarteak botako
du aurten Andre Maria Zuriaren jaiei hasiera
emango dien txupinazoa;EH Bildu
koalizioaren udal taldeak hartu du erabakia.

O roimen historikotik
eta justizia soziale-
tik asko izango du
aurtengo Andre
Maria Zuriaren jaie-

tako txupinazoak. Izan ere, Mar-
txoaren 3ko Biktimen Elkarteak
botako du lehen suziria, Zeledo-
nen jaitsierarekin.

Andoni Txasko da taldearen bo-
zeramailea. Haren aburuz, «oho-
rea» da txupinazoa botatzea, eta la-
nean jarraitzeko «akuilua» . «Suzi-
ria botatzeko aukeraren berri izan
genuenean ez genuen zalantzarik
eduki, ez geure buruarekiko aitor-
pen moduan, baizik eta gure alde bo-
rrokatu diren gasteiztar guztien ai-
torpen gisa». Balio handia eman dio
suziria botatzeari: «Martxoaren
3ko borroka ulertzeko eta hedatze-
ko balioko du, ukatzen zaigun justi-
ziaren bila jarraitzeko».

Urte bakoitzean udal talde bati
dagokio festetako txupinazoa
nork botako duen aukeratzea.
Aurten EH Bilduri egokitu zaio
erabakia hartzea, eta koalizio
abertzaleak 1976ko sarraskiko bik-
timen elkartea aukeratu. Uztail er-
dialdean iragarri zuten jendaurre-
an izendapena. Urte hauetan guz-
tietan Martxoak 3 elkarteak
egindako lana goraipatu, eta
«egia, justizia eta erreparazio es-
kubideak betetzeke» daudela go-
gorarazi zuen Kike Fernandez de
Pinedok, EH Bilduko Gasteizko
bozeramaileak.

Koalizioaren aldeko esker one-
ko hitzak ditu Txaskok: «Eskerrak
eman nahi dizkiot EH Bilduri,
errekonozimenduaren bultzatzai-
le izan delako; haiek gabe ez ge-
nuen aitorpen hau jasoko». Elkar-
teko bozeramaileak nabarmendu
du herritarren babes osoa izan du-
tela beti, baina erakundeen alde-
tik ez dutela halakorik jaso. Bi ere-
mu horien artean kokatu du txupi-
nazoa, erabakia alderdi politiko
batek modu partikularrean hartu
duelako, baina udalak bere egin
duelako proposamen hori.

Ez da Martxoaren 3ko Biktimen
Elkarteak Andre Maria Zuriaren
jaietan jaso duen lehenengo erre-
konozimendua. 2005ean Blusen
eta Nesken Batzordeak ikurrina
eman zion, eta sei urte geroago,
2011n, Txosna Batzordeak Txosni-
saria eskaini zion.

Udalarekin ika-mika eduki dute
aurten, autobus geltoki berriaren
harira. Adolfo Suarez Espainiako
presidente ohia hil zenean, gelto-
kiari haren izena jarri nahi izan
zion Javier Maroto alkateak.
Herritar asko erabaki horren
aurka agertu ziren, politikariak
1976ko gertakarietan izan zuen
erantzukizunagatik —Manuel
Fraga Iribarne ordezkatu zuen,
segurtasun indarren burua Ale-
manian zegoelako—. Hiru-lau
egunean 12.000 sinaduratik gora
bildu ziren geltokia biktimen alde
izenda zezatela eskatzeko. Udalak
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atzera egin zuen azkenean, eta gel-
tokiak ez du izenik edukiko.

Gasteizko Udalarekin izandako
hartu-emanetatik harago, urte
garrantzitsua izan da Martxoaren
3ko Biktimen Elkartearentzat.
Maria Servini Argentinako epai-
lea frankismoaren krimenak iker-
tzen ari da, eta hainbat tortura-
tzaileren estraditazioa eskatu du.
Auzi horrekin martxoaren 3ko
erasoaren erantzuleak akusatuen
aulkian esertzeko itxaropena du
Txaskok.

Bozeramailearen hitzetan, «as-
telehenean justiziaren, egiaren,
oroimenaren aldeko borroka eta
biktimen eta egindako lanaren ai-
torpena presente egongo dira An-
dre Maria Zuriaren festetan». Ez
dira bakarrik egongo, Pedro Mari
Martinez Ozioren, Francisco Az-
nar Clementeren, Romualdo Ba-
rroso Chaparroren, Jose Castillo
de Basaren, Bienvenido Peredaren
eta Zaramagan zauritutako ehun-
ka langileren oroimenak ere bota-
ko du suziria.

1976ko festen oroitza
Aurtengo jaiek, ezinbestean,
1976koak ekarriko dituzte gogora.
Ospakizunerako eta festarako go-
go gutxi zuten gasteiztarrek urte
hartan. Normaltasun kutsua
eman nahi izan zion udalak, baina
ez zen halakorik izan. Jose Luis
Isasik uko egin zion Zeledon gisa
ateratzeari, eta Enrique Oribek or-
dezkatu zuen. Blusek eta Neskek
bat egin zuten plantoarekin. Giroa
erabat ozpindu zen, eta hainbat is-
tilu eta protesta egon ziren. Polizia
herritarrei oldartu zitzaien behin
baino gehiagotan, eta atxiloketak
egin zituzten. Ospatu ez ziren jaiak
izan ziren 1976. urtekoak.



Behin eta berriz errepikatu ditu
«ez da normala» eta «oso pozik
nago» esaldiak Josemari Velez de
Mendizabalek (Aramaio, Araba,
1949). Ilusio handiz hartu du Urrez-
ko Zeledonen izendapena. Gastei-
zen ibiliko da Andre Maria Zuria-
ren jaietan.
Pozik al zaude Urrezko Zeledon
izatearekin?
Oso pozik. Saritua nintzela jakin
nuenean, batez ere jakin nuenean
zeintzuek sinatu zuten eskaera,
zoratuta geratu nintzen. Gastei-
zen politikariek ez dute parte har-
tzen hautaketan, Urrezko Zeledo-
nek erakunde bat osatzen dute,
epaimahai gisa parte hartzen
dute, eta hautagaitzak jasotzen
dituzte. Oso aseptikoa da saria,
nolabait hiri osoak babesten du.
Nire hautagaitza Aramaioko giza
talde batek aurkeztu zuen, kolore
askotakoak: oraingo alkateak,
aurrekoak, diputatu batzuek...
Aramaioarren babes horrek
oraindik eta bereziagoa egin du
saria,ezta?
Bai, eskaera haiengandik irten da,
ezustean harrapatu nau. 1999an
Aramaioko seme kutun izendatu
ninduten. Horrek, eta Aramaioko
herriak nire hautagaitza bultzatu
izanak, areagotu egiten du jaiote-
rritik jaso dudan saria.

Gainera, nik bizi osoa euskaraz
idatzi dut, eta Araba, nola esan,
nahiko txepela izan da euskal kul-

turarekin; teorian, behintzat.
Horrek sariari bestelako balioa
ematen dio, Gasteizek euskarazko
produkzio bat saritu duelako nola-
bait. Ez da normala; ez dut uste
saridunen artean euskarari eta
euskalgintzari hain lotua dagoen
beste norbait egongo denik. Nire
kasua kuriosoa da, gainera. Orain
dela 30 urte, 1984an, Zalduondoko
herriak errekonozimendu bat izan
zuen nirekin, Zeledonen iturria-
ren erreprodukzio bat. Ez dut uste
urrezko zeledonen artean egongo
denik beste bat Zalduondoko eta
Gasteizko herriek saritu dutena.
Euskalgintzari ere emandako sa-
ria ere bada,orduan?
Ez dut uste besterik egongo denik;
gainera, hain euskaldun gutxi
daukan hiriburuan. Hori interes-
garria izan da nire irakurketa egin
dudanean, oso pozik geratu naiz.
Politika alorrekoek normalean ez
dute horrelako keinurik egiten. Ni
ez naiz Gasteizen bizi, Gipuzkoan
bizi naiz, Arrasaten, nahiz eta bizi
guztia Arabarekin oso lotuta egon
naizen; harreman oso estua dau-
kat. Periferian bizi naiz, eta gizar-
tean ez naiz ezaguna; seguru nago
nirekin batera ex equo saritu
duten Asun Gorospe askoz ezagu-
nagoa dela ni baino Gasteizen.
Urte asko ibili zara euskalgintzan
lanean,euskarak Gasteizko feste-
tan duen presentzian eboluziorik
nabaritu al duzu?
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JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL › 
URREZKO ZELEDON

«Saritu nindutela jakitean,
zoratuta geratu nintzen»
Urrezko Zeledon izendapena «harriduraz»
eta «poztasunez» jaso du Aramaioko
idazleak;Asun Gorospe Alaves futbol
taldearen jarraitzailea da beste saritua.

RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

Noski. Duela 40 urte; Gasteiz bes-
telakoa zen; gero etorri da ebolu-
zioa. Euskal hiriburuetatik, alda-
keta handiena eduki du.
1982-1983an euskal kulturari
buruzko kontzeptu minimoekin
hitzaldiak ematen nituen Gastei-
zen, Araban euskara oso primiti-
boa zen garai hartan. Ni oso baiko-
rra naiz, euskarak bilakaera
handia izan duelako urte hauetan.
Andre Maria Zuriaren jaietan
izango al zara?
Egunero ez bada, bi edo hiru egu-
netan joango naiz. Aurten, hain-
bat tokitan gonbidatu naute, eta
agertuko naiz modu ofizialean,
nahiz eta Urrezko Zeledonen
emate ekitaldia irailaren 26an
den. Zeledonen jaitsierara joango
naiz, bai eta herri bazkari batera
ere. Gustura joango naiz, ez zait
batere kostatzen.
Festetara joateko zaletasuna
duzu,beraz?
Urtero joaten naiz, Gasteizekin
harreman handia daukat, sarri-
tan joaten naiz. Urte hauetan 
Zeledonen jaitsierara ez nintzen
joaten, jada 65 urte betetzera noa-
lako. Baina aurten joan beharko
dut.
Zer duzu gustukoen?
Lagunekin afaltzera joatea, eta
afalostean barraketan eta jai giroa
dagoen kaleetan barrena pasea-
tzea, izozki bat jaten. Ez naiz pilo-
ta zalea, ez naiz zezen zalea. 
Festen bezperan joaten naizene-
an, oso gustura ibiltzen naiz Dato
kalean eta hango jai giroan 
nahastuta. Nahiko parranda eta
musika zalea izan naiz. Nire gor-
putza astintzen jakin badakit,
izerdi batzuk botatzen, saltoka.
Hori egin izan dut, eta egiten dut.
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BLUSAK ETA NESKAK,
FESTARAKO PREST
Andre Maria Zuriaren jaietarako,hirurogei ekitaldi baino gehiago
antolatu ditu Blusen eta Nesken Batzordeak.Beste behin ere
festetako ardatzetako bat izango dira,umore ona eta jai giroa lagun.

S antiago egunean iaztik
gordetako festa jantziei
hautsa kendu ostean,
Andre Maria Zuriaren
jaietarako prest daude

Gasteizko blusak eta neskak. Urte-
ro legez, ekitaldi andana antolatu
dute Arabako hiriburuko kaleak
girotzeko, eta festaren ardatz na-
gusietako bat izango dira astelehe-
netik larunbatera. Hogei kuadri-
llak baino gehiagok osatzen dute
Gasteizko Blusen eta Nesken Ba-
tzordea, eta bi mila lagun baino
gehiago aterako dira kalera ongi
pasatzeko eta gasteiztarrak festa
giroan murgiltzeko helburuare-
kin. 

Hirurogei ekitalditik gora pres-
tatu dituzte, eta hainbat berrita-
sun egongo dira: esate baterako,
Aihotz plazan txosna bat jarriko
dute. Festen atarian ere irekita
egongo da gunea, gaur inaugura-
tuko baitute. Astelehenetik larun-
batera euskaraokea egingo du
Geu elkarteak. 01:30ean izango da,
eta, karaokeaz gain, hainbat disko
jartzailek musika jarriko dute.
Abuztuaren 7an, ostegunean,
Aihotz plazakoaz gain, Fernandez
de Pierola Apezpikuaren lorate-
gietan egingo dute karaokea,
22:00etan, zurrakapote dastatzea-
rekin batera.

Ostiraleko sukaldaritza lehia-
ketak ere berritasunak izango
ditu, Gasteiz 2014ko hiriburu gas-
tronomikoa izatearen aitzakian,
taldeentzako pintxo lehiaketa
prestatu baitute. Horrekin batera,
Arabako Errioxako ardo dasta-
tzaileen kiniela eta Arabako pro-
duktu labeldunen erakusketa
antolatu dute.

Berritasunak berritasun, tradi-
zioek garrantzi handia dute blusen
eta nesken artean, eta urterik urte-
ra egiten diren hainbat ekitalditan
parte hartzen dute. Hala, astearte
goizean ohorezko aurreskua eta lo-
reak eskainiko dizkiete Andre Ma-
ria Zuriari, eta Batasuna taldeko-
ek erdialdeko kaleak girotuko di-
tuzte egun osoan idiek tiratutako
gurdiarekin. 13:15ean ikurrinari
omenaldia egingo diote, Espainia
plazan, eta Algara dantza taldea
han izango da.

Ohi bezala, zezenetara joatea eta
zezen plazatik itzultzea girotuko
dute blusek eta neskek. Espainia
plazatik abiatuko dira Eduardo
Dato eta Florida kaleetan barrena,
17:00etan, Iradier Arenara. Buelta
20:30ean izango da, eta bi taldetan
banatuko dira blusak eta neskak.

Blusa beterano bat,iazko Andre Maria Zuriaren jaietan.JUANAN RUIZ / ARP

Batzuk Eduardo Dato kaletik joan-
go dira, eta besteak, Jesus Guridi
kaletik.

Aipatutakoen atzean ez ezik,
Andre Maria Zuriaren festetan
ohiko bilakatu diren hainbat eki-
taldiren atzean daude blusak eta
neskak. Besteak beste, abarka
jaurtiketa eta mahai futbol txapel-
keta egingo dute asteazkenean;
urdaiazpiko dastatzea, zaku las-
terketa eta X. Estropada Bandera
ostegunean; herri bazkaria, pan-
karta eta txaranga lehiaketak osti-
ralean; txorizo dastatzea larunba-
tean...

Aurreko urteetan bezala, abuz-
tuaren 7a egun garrantzitsua izan-
go dute. Goizean, Zeledon Txikire-
kin eta Neska Txikirekin San Mi-
gel elizako haur mezan parte har-
tuko dute. Ondoren, Zeledon Txiki-
ren eta Neska Txikiren ohorezko
aurreskuan eta lore eskaintzan
egongo dira. Arratsaldean, txikiak
festara joan eta itzuli egingo dira
Blusen eta Nesken Batzordeak la-
gunduta.

Haurrentzat ere hainbat ekital-
di antolatu dituzte festetako egun
guztietan. Neska-mutikoek egune-
ro edukiko dute zerekin ondo pasa-

tu: jinkanak, kartinga, abentura
guneak, puzgarriak, marrazketa
lehiaketak...

Txosnen egitaraua
Txosna Batzordeak programa za-
bala osatu du unibertsitate ere-
muan. Etzi inauguratuko dute,
Aihotz plazatik egingo duten kale-
jirarekin. Big Band Berri eta Izerdi
Gorria taldeak izango dira oholtza
gainera igoko diren lehen bi talde-
ak. Punk doinuek beteko dute txos-
na asteartean, Gatillazo, GBH eta
Xuorum taldeek joko baitute.

Asteazkenean, Ikasle Egunean,
DJ Loro & Selektah Stepiren eta
Esne Beltzaren txanda izango da.
Ostegunean, Arenna eta The Soul-
breaker Company gasteiztarrak
eta Eskean Kristo bizkaitarrak
arituko dira. Egun osoko egita-
raua egongo da ostiralean,
Entxosnasio egunean. Goizean
bertso saioa egongo da, eta eguer-
dian herri bazkari ekologikoa
egingo dute. McOnak, Ze Esatek
eta MC Nasser Rhano musika tal-
deak arduratuko dira gauean
musika giroa jartzeaz. Txosnak
ixteko, Doctor Deseok joko du
larunbateko kontzertua.



300 
JARDUERA
BAINO
GEHIAGO
JAIAK
OSPATZEKO

!  JAIEN ATARIKOA: musika, kultura eta 
gastronomia jarduerak (uztailaren 31tik 
abuztuaren 2ra)

! KONTZERTUAK FORU PLAZAN
La Pegatina (4)  
Soraya (5)
Rosendo (6)  
Auryn (7)
Betagarri (8)

! IKUSKIZUNAK PROBINTZIA PLAZAN

! BERTAKO TALDEAK FALERINA LORATEGIAN

! ABENTURA LEKUA PRADO PARKEAN

! KONTZERTUAK AIHOTZ PLAZAN

! SU ARTIFIZIALAK eta askoz gauza gehiago

Egitarau osoan hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/gasteizkojaiak

ANDRE MARIA  
ZURIAREN JAIAK
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