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››Uztailak 6,ostirala
12:00 ›Txupinazoa,Udaletxean.
Pantaila erraldoien bidez emanen
dute,Antoniutti parkean,Sarasate
pasealekuan,Karlos III.aren pasea-
lekuan,Gazteluko plazan eta Fo-
ruen plazan.
Musika bandak Udaletxeko 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.Lesakako dantzak,Bateleras,
Jautsi eta La Era-larrain dantza in-
terpretatuko dituzte.
17:30 ›Bezperetarako martxa Uda-
letxetik.Udalbatza,bere segizioare-
kin,Iruñeko Musika Bandarekin,
Erraldoi eta Buruhandien konpar-
tsarekin,dultzaineroekin eta txis-
tulariekin,San Fermin kaperara
(San Lorenzo eliza) joango dira Bez-
pera Nagusiak kantatzera.
18:00 ›Haurrentzako ikuskizunak
eta jokoak,Rodezno Kondearen pla-
zan,21:00ak arte.
18:30 ›Zezenketa,zezen plazan.
San Mateo ganadutegia .Toreatzai-
leak:Pablo Hermoso de Mendoza,
Sergio Galan eta Roberto Armen-
dariz.
18:30 ›Gaitarien alardea,merkatu-
ko Zakatinetik Bigarren Zabalgune-
ra.
20:00 ›San Ferminen Bezpera Na-
gusiak,San Fermin kaperan (San Lo-
renzo eliza).Iruñeko Katedraleko
Musika Kaperak eta Nafarroako Or-
kestra Sinfonikoak M.Garciaren
Grandes Visperas de San Fermin
izenburuko obra interpretatuko
dute,Kaperako Maisuaren zuzen-
daritzapean.
20:00 ›Nafarroako Valentziako
Etxearen Banda Sinfonikoaren
emanaldia,Basotxoan.
20:30 › Marvin eta Barua musika
taldeak Foruen plazan.
21:00 ›Gazteluko plazan,dantzal-
dia izango da txistuarekin eta gai-
tarekin.
21:00 ›Erdi Aroko kalejira,Binefar-
ko Titiriteroen eskutik,Karlos
III.aren oinezkoendako paseale-
kuan.
22:00 ›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00 ›Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Pirotecnia Focs
d’artifici Europla (Valentzia).
23:30 ›Macaco musika taldea,Fo-
ruen plazan.
23:30 ›Berbena Gurutzeko plazan,
Equus orkestrarekin.
24:00 ›Berbena Antoniutti parke-
an.Pasito Show orkestra.
24:00 ›Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik.
24:00 ›Gazteluko plazan,Guarana
taldearen kontzertua.

››Uztailak 7, larunbata
06:45 ›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00 ›Zezen entzierroa.
09:30 › Erraldoi eta Buruhandien

konpartsa Udaletxe plazatik irten-
go da .
10:00 ›Sanferminetako prozesioa.
Udalbatza Kabildoaren bila joanen
da,eta elkarrekin San Fermin kape-
rarantz abiatuko dira.Santuaren
ohorezko meza nagusia.Iruñeko
Artzapezpikua eta Katedraleko Ka-
bildoa buru egonen dira,eta Musi-
ka Kapera eta Iruñeko Orfeoia aritu-
ko dira.
11:30›Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno kondea-
ren plazan.14:00ak arte.
12:00›Musika banden irteera,La-
brit pilotalekutik eta Descalzos ka-
letik.
13:o0›Nafarroako Txistularien El-
kartea Takonerako parkean.
13:30›Trasteando musika taldea
Basotxoan.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00›Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno Kondea-
ren plazan,21:00ak arte.
18:o0› Joten kalejira Udaletxe pla-
zatik abiatuta.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Ganadutegia:Dolores Aguirre Yba-
rra.Toreatzaileak:Antonio Ferrera,
Eduardo Gallo eta Joselillo.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan,Yatagan orkestrarekin.
20:00›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.Gorgorito,el gato con botas
y la Princesa Rosalinda izenburuko
ikuskizuna.
20:00›Aragoiko jota kantarien
emanaldia Basotxoan.
20:30›Kerasy eta La Rana Toro tal-
deak Foruen plazan.
20:30›Dantzaldia txistuarekin eta
gaitarekin,Gazteluko plazan.
20:30›Ziga Zaga antzerki taldea-
ren Skualo ikuskizuna,Karlos
III.aren oinezkoendako paseale-
kuan.
20:30›Yerri Jazz Band,Burgoen
plazan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Pirotecnia de
Altura (Castello).
23:30›Boikot taldea,Foruen pla-
zan.
23:30›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Yatagan orkestrarekin.
24:00›Dantzaldia,Antoniutti par-
kean.Malassia orkestrarekin.
24:00›Musika banden irteera,
Kale Nagusitik San Frantzisko kale-
raino.
24:00›Gazteluko plazan,Seguri-
dad Social taldea.
24:00›Euskal Musika.Takonerako
parkean,Oreka TX taldearen ema-
naldia.
24:00› Jazzfermin.Burgoen pla-
zan.De 2 en Blues Band.

››Uztailak 8, igandea
06:45›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.
09:30›Erraldoi eta Buruhandien

Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›Zezen ikuskizuna,zezen pla-
zan.
11:30›Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno kondea-
ren plazan,arratsaldeko 14:00ak
arte.
12:00›Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik eta Labrit pilota-
lekutik.
12:00› Jota kantaldia,Sarasate pa-
sealekuan.Voces Riberas taldea,eta
Yerai Rodriguez (Azagra) eta Diana
Lainez (Corella) jota kantari gazte-
ak.
12:00›Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako Harri-jasotzaileen Bi-
nakako Txapelketa,Nafarroako
Trontza Txapelketa (1.kategoria),
eta trontza azkar ebakitzeko era-
kustaldia.
12:30› Iruñeko Ganbera Abesba-
tzaren kontzertua,Gaiarre antzo-
kian.
13:00›Euskal musika Takonerako
parkean.Txistularien 53.Alardea
egingo da.
13:00›Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Nafarroako Valentziako
Etxearen Banda Sinfonikoaren kon-
tzertua.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea
egingo da,Udaletxe plazatik zezen
plazaraino.
18:00› Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno kondea-
ren plazan,21:00ak arte.
18:00›Musika banden irteera,
Udaletxe plazan.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Ganadutegia:Miura.Toreatzaileak:
Rafaelillo,Fernando Robleño eta Ja-
vier Castaño.
19:30›Euskal Musika.Takonerako
parkean,Akiakule musika taldea-
ren emanaldia.
20:00›Grupo Conexion orkestra-
ren dantzaldia,Gurutzeko plazan,
22:00ak arte.
20:00›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.Gorgorito en el fondo del
mar ikuskizuna.
20:00›Herri musika.Basotxoa.
Santanderreko La Encina taldearen
saioa.
20:30›Foruen plazan,The Jakuza’s
Band eta Cero a la Izquierda talde-
ak.
21:00›Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
21:00›Kale animazioa.Megani-
mals ikuskizuna,Maduixa Teatre
(Valentzia) taldearen eskutik,Kar-
los III.aren oinezkoendako paseale-
kuan.
21:00›Fernando Sanchez Quartet,
Burgoen plazan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Hojen & Magic
Fyrvaerkeri (Danimarka).
23:30›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Grupo Conexion orkestraren
saioa.

23:30›Euskal musika.Takonerako
parkean,Sonora Sonera taldearen
emanaldia.
23:30›Bongo Botrako taldearen
kontzertua Foruen plazan.
24:00›Dantzaldia izango da Anto-
niutti parkean,Galeon orkestraren
eskutik.
24:00›Musika banden irteera,Es-
tafeta kaletik.
24:00›Gazteluko plazan,Robert
Ramirez eta El Pulpo.
24:00›Burgoen plazan,Mastretta
taldea.

››Uztailak 9,astelehena
06:45›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.
09:30›Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,Udaletxe pla-
zatik.
11:30›Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak, Rodezno kondea-
ren plazan.
12:00›Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik eta Karlos III.aren
oinezkoendako pasealekutik.
12:00› Jota kantaldia,Sarasate pa-
sealekuan.Raices Navarras taldea.
12:00›Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako Harri-jasotzaileen Txa-
pelketa,eta gazteen nahiz haurren
erakustaldia.
13:00›Euskal Musika,Taconera
parkean.Zirika Zirkus taldearen
saioa.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Harminie Bayonnaise ban-
daren kontzertua.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00› Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak, Rodezno kondea-
ren plazan.
18:00›Musika banden kalejira La-
brit pilotalekutik abiatuta.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Ganadutegia:Jose Cebada Gago.
Toreatzaileak:Francisco Marco,Mo-
renito de Aranda eta Antonio Naza-
re.
19:30›Euskal Musika.Takonerako
parkean,Nerea Erbiti & Iñigo Agi-
rre.
20:00›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan:Edelweiss orkestra.22:00ak
arte.
20:00›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.Gorgorito,Gorgorator ikus-
kizuna.
20:00›Añoranzas musika taldea
Basotxoan.
20:30›Foruen plazan,Meaculpa
eta Bocanada taldeak,22:30ak bi-
tarte.
21:00›Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
21:00›Kale animazioa.Tam Tam
ikuskizuna Maduixa Teatre (Valen-
tzia) taldearen eskutik,Karlos
III.aren oinezkoendako paseale-
kuan.
21:00›Carlos Quilez Trio,Burgoen
plazan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.

23:00›Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Pirotecnia Za-
ragozana (Zaragoza).
23:30›De Acero taldea,Foruen pla-
zan.Omenaldia Extremoduro tal-
deari.
23:30›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Edelweiss orkestra.01:30ak
arte,
24:00›Dantzaldia Antoniutti par-
kean.Origen orkestra 03:00ak
arte,.
24:00›Musika banden irteera,San
Nicolas plazatik.
24:00›Gazteluko plazan,Soraya.
24:00› Joseba Tapia,Takonerako
parkean.
24:00›Burgoen plazan,Colina Mi-
ralta Sambeat CMS Trio & Chicuelo.

››Uztailak 10,asteartea
06:45›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
07:00›Zaldien ikuskizuna Agusti-
nos poligonoan.
08:00›Zezen entzierroa.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
10:45›Zezen ikuskizuna,zezen pla-
zan.
11:30›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta joko-
ak.
12:00›Musika banden irteera,Na-
varreria,San Nicolas eta autobus
geltoki zaharretik.
12:00› Jota kantaldia,Sarasate pa-
sealekuan.Los Pamplonicas taldea
eta Milagroko Borja Garcia eta Julia
Escalada kantari gazteak.
12:00 ›Herri kirolak,Foruen plazan.
9.San Fermin Motozerra Txapelke-
ta,Kañamares anaien erakustaldia
(oholak egitea eta aitzurraz enbo-
rra moztea),eta erakustaldi herri-
koi bat.
13:00›Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Berriozarko Doinua musika
banda.
13:00›Taconera parkean,bertso
saioa.Bertsolariak:Julio Soto,Se-
bastian Lizaso,Onintza Enbeita eta
Aimar Karrika.aurkezlea:Alaitz Re-
kondo.
13:30›  Herri musika.Basotxoa.Ce-
lemin taldea.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta joko-
ak,21:00ak arte.
18:00› Joten kalejira.Gracia Nava-
rra taldea eta eskola.Udaletxe pla-
zan.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Ganadutegia:El Pilar de Tamames.
Toreatzaileak:Matias Tejela,Ivan
Fandiño eta David Mora.
19:30›Herri kirolen erakustaldia
Takonerako parkean.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan,Carisma orkestraren eskutik.
22:00ak arte.
20:00›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.Gorgorito en la China ikuski-
zuna.

02 iruñea ›› egitaraua berria
2012ko uztailaren 6a,ostirala



20:00›Herri musika.Basotxoa.He-
rencia del Sur taldea,
20:30›Foruen plazan,La Niña Hilo
eta De Mala Gana taldeak.
21:00›Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
21:00›Paseoan,Kale animazioa.Ki-
matolokos ikuskizuna,Zaragozako
K de Calle taldearen eskutik,Karlos
III.aren oinezkoendako paseale-
kuan.
20:30›Burgoen plazan,Hangover
Jazz Trio taldea.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Pirotecnia To-
mas (Castello).
23:30›Gurutzeko plazan.Carisma
orkestra,01:30ak arte.
23:30›Takonerako parkean,Afu
musika taldea.
23:30›Foruen plazan,Ojos de Brujo
musika taldea.
24:00›Dantzaldia,Antoniutti par-
kean.Universal orkestra.03:00ak
arte.
24:00›Musika banden irteera,San
Gregorio kaletik.
24:00›Gazteluko plazan,kontzer-
tua.La Conchita.
24:00›Burgoen plazan,Tom Harrel
Quartet.

››Uztailak 11,asteazkena
06:45›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.
09:30›Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›Haurren lore eskaintza San
Fermini.Ondoren,Erraldoi eta Bu-
ruhandien Konpartsa,musika ban-
dak,eta fanfarreak Gazteluko pla-
zaraino kalejiran irtengo dira,eta
Gazteluko plazan,Alai Gaztea,
Amaiur,Eluntze eta Oberena talde-
ekin ariko dira
11:00›Rodezno Kondearen plazan,
Haurrendako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
12:00›Musika banden irteera.San
Frantziskotik,Descalzos kaletik eta
Santo Domingotik.
12:00›Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako Txinga-erute Txapelke-
ta (emakumeak eta gizonezkoak),
Nafarroako Trontza Txapelketa (ka-
deteak),Mikel Saralegi harri-jaso-
tzailearen erakustaldia,eta proba
herrikoi bat.
12:00› Jotak,Sarasate paseale-
kuan.Estampa Navarra taldea.
13:00›Gattübi Karrikadantza tal-
dearen musika ikuskizuna,14:00ak
arte,Takonerako parkean.
13:00›Ribaforadako musika ban-
da,Gurutzeko plazan.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
18:00›Pepa eta Kutxoren ikuskizu-
na haurrentzat,Takonerako parke-
an.

18:00› Joten kalejira,Txapitela ka-
letik.Lizarrako Joten Eskola.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Ganadutegia:Fuente Ymbro.Torea-
tzaileak:Cesar Jimenez,Ruben Pi-
nar eta Jimenez Fortes.
20:00›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Oceanic orkestra.22:00ak arte.
20:00›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.Los libros del colegio ikuski-
zuna.
20:00›Herri musika.Basotxoa.Os
Fillos de Breogan eta Lusquefusque
taldeak.
20:30›  Foruen plazan,Selçe Colei-
ton eta Traccion musika taldeak.
22:00ak arte.
21:00›Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
21:00›Paseoan,kale animazioa.
Super Bichos ikuskizuna, Coscorron
taldearen eskutik,Karlos III.aren oi-
nezkoendako pasealekuan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Xaraiva Pirotec-
nia (Ourense).
23:30›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan,Oceanic orkestrarekin,01:30ak
arte.
24:00›Dantzaldia,Antoniutti par-
kean.Pikante orkestra.03:00ak
arte.
24:00›Gazteluko plazan.Danza
Invisible taldea.
24:00›Kaskezur taldea eta Egoitz
Maya,Takonerako parkean.
24:00›Foruen plazan Ken Zazpi
taldea.

››Uztailak 12,osteguna
06:45›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.
09:30›Erraldoi eta buruhandien
konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
10:45›Zezen ikuskizuna,zezen pla-
zan.
11:30›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
12:00›Musika banden irteera.
Udaletxe plaza,Navarreria,zezen
plaza eta inguruetatik.
12:00›Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako Txinga-erute Txapelke-
ta,harri-jasotze erakustaldia Iñaki
eta Inaxio Perurenaren eskutik,aiz-
kolarien erakustaldia,eta proba he-
rrikoi bat.
12:00› Jota kantaldia,Sarasate pa-
sealekuan.La Ribera Canta taldea-
rekin batera,Cadreitako Enrique
Prat eta Maria Perez jota kantari
gazteak ariko dira.
13:00›Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Ablitasko Musika Bandaren
kontzertua.
13:00›Euskal Musika,Takonerako
parkean.Musika animazioa Nueva
Alegria txarangaren eskutik.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta Iruñeko Musika Bandaren
desfilea,Udaletxe plazatik zezen
plazaraino.

18:00›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak,21:00ak arte.
18:30›Zezen keta,zezen plazan.
Ganadutegia:Victoriano del Rio
Cortes.Toreatzaileak:Juan Mora,El
Juli eta Sebastian Castella.
19:30›Euskal musika Takonerako
parkean.Trikidantz taldearen ema-
naldia.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Kaoba orkestra,gaueko
22:00ak arte.
20:00›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.Gorgorito y Garrafito,agen-
tes secretos ikuskizuna.
20:00›Foruen plazan,Dawn of the
Maya eta Sonic Toys musika talde-
ak,22:30ak arte.
20:00›Herri musika.Basotxoa.As-
turiasko Zentroaren Musika Banda-
ren emanaldia.
21:00›Gazteluko plazan,dantzal-
dia,txistulari eta gaitariekin.
21:00›Paseoan,kale animazioa.
Fantasia ikuskizuna,Spasmo talde-
aren eskutik,Karlos III.aren oinezko-
endako pasealekuan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Fuochi Artifi-
ciali Martarello Pirotecnia (Italia).
23:30›Foruen plazan,La Fuga mu-
sika taldea.
23:30›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Kaoba orkestra,01:30ak bitar-
te.
23:30›Takonerako parkean,Zopilo-
tes eta Trikidantz musika taldeen
emanaldiak.
23:30›Basotxoan,kontzertua Roji-
llos Blues Band taldearen eskutik.
24:00›Dantzaldia,Antoniutti par-
kean.Anaconda orkestra,03:00ak
arte.
24:00›Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik.
24:00›Gazteluko plazan,Nafarro-
ako pop rockaren gaua.Taldeak:
Sueños Rotos,El Señor Ramon eta
Innerve.

››Uztailak 13,ostirala
06:45›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa.
09:30›Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›Nagusien meza.Ondoren,
desfilea Sarasate pasealekuraino.
11:30›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
12:00›Pertsona nagusien eguneko
kontzertu berezia,Sarasate pasea-
lekuan.Yoar eta Jus de la Rocha ron-
dalla taldeak.
12:00›Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik,Gazteluko plaza-
tik eta Descalzos kaletik.
12:00›Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako Fardel Jasotze Txapelke-
ta.Ikusgarri motozerralarien era-
kustaldia (zurezko figurak).
13:00›Euskal musika Takonerako
parkean.San Lorenzoko gaitarien

musika animazioa,arratsaldeko
14:00ak bitarte.
13:00›Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Buñuelgo Musika Banda El-
kartea.
13:30›Bertako musika.Basotxoa.
Gracia Navarra eta Ecos del Arga
taldeak.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
18:00› Joten kalejira,Udaletxe pla-
zatik abiatuta, Arguedasko jota es-
kolarekin.
18:30›Zezenketa,zezen plazan.
Ganadutegia:Juan Pedro Domeq.
Toreatzaileak:El Fandi,Miguel An-
gel Perera eta Alejandro Talavante.
19:30›Gattübi Karrikadantza tal-
dearen emanaldia,Takonerako par-
kean,
20:30›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.La Decada Prodigiosa taldea.
22:00ak arte.
20:30›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.El Señor de las Estacas ikus-
kizuna.
20:30›Herri musika.Basotxoa.
Rondalla Armonia taldearen ema-
naldia.
20:30›Foruen plazan,The Jambos
taldearen eta Joseba Irazokiren
musika emanaldiak,gaueko
22:30ak arte.
21:00›Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
21:00›Paseoan.Kale animazioa.In-
sectos ikuskizuna,Zomorroak talde-
aren eskutik,Karlos III.aren oinezko-
endako pasealekuan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketa.Su etxea:Pirotecnia Va-
lenciana (Valentzia).
23:30›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Millenium orkestra,01:30ak
arte.
23:30›Foruen plazan,Sidonie mu-
sika taldea.
24:00›Dantzaldia,Antoniutti par-
kean.Sonora Real orkestra,03:00ak
arte.
24:00›Gazteluko plazan,Revolver
musika taldea.
24:00›Euskal Musika,Takonerako
parkean.Anari abeslariaren ema-
naldia.

››Uztailak 14, larunbata
06:45›Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00›Zezen entzierroa,festetako
zortzigarrena eta azkena.
09:30›Erraldoi eta buruhandien
konpartsaren  irteera,autobus gel-
tokitik,aurtengo sanferminetako
azkena.
10:45›San Ferminen Zortziurrena,
Udaletxe plazan.Udalbatza San Lo-
rentzo parrokiara joanen da,elizki-
zunean parte hartzera.Han,Kate-
draleko Musika Kaperak saioa egi-
nen du.

11:00›Zezen ikuskizuna zezen pla-
zan.
11:30›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak,ikuski-
zunak eta jokoak,arratsaldeko
14:00ak arte.
12:00›Musika banden irteera,Kar-
los III.aren etorbidetik.
12:00› Joten kantaldia,Sarasate
pasealekuan,Las Voces de Navarra
taldearekin,eta .Carolina Luquin (Li-
zarra) eta Laura Ferraz (Tutera) jota
kantari gazteekin.
12:00›Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako Aizkolarien 3.Katego-
riako Txapelketa,Nafarroako Gurdi
Jasotzearen Txapelketa,eta Fardel
Jasotzearen erakustaldia.
13:00›Euskal musika Takonerako
parkean.Ardanbera fanfarrearen
musika animazioa,arratsaldeko
14:00ak arte.
13:00›Musika bandak.Gurutzeko
plazan.Irulegi-Aranguren ibarreko
musika bandak kontzertu bat egin-
go du.
14:00› Agurra,Erraldoi eta Bu-
ruhandien Konpartsari,Udaletxe
plazan.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta Iruñeko Musika Bandaren
desfilea,Udaletxe plazatik zezen
plazaraino.
18:00›Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak,jokoak
eta ikuskizunak,gaueko 21:00ak
arte.
18:00› Joten kalejira,Udaletxe pla-
zatik abiatuta,.Buñuelgo jota esko-
laren eskutik.
18:30›Zezen feriaren zortzigarren
zezenketa,festetako azkena,zezen
plazan.Ganadutegia:Torrehandi-
lla-Torreherberos.Toreatzaileak:
Juan Jose Padilla,El Juli eta Daniel
Luque.
19:30›Euskal musika Takonerako
parkean.Mielotxin taldearen ema-
naldia.
20:00›Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan,Chuchin Ibañez y su Mariachi
taldearen eskutik,gaueko 22:00ak
arte.
20:00›Maese Villarejoren txo-
txongiloak,Rodezno Kondearen
plazan.El Cristal magico de las Ha-
das ikuskizuna.
20:00›Herri musika.Basotxoa.Ex-
tremaduraren Etxeko talde folklori-
koaren emanaldia.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
22:00›Musika banden irteera,San
Frantzisko plazan.Bukaera:Gazte-
luko plazan.
23:00›Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2012 Nazioarteko
Lehiaketaren bederatzigarren bil-
duma.Su etxea:Pirotecnia Vulcano
(Madril).
23:00›Euskal musika Takonerako
parkean.Las Valium musika taldea-
ren emanaldia.
24:00›2012ko Sanferminen azken
ekitaldia,Udaletxe plazan.Pobre de
mí kantatuko da eta azken traka
egingo dute.
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Iruñeko Udalak %8 diru gutxiago jarriko du
aurten sanferminetako egitaraua
prestatzeko, iaz baino.Berrikuntza gisa,
‘Riau-riaua’izeneko udal taldearen
prozesioa egin egingo da aurten,
eta Iruñeko Udalak antolatuko du.

FESTA
MERKEAGOAK 

koa izango du Takonera parkean.
Dena den, musika beste hainbat
gune eta txokotan ere nagusi izan-
go da, baita kalean ere, musika
bandak, txistulariak, jota kanta-
riak eta kaleko musikariak ariko
baitira sanferminetan, Iruñeko
kale eta plazetan.

Kontzertuen mailari eutsi izana
da aurtengo egitarauaren lorpene-
tariko bat, udal ordezkarien hitze-
tan. Urtez urte festarako aurre-
kontuek behera egin ahala, gora
egin du enpresa pribatuek babes-
tutako festa guneen kopuruak Iru-
ñean. Formula hori aurkitu dute
agintariek murrizketen eragina
txikitzeko, eta sekula baino gune
babestu gehiago izango dira aur-
ten horregatik. 

Urte batzuk badira Gazteluko
plazako eta Foruen plazako ekital-
diak enpresa pribatuek babesten
dituztela, eta aurten beste hiru
ekitaldi gehiago antolatuko dira
diru pribatuz babestuta: Burgoen
plazako Jazzfermin jaialdia, Ro-
dezno Kondeko haurrentzako par-
kea eta Gurutzeko plazako agerto-
kia. Su festentzat, txupinazoaren
irudiak emateko pantaila erral-
doientzat eta zezensuzkorako ba-
bes bila ari zirela esan zuten udal
ordezkariek, sanferminetako egi-
tarauaren aurkezpen ekitaldian.

Haurrek Rodezno kondearen
plazan izango dute erreferentziaz-
ko tokia. Ekitaldi bereziak izango
dituzte han egunero, eta tren mo-
duko bat ere jarriko dute Arga
ibaiertzeko barraketara joan ahal
izateko. Sanferminen inguruko ar-
gazki erakusketa bat ere ikusi ahalENTZIERROA. Iazko sanferminetako entzierro bat.IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

S a n f e r m i n e t a r a k o
aurrekontua murriztu
arren festaren egita-
rauak bere horretan
jarraituko duela esan

zuen Enrique Maia alkateak, ekai-
naren 12an izan zen aurkezpen
ekitaldian. Guztira, 2,4 milioi euro
baliatuko ditu udalak aurtengo
festak antolatzeko. 

Iaz baino %8 txikiagoa izango
da aurrekontua. 2008an hasi ziren
murrizketak, eta %20 murriztu di-
tuzte geroztik sanferminetarako
diru sailak. Nabarmenagoa da jai-
tsiera kultur ekitaldien kasuan;
%37koa izan da murrizketa alor
horretan. Hala ere, «maila handi-
ko» egitaraua prestatu dutela na-
barmendu zuten Iruñeko udaleko
arduradunek sanferminetako egi-
tarauaren aurkezpen ekitaldian.

Guztira, 431 ekitaldi izango dira
aurten. Hamar ekitalditik zazpi,
305, musika emanaldiak edo kon-
tzertuak izango dira. Halaber,
haurrentzako 77 ekitaldi, 33 zezen
ikuskizun, 8 herri kirol erakustal-
di eta beste 8 ekitaldi instituzional
izango dira, txupinazoa eta Riau-
riau-a, horien artean. 

Ohi bezala, su artifizialen festak
gauean izango dira —23:00etan ha-
siko dira—, eta aurten, berrikun-
tza gisa, hainbat kontzertu egingo
dituzte su festen aurretik, Foruen
plazan eta Burgoen plazan. 

Musika emanaldirik handienak
Foruen plazan eta Gazteluko pla-
zan izango dira, su festen ondoren;
berbenak Antoniutti parkean eta
Gurutzeko plazan antolatuko di-
tuzte; eta euskal musikak bere txo-
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izango da egunotan, Konestable
jauregian.

Ohi bezala, erraldoi, buruhandi
eta kilikiek egunero egingo dituz-
te ateraldiak. Erraldoiek agurra
ere egingo dute festen azken egu-
nean. Orain hiru urte abiatu zuten
ekitaldia udaleko ordezkariek,
Iruñeko Erraldoi eta Buruhan-
dien konpartsaren sorreraren
mendeurrenean. Arrakasta han-
dia izan zuen, eta hori dela eta
mantendu egin dute. Uztailaren
14an 14:00etan esango diete erral-
doiek agur iruindarrei.

Udalak 20.000 egitarau jarri ditu
salgai, eta sakelako 63.000 kopia
argitaratu ditu. www.pamplona.es
webgunean, egitarau osoa ikusten
ahal da, eta sanferminei buruzko
informazioa lortzen ahal da.

Riau-riaua
«Jarraipen egitaraua» da aurten-
goa, Enrike Maia alkatearen hitze-
tan, baina berrikuntza batzuk ere

ERRALDOIAK. Erraldoiak eta Caravinagre kilikia,Iruñeko kaleetan,iazko sanferminetan.IÑIGO URIZ - LANDER FERNANDEZ DE ARROIABE / ARGAZKI PRESS

badaude. Riau-riau izenez ezagu-
tzen den udal taldearen prozesioa
da nabarmenena. 1996an izan zen
azkenekoz programa ofizialean,
baina istiluak izan ziren, eta egita-
rautik kentzea erabaki zuten agin-
tariek. 

Iruñeko Udalak berreskuratu
egingo du ohitura hori, eta uztaila-
ren 6an, arratsaldeko 16:30ean ha-
siko dute San Fermin kaperaraino
doan bidea. Tartean hiritarrak
izango dira, dantza batean, ordez-
kariei bidea zailtzeko asmoz. Go-
rabeherak izango direla ez du uka-
tu alkateak: «Batzuk saiatuko dira
gu berandu hel gaitezen, eta gu
saiatuko gara garaiz heltzen».
Hala ere, istilurik ez du espero al-
kateak.

Riau-riaua orain dela hogeita
bat urte antolatu zuen azkenekoz
Iruñeko Udalak. Herritarrek, be-
rriz, berreskuratu egin zuten ohi-
tura, 1997an, eta udal agintaririk
gabe ospatu da geroztik. Baina,

aurten, Riau-riaua edo Astrainen
balsa berriz ere programa ofiziale-
an sartzeko proposamena egin dio
Enrique Maia alkateak festak an-
tolatzeko biltzen den mahaiari, eta
aho batez onartu dute denek egi-
tasmoa. 

Izan ere, peñek urteetan aldarri-
katu dute Riau-riaua itzultzea.
1914an egin zen lehenengoz Riau-
riaua, uztailaren 6an, bazkalondo-
an, eta iruindarrek urtero berritu
zuten ohitura gerora. Miguel As-
train musikariaren doinuak la-
gundurik, udaletxetik San Fermin
kaperaraino laguntzen zituzten
udaleko ordezkariak. Bostehun
metro, orotara. 

Dena den, protesta egiteko
modu bat ere bazen, eta, urteekin,
agintariei gero eta zailago egiten
zitzaien kaperaraino heltzea, pla-
zan dantzarako biltzen zen jende-
tzagatik. Ez zieten udal ordezka-
riei berehalakoan pasatzen uzten.
1980an, esaterako, bost ordu eta 25

minutu behar izan zituzten kilo-
metro erdia egiteko, eta 181 aldiz jo
zuen udal bandak Astrainen musi-
ka. 

Beste batzuetan, bertan behera
ere utzi zuten txangoa, eta, 1991.
urtean, istiluak izan ziren. Or-
duan utzi zion udalak ekitaldia an-
tolatzeari.

Ekitaldia berreskuratzen saia-
tu ziren 1996an berriz, baina ez
zuen arrakastarik izan. Tentsio
handia izan zen. 1997an, ordea,
Mutilzarra peñakoek antolatu zu-
ten Riau-riaua, udal ordezkaritza-
rik gabe. Herritarrak eta balsa
izan ziren protagonista. 

Gerora, Ioar izeneko erretiratu
elkarteak hartu zuen bere gain an-
tolatzeko ardura, eta indarra har-
tuz joan zen urtez urte; azken urte-
etan jendetza bildu da urtero Riau-
riaura. Hasieratik izan du
herritarren onarpena, eta halako
onarpen ofizialago bat ere irabazi
du, gainera, denborarekin. 

2006az geroztik, Pamplonesa
udal banda eta Iruñeko Erraldoi
eta Buruhandien konpartsak ere
parte hartzen dute herritarren
ekimenari esker berreskuraturiko
festa horretan. Baina, aurten, be-
rriz ere programa ofizialera itzuli
da. Sanferminak antolatzeko ma-
haiko kide guztiek ontzat jo dute
ekitaldia berreskuratzea; alderdi
politikoek, kultur elkarteek eta
baita peñek ere. 

Proposamen bat ere egin zuen
David Castillo peñen ordezkariak,
sanferminak antolatzeko batzor-
dean: «Alderdi edo erakunde ba-
tek ere ez luke garaipen propiotzat
aldarrikatu behar Riau-riaua be-
rriz ere programa ofizialean ego-
tea. Jatorriz, herrikoia izan da fes-
ta, eta hala izan behar luke gerora
ere». 

Horregatik, peñek proposatu
dute ahalik eta ordezkaritzarik za-
balena egon dadila Riau-riauaren
mahaian.



PEÑEN
AHALEGINA
Iruñeko peñek «ahalegin handia» egin dute
aurten egitarau askotarikoa eta zabala es-
kaintzeko,«aurreko urteetakoa baino osoa-
goa».Antolatutako ekitaldi eta jarduerak
«jende ororentzat» direla azpimarratu dute,
eta «edonork» parte har dezakeela.

I ruñeko peñek hainbat eki-
taldi eta jarduera prestatu
dituzte sanferminetarako,
uztailaren 8tik 14ra arte,
haur, gazte eta helduentzat.

Herritar ororentzat, azken batean.
Hainbat peñaren egoitzetan eta
kalean izango dira ekitaldi horiek.

Uztailaren 8an, txikientzako jo-
koak izango dira Donibane peñan,
11:00etan. Uztailaren 10ean, behin
peñak zezen plazan daudela, kale-
jira egingo da bertatik San Fran-
tzisko plazaraino, txaranga batek
lagunduta. Askaria, txikientzako
jokoak eta zezentxoak izango dira
San Frantzisko plazan.

Biharamunean, txikientzako jo-
koak eta puzgarriak egongo dira
Arrotxapea peñan.

Peña txikien kalejira
Uztailaren 12an, peña txiki guz-
tien kalejira egingo da Gaztelu pla-
zatik Burgoen plazaraino, bertan
argazki erraldoi bat ateratzeko. Bi-

dean, Muthiko Alaiak peñan geldi-
tuko dira. Bertatik, Bonberenea
txaranga, Muthiko Alaiak dantza-
ri txiki taldea, Muthikoko panpi-
nak, eta Pirritx eta Porrotx paila-
zoak kalejiran irtengo dira, eta
Burgoen plazan emanaldi bat
egingo dute.

Halaber, Txarko, Bronce, Obere-
na, Jarana, Aldapa, Unica eta Ale-
gria peñek antolatuta, goizero
hainbat ekitaldi izango dira Jarau-
ta kalean, 12:30etatik aurrera. Bes-
teak beste, txarangak, triki-poteo-
ak, haurrentzako jokoak, eta ber-
tsolariak —Jon Maia, Fredi Paia,
Julio Soto—.

Zezen-plazan, azken urteotako
ohiturari jarraituz, zezenketa
amaitzerakoan, Pilindros dantza-
tuko dute peñetako kideek. aur-
ten, gainera, antzinako ohitura bat
berreskuratuko dute peñek. Ze-
zenketa hasi aurretik Eurovision
abestu ordez, Gorteen ereserkia
abestuko dute.

Eraso sexisten aurka
Aurten ere, edozein eraso sexista-
ren aurrean, peñak horren aurka
azalduko dira. «Beraz, erasoak sa-
latzeko egingo diren salaketa ekin-
tza guztiak babestuko ditugu», Iru-
ñeko Peñen Federazioko kideek
nabarmendu dutenez. 

Uztailaren 5ean, esaterako, As-
telehen Lilek Udaletxe plazan an-
tolatutako elkarretaratzean parte
hartu zuten peñek.

Bestalde, Gora Iruñea platafor-
mak Bilgune Feministarekin el-
karlanean, erasoen aurrean jarrai-
tu beharreko protokolo bat landu
du. Peñek protokolo hori banatzen
lagunduko dute.

Pankartak
Aurten ere umorea, gatza, piperra,
eta kritika darie Iruñeko peñen
pankartei. Ironia handiz, Iruñeko
eta Nafarroako errealitatea beste
modu batean azaltzen dituzte pan-
karta egileek. Aurten, inoiz baino
gehiago izan dira, 11 lagun aritu
dira peñetako 16 pankartak egiten.
Hori antzematen ahal da marraz-
kietan, estetika eta marra ezberdi-
nak ageri baitira pankartetan.
Aniztasuna nabarituko dute iruin-
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PEÑAK. Peñak zezen plazara bidean —goian—,eta zezen plazatik irten ostean,iaz.LANDER FDZ.ARROIABE - J.MANTEROLA /
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darrek. «Inoiz baino margolari
gehiago aritu dira lanean. Joan
den urtean bi lagunek egin zituz-
ten guztiak eta aurten 11 aritu
dira. Gazteak margotzen jartzeko
ahalegin berezia egin dugu», Endi-
ka Lakuey Iruñeko Peñetako bu-
ruaren hitzetan. 

Ez dago gai bakarra peñen pan-
kartetan. Urteak askorako eman
du eta gai franko izar bihurtu dira
pankartetan: Nafarroako Kutxa-
ren bat egitea; krisi ekonomikoa;
Nafarroako Gobernuaren etenga-

beko murrizketak; Mugitu taldeko
kideek Yolanda Barcina Nafarroa-
ko Gobernuko presidenteari bota-
tako merenge tarta; Enrike Maia
hiriburuko alkateak proposatuta-
ko Riau-riau-aren berreskuratzea
eta Nafarroaren konkistaren
500.urteurrena.

Pertsonaietan ere ez dago errege
edo erregina bakarra, hiru baizik:
Yolanda Barcina, Enrique Maia
eta Juan Carlos Borboikoa Espai-
niako erregea. Halere, iaz bezala,
Yolanda Barcina hainbat iruditan

ageri da. Hamabi urtez izan da Iru-
ñeko alkatea, eta urtebete eskas
darama Nafarroako presidente la-
netan. Urte gorabeheratsua izan
du, eta hori bista daiteke pankarte-
tan: murrizketak egiten ageri da,
eta konkistatzailez jantzita ere bai,
Nafarroaren konkista baino ane-
xioa izan zela aldarrikatuz. Nafa-
rroako presidente lanetan urteu-
rrena ospatzear dela, kritika zorro-
tza eta umoretsua egin diote
peñek. Hamasei pankartetatik
zortzitan ikusten ahal da. 

Nafarroako konkistaren 500. ur-
teurrenaren gaia ere landu dute.
Barcina Juan Carlos Borboikoare-
kin ageri da urteurrena gogoratuz.
Monarkia kritikatu eta errepubli-
ka aldarrikatzeko ere baliatu di-
tuzte batzuek pankartak. Espai-
niako erregeak Botswanan hilda-
ko elefantea errepublikanoa dela
aldarrikatuz, esaterako.

Peñen eguna
Sanferminak hasi baino astebete
lehenago, Iruñeko peñek Peñen

HAINBAT PEÑATAN ANTOLATUTAKO EKITALDIAK

››Uztailak 8, igandea
11:00 ›Zpeiz Mukaki eta Kuxkux-
tu txaranga Muthiko Alaiak pe-
ñan.
00:00 ›Luciano,Bullicio peñan.

››Uztailak 9,astelehena
17:30 ›500 urte eta gero Nafarroa
Bizirik kalejira San Frantzisko pla-
zatik,dantzariekin eta joaldune-
kin.Peñak karakterizatuta joango
dira.
00:00 ›Trikidantz Muthiko
Alaiak peñan,eta dantzaldia Bulli-
cio peñan.

››Uztailak 10,asteartea
23:00 ›Gau mexikarra Anaitasu-
na eta San Fermin peñen artean.
00:00 ›Dantzaldia Bullicio pe-
ñan.

››Uztailak 11,asteazkena
13:00 ›Zuberoako dantza taldea
Muthiko Alaiak peñan.
00:30 ›Xaukadi Bullicio peñan.

››Uztailak 12,osteguna
23:00 ›Euskal Gaua Independan-
tzarekin Anaitasuna eta San Fer-
min peñen artean.
00:00 ›The Gambas musika tal-
dea Muthiko Alaiak peñan.
00:00 ›Skabidea,La Unica peñan.
00:30 ›Los Apandadores,Bullicio
peñan.

››Uztailak 13,ostirala
01:00 ›Los Indocumentados tal-
dea ,Bullicio peñan.

››Uztailak 14, larunbata
00:00 ›Gaixoa ni Gaztelu plazan.

Eguna ospatu zuten motorrak be-
rotzen hasteko, ekainaren 30ean,
eta hainbat ekintza egin zituzten
festei begira. 

Goizetik, txaranga eta konpar-
tsekin girotu zituzten hiriburuko
kaleak. Eguerdian, herri bazkaria
egin zuten, menu herrikoi batekin
eta prezio apalekin, jendearen par-
te hartzea bultzatzeko. 

Arratsaldean, azkenik, peñek
sanferminetako pankarten aur-
kezpena egin zuten, San Frantzis-
ko plazan. 



Ehun lagun baino gehiago bilduko dira
Karrikiri elkarteak uztailaren 12an
antolatuko duen atun janean.
Giro ederra egongo da bazkarian.

B azkarian harrema-
nak euskaraz izatea
da atun janean parte
hartzeko baldintza
bakarra, Juan Luis

Etxaburu Ondarru Karrikiri el-
karteko kideak esan duenez.

Beraz, euskal giroa izango da na-
gusi. «Bazkaria euskal giroan egi-
tea da asmoa, eta gure artean eus-
karaz hitz egitea. Horrelako bazka-
ri batean, ehun pertsonaren
artean euskaraz ez dakiten hamar
lagun baldin badaude, azkenean
mahai osoa erdaraz hitz egiten
hasten da. Orduan, bazkaria eus-
kal giroan egin nahi dugunez, ha-
rremanak euskaraz izateko bal-
dintza jartzen dugu» .

Bazkalostean, jai giroan egongo
dira. Bi giro mota sortuko dira,
Juan Luis Etxaburuk azaldu due-

nez. «Giro bat kantuaren inguru-
koa izango da, jendea euskal kan-
tuak abesten ariko baita, eta bes-
tea dantzatzeko giroa izango da,
beste jende bat herri dantzak egi-
ten ariko baita».

Heldu den ostegunean izango da
aurtengo atun jana, uztailaren
12an. Ehun pertsona baino gehia-
go bilduko dira bazkarira. «120 per-
tsonako muga jarri dugu».

Kalean, Zaldiko Maldiko elkar-
tearen parean egingo dute atun
jana, Zaldiko Maldiko elkartearen
azpiegitura baliaturik. Giro ede-
rrean. «Oso giro polita sortzen da.
Elkarteko kideak mahaia jartzen
eta gainerako lanak egiten ibiltzen
dira, eta goizetik jaia amaitu arte
giro polita izaten da. Arratsaldeko
zazpiak aldera hasten gara gauzak
jasotzen eta garbitzen. Mahaiak

ARRANTZALE
EGUNA

BAZKARIA. Karrikiri elkarteak iazko sanferminetan antolatu zuen atun jana.LANDER FERNANDEZ ARROIABE / ARGAZKI PRESS
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eta aulkiak erretiratu, eta hortik,
kaleetan zehar, parrandan jarrai-
tzen dugu».

Bistan denez, atuna da bazkari-
ko izarra. «Atunaren inguruan
izango da bazkari osoa». 

Atuna Ondarroan erosiko dute,
Juan Luis Etxaburuk azaldu due-
nez: «Ondarroatik [Bizkaia] lagun
batzuk etorriko dira atuna presta-
tzera. Atunarekin etorriko dira».

Arrantzaleen eguna deitzen dio-
te jaiari. «Hala deitu genion hasie-
ratik, txantxetan. Iruñean arran-
tzaleen egun bat egitea zerbait bi-
txia baita, eta gure asmoa zerbait
berezia egitea zen, umore apur ba-
tekin».

Bazkarian, euskal denda zaba-
lik izango da Karrikiri elkartean.
Besteak beste, euskarazko libu-
ruak, euskal musika, DVDak, eus-

kal jokoak eta jantziak —gaur
egungoak, tradizionalak eta san-
ferminetakoak— erosi ahal izango
dira.

Iruñeko Alde Zaharrean dago
Karrikiri elkartea, Xabier karri-
karen jaitsieran, 4. zenbakian.
Nahi izanez gero, Karrikiri elkar-
tearen inguruko informazio gehia-
go www.karrikiri.org webgunean
lortzen ahal da.



Sanferminetako gunea ukatu dio Iruñeko
Udalak Gora Iruñea plataformari.Dena den,
hilaren 13an Alde Zaharrean hainbat ekitaldi
egingo dituztela jakinarazi dute.«Egitarau
zabal eta askotariko bat»,Gora Iruñea
plataformako ordezkarien hitzetan.

G ora Iruñea platafor-
mari eskatutako gu-
nea ukatu egin dio
Iruñeko Udalak.
Runa parkea da pla-

taformak eskatu zuen gunea, hain
zuzen. Erabakiaren berri jakinda,
Gora Iruñea plataformako ordez-
kariek udalaren jarrera «itxia» eta
jaien «eredu pribatizatzailearen
inposizioa» salatu zuten ekaina-
ren 29an, Runa parkean bertan.
Halaber, herritarrek parte hartze-
ko jaiak aldarrikatu zituzten.

Iruñeko Udaleko oposizioarekin
elkarlanean ari direla azaldu, eta
oposizio guztiak izandako jarrera
goraipatu zuen plataformak eki-
taldi horretan. 

Era berean, Enrique Maia alka-
teari bilera eskatu ziotela jakina-
razi zuten. Askotariko ekitaldiz be-
teriko egitaraua osatua zutela
azaldu zuten, eta aurrera eramate-
ko prest agertu ziren, nahiz eta be-
raiek nahi zuten gunean ez izan. 

Interes ekonomikoak direla-eta
jaien nortasuna galtzeko arris-
kuan dagoela ohartarazi, eta ho-
rren kontra «gogor eta tinko» eran-
tzungo dutela adierazi zuten. 

Ekainaren 30ean, Udaletxe pla-

zan elkartzeko deia egin zuten. Iru-
ñeko peñek bat egin zuten Gora
Iruñea plataformarekin, eta lagun
ugari elkartu ziren udaletxearen
aurrean. Jaien eredua «elitista»
dela eta «kontsumora» bideratuta
dagoela salatu zuten, eta jai «herri-
koiak eta parte hartzaileak» eska-
tu zituzten. 

Uztailaren 13an Alde Zaharreko
plaza edo txokoren bat aurkituko
dutela jakinarazi zuten, biltzeko
eta hainbat ekitaldi egiteko. San-
ferminetako egun batean bederen
«egitarau zabal eta askotariko
bat» eskaintzeko.
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FESTA
HERRIKOIEN
ALDE

ASKARIA. Gora Iruñea plataformak iazko sanferminetan antolatu zuen herri askari bat,San Frantzisko plazan.
JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS



Nafarroa Oinez-en aldeko txosna zabalik izango da sanferminetan,
Takonerako parkean.Hainbat ekitaldi egingo dituzte.

M usika, dantza,
antzerkia eta
beste hainbat
ikuskizun eta
jarduera antola-

tu ez ezik, otorduak egiteko parada
egongo da Nafarroa Oinez-en txos-
nan. Baina, batez ere, giro ederra
izango da nagusi. Takonerako par-
kean egongo da Nafarroa Oinez-en
txosna sanferminetan.

Aurten, gainera, txupinazoa
txosnatik bertatik ikusi ahal izan-
go da, plasmako pantaila handi ba-
tez zuzenean emango baitute. 

Edalontzi berrerabilgarrietan
zerbitzatuko dituzte edariak. Euro
baten truke eskuratu ahal izango
da edalontzia, eta erabili ondoren
bueltatu eta euroa itzuliko diote
bezeroari.

Gainera, Oinez denda zabalik

izango da txosnan, eta Nafarroa
Oinez-en elastikoak eta beste hain-
bat produktu eskuratu ahal izan-
go dira.

2012ko Nafarroa Oinez-eko arro-
pa denda abenduaren 1ean zabal-
du zuten, Iruñeko Sarasate pasea-
lekuan, Euskadiko Kutxaren egoi-
tza zaharrean. Denda guztiz
eraberriturik dago. Izan ere, azaro-
an buru-belarri aritu ziren Nafa-

rroa Oinez-eko batzordeetako
hainbat guraso. «Haien lanari es-
ker, oso denda dotore eta txukuna
izanen dugu bai guk baita Nafa-
rroa Oinez antolatuko duten gai-
nerako ikastolek ere», adierazi
dute Zizur Txikiko San Fermin
ikastolako arduradunek.

Laster, denda birtuala izango da
martxan www.nafarroaoinez.net
webgunean. Nafarroa Oinez-en
arropa eta bestelako produktuen
eskaintza zabala ikusi, hautatu
eta erosteko aukera emango du
atari horrek.

Nafarroa Oinez,
Zizur Txikian
Nafarroa Oinez, Nafarroako ikas-
tolen jaia, urriaren 21ean egingo
dute, Zizur Txikian, Kolore & hitz
leloarekin. San Fermin ikastolak
antolatuko du. Aurtengo kantua
eta bideoa ekainaren 29an aurkez-
tu zituzten, Iruñean. Julio Soto Zi-

zur Txikiko San Fermin ikastolako
ikasle izandako bertsolariak idatzi
ditu kantuaren hitzak, eta Triki-
dantz taldeak sortu du musika. 

Kantu alaia da. San Fermin
ikastolaren ibilbidea erakutsi
nahi dute haren bidez: 40 urtetik
gora euskaraz irakasten, «zuri-bel-
tzeko garai zailetatik oraingo erre-
alitate koloretsura». 

MUSIKA ETA DANTZA,
EUSKARAREN ALDE

TXOSNA. Nafarroa Oinez-en txosna,iazko sanferminetan.IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS
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EGITARAUA

››Uztailak 7, larunbata
13:00 ›Txistularien kontzertua.
Nafarroako Txistularien Elkar-
tea.
24:00 ›Oreka Tx musika taldea.

››Uztailak 8, igandea
13:30 ›Txistularien alardea.
19:30 ›Akiakule musika taldea.
23:30 ›Sonora Sonera.

››Uztailak 9,astelehena
13:00 ›Zirika Zirkus.
19:30 ›Nerea Erbiti & Iñigo Agi-
rre.
24:00 › Joseba Tapia.

››Uztailak 10,asteartea
13:30 ›Bertsolariak.
14:30 ›Familiako bazkaria.
19:30 ›Herri kirolak.Arzaren es-
kutik.
23:30 ›Afu.

››Uztailak 11,asteazkena
13:00 ›Gathubi karrika dantza.
18:00 ›Haurren ikuskizuna.
Pepa eta Kuntxo.
24:00 ›Kaskezur taldea eta
Egoitz Maya.

››Uztailak 12,osteguna
13:00 ›Txaranga.Nueva Alegria.
14:30 › Ikasle ohien bazkaria,eta
musika.
19:30 ›Trikidantz taldea.
23:30 ›Zopilotes eta Trikidantz
taldeak.

››Uztailak 13,ostirala
13:30 ›San Lorentzoko gaitero-
ak.
19:30 ›Gathubi karrika dantza.
24:00 ›Anari.

››Uztailak 14, larunbata
13:00 ›Ardanbera fanfarrea.
19:30 ›Mielotxin taldea.
23:30 ›Las Valium taldea.



‘Caravinagre’kiliki ospetsua irudikatzen
duen kartel bat hautatu dute iruindarrek
aurtengo San Fermin jaiak iragartzeko 
kartel ofizial gisa.Horren bitartez,
David Alegria egileak festan buru-belarri
sartzera gonbidatu nahi ditu herritarrak.

A meriketako Estatu
Batuetako Gober-
nuaren sinbolo eza-
guna zen Osaba Sam,
eta irudi horren ere-

duaren egokitzapen bat da aurten-
go kartela, egilearen esanetan. 
I want you for San Fermin da izen-
burua (Sanferminetan nahi zai-
tut). 

Osaba Samen ordez, Caravina-
gre kilikia ageri da. Kilikia zuri-go-
rriz jantzita eta maskuria gorderik
daukala irudikatu du egileak. Hatz
erakuslearekin, jaian parte hartze-
ko desafioa botatzen dio ikusleari. 

Ingelesezko lelo bat daraman
kartel bat aukeratu dute iruinda-
rrek aurtengo San Fermin jaiak
iragartzeko. Guztira, 6.422 lagu-
nek parte hartu dute bozketan, eta
kartel garaileak 1.910 boto jaso
ditu —botoen %29,7—. 

Iruñeko Udalaren epaimahaiak
lehendik hautatu zituen zortzi
kartelen artean aukeratu dute
bozketan parte hartu duten iruin-
darrek. Gehienek Internet bidez
eman dute botoa: 5.361 lagunek
(%83,5). 

Erraz ulertzeko egina
David Alegria diseinatzaile grafi-
koa (Tutera, 1978) da kartelaren
egilea. Kartelaren bitartez, edonor
festan murgiltzera gonbidatu nahi
du. «Jaian modu irekian parte har-
tzeko proposamena egin nahi izan
dut», esan zuen maiatzaren 8an,
Iruñean, kartela aurkezteko eki-

taldian. Egilearen hitzetan, erraz
ulertzeko egina da Iruñeko erral-
doi eta buruhandien konpartsako
Caravinagre kilikiaren irudi pro-
bokatzailea, sanferminetarako
gonbidapena eginez ageri dena.
«Oso agerikoa da. Ez du azalpen
handirik behar». 

Irabazleak 3.600 euroko saria ja-
soko du, joan den urtean baino 600
euro gutxiago. Kartel garailea Ro-
dezno Kondearen plazako aretoan
ikusi ahal izango da abuztuaren
5era arte, lehiaketan parte hartu
dutenen artean udalak hautatuta-
ko beste 102 kartelekin batera.

Lehen aldia izan da ingelesezko
lelo bat onartu dena sanfermineta-
ko kartel batean; Caravinagre-ren
irudiarekin batera, kartelean 
I want you for San Fermin leloa
ageri baita hizki larri eta beltzetan. 

Diseinuaren historian oso eza-
guna da Osaba Sam irudikatzen
zuen kartela; aurkezpen ekital-
dian, egileak azaldu zuen haren
egokitzapena dela kartela. Txan-
txa bat egin nahi izan du proposa-
menarekin. «Kartel hartako leloa
—ingelesez idatzia— oso agerikoa
zen. Ideia hori berreskuratu dut,
eta esaldia bere horretan utzi dut,
mundu guztian uler dezaten, glo-
bala izan dadin». Leloaz gain, kili-
kiari «bizia» ematen saiatu da Ale-
gria: «Benetako Caravinagre-k al-
de batera begiratzen du beti, baina
hemen aurrez aurre begiratzen di-
zu, eta festara etortzeko esaten ari
zaizu».
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FESTAN
MURGILTZERA
GONBIDATUZ

EGILEA. David Alegria,aurtengo sanferminetako kartelaren egilea,I want you for San Fermin kartelarekin,Iru-
ñeko Udalean egin zen aurkezpen ekitaldian,maiatzaren 8an.LANDER FDZ.ARROIABE / ARGAZKI PRESS



Musika emanaldiez gozatzeko hainbat gune
izango dira sanferminetan:Foruen plaza,
Gazteluko plaza,Takonera parkea,Burgoen
plaza,Antoniutti parkea eta Gurutzeko plaza.

A urten, berrikuntza
moduan, kontzer-
tuak egingo dituzte
su festen ikuskizu-
nen aurretik. Su fes-

tak ikusi ondoren etxera joateko-
ak diren gazteei berira hartu dute
erabaki hori udaleko ordezkariek.
Hori dela eta, Nafarroako taldeen
emanaldiak 20:30ean izango dira
Foruen plazan eta Burgoen pla-
zan. Rocka izango da nagusi Fo-
ruen plazan, eta jazza Burgoen pla-
zan. Egunero izango dira emanal-
diak ordu horretan.

Foruen plazan, esaterako, Mar-
vin eta Barua taldeek joko dute uz-
tailaren 6an, eta Kerasy eta La
Rana Toro taldeek biharamunean.
Egunero bi talde arituko dira plaza
horretan, uztailaren 13ra bitarte.
Egun horretan, The Jambos talde-
ak eta Joseba Irazokik joko dute.

Burgoen plazan, besteak beste,
Yerri Jazz Band taldea arituko da
uztailaren 7an, Fernando Sanchez
Quartet biharamunean, Carlos
Quilez Trio uztailaren 9an eta
Hangover Jazz Trio taldea uztaila-
ren 10ean.

Foruen plazan eta Gazteluko
plazan izango dira musika ema-
naldirik handienak. Su festen
ondoren horiek. Foruen plazan,
besteak beste, Macaco izango da
uztailaren 6an, Bongo Botrako
8an, Ojos De Brujo 10ean, Ken
Zazpi 11n eta Sidonie 13an. Gazte-
luko plazan, berriz, Seguridad
Social izango da uztailaren 7an,
Soraya 9an, Conchita 10ean eta
Revolver 13an. 

Jazza izango da Burgoen plazan,
uztailaren 7, 8, 9 eta 10ean, eta ber-
benak Antoniutti eta Gurutzeko
plazan, egunero. Uztailaren 13an,
baina, La Decada Prodigiosa talde-
aren emanaldi berezia izango da,
Zaharren Eguna ospatuko dela
eta. 

Kale musika ere izango da,
noski, baita banda, txistulari eta
jota kantarien emanaldirik ere.
Euskal musikak txoko propioa
izango du Takonera parkean.
Uztailaren 9an, esaterako, Joseba
Tapiaren kontzertua izango da
gauerdian; Kaskezur eta Egoitz
Maia izango dira 11n, eta Anari
arituko da 13an.

FESTETAKO
DOINUAK

TALDEAK. Ken Zazpi taldea,goian,eta Joseba Irazoki.BERRIA - RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS
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La Jarana peñaren Bonboa Fermin Balentzia kantautore nafarrak jaso du.La Jaranak urtero
ematen die garaikur hori hirian oihartzuna izan duten «pertsona zoragarriei».

F ermin Balentziak uztai-
laren 1ean jaso zuen La
Jarana peñaren Bonboa
garaikurra, peña horrek
Jarauta kalean daukan

egoitzan bertan. «Poeta, musika-
ria, kantautorea, historialaria eta
bertsolaria». La Jarana peñako
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FERMIN BALENTZIARI BONBOA
EMAN DIO LA JARANA PEÑAK

KANTARI. Fermin Balentzia jendaurrean kantari,Iruñean:German Rodriguezen omenez,2008ko sanferminetan —ezkerrean—,eta Euskal Eskola Publiko Berriaren jaian,Takonera parke-
an,maiatzaren 20an.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS - SORTZEN-IKASBATUAZ

presidente Igone Arokak horrela
izendatu zuen Fermin Balentzia
garaikurra emateko ekitaldian.
Bonboa ez ezik, La Jarana peñako
zapia jarri zioten.

Herri mugimendu ugariri bere
ahotsa eskaini diela nabarmendu
zuten ekitaldian. Besteak beste,

Gerra Zibileko fusilatuen senide-
ak, Irati harana babesteko ekime-
nak, eta poliziak German Rodri-
guez hil zuen 1978ko sanferminen
oroitzapena aipatu zituzten. «Bere
kantuen hitzetan Nafarroaren
alde egin du, Nafarroako borroken
alde; gu bere bihotzarekin gera-

tzen gara», azpimarratu zuten La
Jarana peñako kideek Bonboa
emateko ekitaldian.

Gazte garaian, nekazariei esker
kantatzen ikasi zuela azpimarratu
zuen Balentziak: «Ahots horiek
eta kantatzen zituzten jotak mires-
ten nituen». 

18 urte bete zituenetik kantuak
konposatzen ari dela ere esan zuen
La Jarana peñaren egoitzan. «La
Jarana peñaren giroak Nafarroari
buruz kantatzen dudan guztia go-
gorarazten dit: jende jatorra, zin-
tzoa, langilea eta borrokalaria».

Fermin Balentziak La Jarana
peñak orain arte banatu duen 12.
Bonboa jaso du. Aurrekoak hona-
ko hauentzat izan dira: Iruñeko
Erraldoi eta Buruhandien Kon-
partsa, Cebada Gago zezen gana-
dutegia, Struendo de Iruña ekime-
na, Reynolds txirrindulari taldea-
ren oinordekoak, Iruñeko zezen
plazako langileak, Andrea kolekti-
boa, Barrikada musika taldea,
Paulina Fernandez —Mañuetako
txurro saltzailea—, Jarauta 69 txa-
ranga, Jose Luis Larrion kazetaria
eta La Pamplonesa musika banda.
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Gallico de Oro saria jasoko du uztailaren 10ean,«bere kirol lorpenengatik,kulturarekin
kezkatuta dagoelako eta bere giza bertuteak direla eta».

IÑAKI PERURENA SARITUKO DU
NAPARDI ELKARTEAK

PERURENA. Iñaki Perurena harri bat jasotzen,atzean Inaxio semea duela (ezkerrean),eta Leitzako Peru Harri museoan.DAVID AGUILAR / EFE - ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

E kainaren 28an, Napardi
elkarte gastronomikoa-
ren egoitzan, elkarteko
presidente Jose Luis
Puyolek jakinarazi

zuen aurtengo Gallico de Oro

zuen. Hasieran esan zuen saria ez
zuela merezi, beste pertsona
batzuek saria jasotzeko arrazoi
gehiago zituztela, eta horrek
haren apaltasuna erakusten 
du».

Iñaki Perurena, beraz, Iruñean
izango da uztailaren 10ean, Napar-
di elkartearen saria jasotzeko. Le-
henik, entzierroa ikusiko du uda-
letxetik. Ondoren, Mañueta txu-
rro dendara joango da.
Hamaiketakoa egin, eta 14:00etan
emango diote Gallico de Oro saria,

udaletxean. Ondoren, bazkari-
omenaldia egingo diote Napardi
elkartean. 17:15ean, La Pamplone-
sa musika banda zuzenduko du
Udaletxeko plazan, eta, amaitzeko,
zezenketa ikusiko du.

Bi egun geroago, uztailaren
12an, Iñaki Perurena Iruñean izan-
go da berriro, Inaxio semearekin
batera harri-jasotze erakustaldia
egingo baitu Foruen plazan eguer-
dian.

Napardi elkarteak Pablo Her-
moso de Mendoza zaldi gaineko ze-
zenketariari eman zion Gallico de
Oro saria iaz, eta Iruñeko Erraldoi
eta Buruhandien Konpartsari
duela bi urte. 1986. urtetik, urtero
banatu du. Besteak beste, Fernan-
do Serrano, Pedro Salaberri, Juan
Jose Armendariz, Cesar Oroz, Ma-
ria Angeles Mezkiriz, Oscar In-
sausti, Javier Manterola, Miguel
Indurain, Montxo Armendariz,
Los Iruñako, Manuel Turrillas, Ju-
lian Retegi eta Alfredo Landa izan
dira sarituak. 

saria Iñaki Perurena harri-jaso-
tzaileak jasoko duela. 

Saria emateko arrazoiak azpi-
marratu zituen ekitaldi horretan:
«Hemengo herri kiroletako adie-
razlerik handienetako bat da, Na-

farroako Kirol Merituaren Urrez-
ko Dominaren jabe da eta poeta,
eskultore, aktore eta bertsolari
gisa egin duen lana ere azpimarra-
garria da».

Iñaki Perurenak asteartean
(uztailak 10) jasoko du Gallico de
Oro saria. «Sariarekin liluratuta
dago», Napardi elkarteko presi-
dente Jose Luis Puyolen hitzetan.
«Saria berari ematea erabaki
dugula telefonoz jakinarazi genio-
nean, hainbat zalantza azaldu
zituen. Bere nortasuna erakutsi



Kukuxumusuk uztailaren 9an ospatuko du
Giriaren Eguna.Bezperan,Jay Day festan,
Valentziako Fallei omenaldia egingo diote.
Catherine Donnell estatubatuarra 
2012.urteko giria izendatu dute.

M ota guztietako
atzerritarrak
edo giriak etor-
tzen dira sanfer-
minetara. Baina

giri denak dira ezinbestekoak, Ku-
kuxumusu nafar enpresako kide-
en aburuz. Hori dela eta Giriaren
Eguna (Giri Day) antolatzen dute
urtero sanferminetan, 1997tik.

Kukuxumusuko Koldo Aiesta-
ranen hitzetan, girien balioa «ai-
tortzeko» hasi ziren Giriaren Egu-
na ospatzen. «Atzerritarrak asko-
tan gaizki ikusiak izaten dira; bai-
na, guk, Kukuxumusun, festaren
zati garrantzitsua direla pentsa-
tzen dugu». 

Kukuxumusuko sortzaile Mikel
Urmenetak ere, urteko giriaren sa-
ria sortzearen arrazoia giriaren
«alde positiboa aldarrikatzea»
dela dio. Kukuxumusu 2004ean
hasi zen urteko giriaren saria ba-
natzen.

Catherine Donnel izendatu dute
2012. urteko giria. Estatubatuarra
da, baina Parisen bizi da. Turismo-
aren alorrean bizi da, eta azken 30
urteotan sanferminetara etorri
izan da, urtero. Kukuxumusuko
kideek ekainaren 30ean eman zio-
ten saria Parisen, eta Giriaren
Egunean izateko gonbidatu dute.

Astelehenean (uztailak 9) ospa-
tuko da Giriaren Eguna, Europa
jatetxean, 13:00etan. Catherine
Donnel ez ezik, gainerako urteko
giriak ere izango dira: John Pa-
trick Hemingway (2011), Chiyoshi
Sugawara (2010), Franck Taylor
(2009), Massaoud Sbai el Idrissi
(2008), Manfred Walloschke (2007),
Lars Ingvar (2006), Lore Monnig
(2005), eta Carmen Alicea (2004).
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GIRI DAY 
ETA JAI DAY

GIRIAK. Kukuxumusu enpresaren sortzaile Mikel Urmeneta eta Mister Testis zezena,John Patrick Hemingwayri
2011.urteko giriaren saria ematen (goian),eta Chiyoshi Sugawararekin,2010.urteko giriarekin.EFE

Urteko giriaren izendapena jaso
dutenak pozik dira sariarekin. Iaz-
ko giria John Patrick Hemingway
izan zen, Ernest Hemingway esta-
tubatuar idazlearen biloba. Saria
jasotzea «ohore handia» dela esan
zuen: «Niregatik baino gehiago, ni-
re familiarengatik eta bereziki nire
aitonarengatik. Nire aitonaren or-
dezkari gisa etorri naiz saria jaso-
tzera, eta badakit sariarekin bera
pozik egongo litzatekeela».

Manfred Walloschke alemanak,
2007. urteko giriak, Iruñeko sanfer-
minetan izan zen lehenengo aldiaz
oroitu zen izendapena jaso zuene-
an: «Giri hitzak konotazio txarra
zuen orduan, baina gauzak aldatu
egin dira, eta orain giriak hobeki
ikusiak daude lehen baino».

Urteko giriek sanferminak mai-
te dituzte, bistan denez: «Urteko
unerik bereziena da, ez dut hitzik
adierazteko zer diren sanferminak
niretzat. Bihotzean, ariman, di-
tut». Hori esan du Lars Ingvar sue-
diarrak, 2006. urteko giriak.

«Ez dago munduan horrelako
festarik; hoberenak dira», Massa-
oud Sbai el Idrissiren hitzetan. Ma-
rokoarra da, kale saltzailea, eta
2008. urteko giria izendapenaren
jabea.

Jai Day
Kukuxumusuk igandean (uztai-
lak 8) egingo du Jai Day festa, Va-
lentziako Fallen omenez. Vicente
Tornador falla egile ezagunak
egingo duen ninot bat erreko dute.
Halaber, Valentziako sukaldari os-
petsu batek bi paella erraldoi egin-
go ditu, eta gauerako hango ohiko
mascleta edo su festa antolatuko
dute.
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Jende andana bilduko da asteburuan
Lesakako sanferminetara.

HERRI
GIROA

DANTZA. Zubigaineko dantza,iazko Lesakako sanferminetan.JON URBE / ARGAZKI PRESS

G iro euskalduna, he-
rrikoia eta naturala
egongo da egunotan
Lesakako sanfermi-
netan. «Horregatik

etortzen da hainbeste jende», Le-
sakako udaleko kultura zinegotzi

EGITARAUA

››Uztailak 6,ostirala
12:00 ›Herriko etxetik igoko den
etxafuegoaren eztandak emanen
die hasiera aurtengo besteei.Txis-
tulariek,soinulariek,trikitilariek
eta haur txikien danborradak giro-
tuko dituzte herriko kaleak euren
soinu alaiekin.Ezkil jotzea.
17:30 ›Frontoian,Tantirumairu
euskal folklore taldea.
20:00 ›Peña guzien ordezkariak
etxafuegoa bota ondoren danbo-
rrada nagusia abiatuko da,erraldoi
eta buruhandi,danbor-jole,soinu-
lari eta Lesakako Bandarekin.
22:00 ›Askatu eta Arma Tiro Punk
herriko musika taldeak.
00:00 ›Musika Plaza Zaharrean,
Trikidantz taldearekin.

››Uztailak 7, larunbata
08:30 ›Ezpata dantzarien meza
isila.Joan-etorria txistulari banda-
ren laguntzaz eginen da.
10:30 ›Udalbatza bertze aginta-
riekin,ezpata dantzari eta Musika
Bandarekin batera,herriko ikurrak
aitzinean dituztela,herriko etxetik
elizara abiatuko dira,Meza Nagu-
sira.Bertan,Lesakako abesbatzak

parte hartuko du.Meza ondotik,
Fermin Zaindariaren irudiarekin
herri guzian prozesioa.Ibilaldia be-
rriro Elizan burutu ondoren,Udal-
batza,lehen aipatutakoekin,me-
zara joan diren moduan jaitsiko di-
ra Eskolttikira,Onin errekaren bi al-
deetan egiten den Zubigaineko
dantza ikustera,XV.mendean lesa-
karren artean lortu zen bakea oroi-
tarazten duena.Berehala,Bande-
ra-arbola doinuari dagokion iku-
rrin agurra zubi gainean,eta ondo-
ren 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-
tua.Bertsolariak:Maialen Lujan-
bio,Andoni Egaña,Julio Soto eta
Xabier Silveira.Aurkezlea:Garazi
Conde.

Gauean ›Musika Plaza Zaharrean,
Endara DJs taldearekin.

››Uztailak 8, igandea
09:00 ›Peñen gosaria.
10:00 ›Peñen danborrada,Pasai
txarangarekin.
12:00 ›Betizuak,Plaza Zaharrean
Pasai txarangarekin.
17:00 ›Plaza Zaharrean haurren-
tzako ikuskizuna.
18:00 ›Peñen kontzentrazioa Pa-
sai txarangarekin,jaitsierarako.
21:00 › Musika Plaza Zaharrean
Tximeleta taldearekin.

››Uztailak 9,astelehena
10:30 ›Haur eta gurasoen danbo-
rrada Pasai Txarangarekin.
11:30 ›Haurrentzako entzierroa
ikastolatik plazara.
12:00 ›Haur animazioa.Gorriti,El-
tzeta plazan.
12:00 ›Betizuak,Plaza Zaharrean,
Pasai Txarangarekin.
17:00 ›Plaza Zaharrean haurren-
tzako tailerrak eta Patxi Perezen
emanaldia.
18:00 ›Frontoian,eskuzko pilota
partida profesionalak.

Arratsaldean ›Pasai Txaranga ka-
lez kale.
23:00 ›Musika Plaza Zaharrean,
Triki Ta Ke taldearekin.

››Uztailak 10,asteartea
10:00 ›Haurrentzako tailerrak
Koskontako Bideko Plazan.
11:30 ›Haurrentzako entzierroa Bi-
ttiriako plazan.
11:30 ›Andra Mari zahar etxeko lo-
rategian,Nafarroako jotak,Voces
del Ebro taldearekin.San Fermin
jubilatu eta pentsionisten elkarte-
ak antolatua.
12:00 ›Betizuak,Plaza Zaharrean,
Pasai txarangarekin.
14:00 ›Herri bazkaria Eltzeta kale-
an.
18:00 ›Plaza Zaharrean,Voces del
Ebro taldea.
18:00 ›Garai batean egiten zena
gogoratuz,Eskolttikitik Txakainera
kalejira,Musika Bandarekin.
20:00 ›Txakaindik jaitsiera,Zortzi-
ko doinuarekin.
Arratsaldean eta gauean ›Musika
Plaza Zaharrean Modestorekin.
03:30 › Jai-Hilak Pasai Txarangare-
kin.

Ainara Floresen hitzetan. «Azke-
nean berdin da kuadrilla desberdi-
nak izatea, egun horietan herri
guztia bat delako». 

Asteburuan jende andana eto-
rriko da Lesakara. «Bertako osta-
laritzari eta herriari ekonomikoki
ongi egiten dio horrek, eta giroa
ere paratzen du».

Sanferminetako asteburuan
kanpotik 8.000 lagun iguru etorri
ohi direla esan du Ainara Flore-
sek. Lesaka 2.800 biztanle inguru-
ko herria izanik, kanpotik etor-
tzen den jende kopuru horrek
hainbat eragozpen sortzen ditu:
«Zakarra handia sortzen da, eta
garbitasun lanetarako gastu han-
dia egin behar da».

Horren aurrean, beste hainbat
neurriren artean, edukiontziak,
zakarrontziak eta komunak «ho-
bekixeago» egokitu dituzte, eta be-
rriz erabil daitezkeen edalontziak
baliatuko dituzte jaietan.

Dena den, kanpotik etortzen
den jendea begirunez ibiltzen da
jai giroan. «Etortzen den jendea
zein filosofiarekin etortzen den na-
baritzen da. Jendea eta gauzak
errespetatzen ditu, eta hori esker-
tzen da».

Aurten, Lesakako udalak san-
ferminak antolatzeko batzorde
bat osatu du. «Herriko hamabost
bat lagunek parte hartu dute. Ha-
gitz inplikatuak. Ideiak proposatu
eta ardurak hartu dituzte». 

Batzorde horren lana «ongi»
egin da. «Jendea gustura aritu da,
modu parte-hartzaile batean. Uda-
lean oso pozik gaude, ikusi dugula-
ko udala kudeatzeko tresna bat
dela, baina azkenean herria deno-
na dela, eta herria nola joaten den
denen ardura dela. Hori ere, positi-
botzat hartzen dugu».

Jose Iturriak botako du etxafue-
goa uztailaren 6an, eguerdian.
1937ko Gernikako bonbardaketa-
ko lekukorik zaharrenetako bat da
Jose Iturria. Lesakakoa da. «Preso
hartu zuten, baina askatu eta he-
rrira bueltatzeko aukera izan
zuen». Euskal presoen senideek
ere parte hartuko dute festen ha-
sierako ekitaldian. 

Asteartean, jaien azken egune-
an, herri bazkari «autogestiona-
tua» egingo dute. Herriko jende
guztia eta kanpotik etortzen den
oro gonbidatuta dago bazkari ho-
rretara.

Azkenik, txosna batzordeak an-
tolatutako egitarau alternatibo
bat ere izango da Lesakako sanfer-
minetan.


