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I
ruñeko Udalak adin
eta ikusle mota guz-
tientzako jarduerak
prestatu ditu aurtengo
sanferminetarako.
Udalak antolatu duen

egitarauan 490 ekitaldi inguru
izango dira guztira, eta, horiez
gain, dozenaka ekitaldi progra-
matu dira hiriko kolektibo eta
elkarteek beren kabuz kudeatzen
dituzten bost guneetan.
Antoniutti, Basotxoa, Tacone-

ra-Vistabella, Oko plaza eta Erre-
koleten plaza dira gune horiek.
Nafarroako Ikastolen Elkartea
(Taconera-Vistabella), Eskualde
Etxeen Nafarroako Federazioa
(Basotxoa) eta Herri San Fermi-
nak (Oko plaza eta Errekoleten
plaza) elkarteez gain, Txirikorda
eta Fain elkarteak ariko dira
Antoniuttiko txosnetako gunea
kudeatzen, Txosna Bolibiarra,
Trenza de la Diversidad eta Muje-
res del Maiz kolektiboekin batera.
Iruñeko Udaleko arduradunek

nabarmendu dutenez, aurtengo
programazioaren oinarriak dira
«aniztasuna, emakumeen pre-
sentzia eta adin guztietako jende
mota oro aintzat hartzen duen
eskaintza». Gainera, aurtengo
bereizgarrietako bat da egitaraua
antolatzen guztira 58 kolektibok
parte hartu dutela udalarekin
batera.

Charros eta beste hainbat orkes-
trarekin, eta Nafarroako musika
bandek bermuta alaituko dute.
Bestalde, herri kirol erakustal-

diak egingo dira Foruen plazan,
eta ohiko San Fermin pilota tor-
neoa Labriten. Aurten, gainera,
sei bikotek hartuko dute parte

SEKULAKO
FESTA
IRUÑEAN
500 ekitaldi baino gehiago izango dira Iruñeko
sanferminetan uztailaren 6tik 14ra. Guztira, 58
talde aritu dira egitaraua antolatzen.

Caravinagre kilikia haurrak zirikatzen ariko da. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Adin guztietarako programa-
zioa egitea izan da asmoa, eta
haur, gazte eta familientzako eki-
taldiak «indartzen» saiatu dira.
Horrela, Foruen plazako gazte-
eremuan jarduera gehiago egin-
go dira aurten eta Media Luna
parkeko lubanarroetan Kirol
Ari haurrentzako gune berria
sortuko da.

KIROL ARI: GUNE BERRIA
Kirol Ari gune berrian 11 kirol
federaziorekin elkarlanean pres-
tatuko eskaintza izango da. Kirol
ugari egiteko doako gunea izango
da, 8 eta 14 urte bitarteko neska-
mutilentzat, eta honako jarduera
hauek egingo dira: saskibaloia,
badminton, eskrima, paseoak
piraguan, herri kirolak, hipika,
futbola, taekwondoa, xakea eta
arku tiroa. Era berean, 12 eta 17
urte arteko gazteentzako gune
berezia mantenduko da Foruen
plazan, jarduera hauek egiteko:
karaokeak, musika emanaldiak,
apar festak, giza futbolina, eta
dantza zein zumba saioak. 
Askatasun plazan, berriz, egu-

nero, txotxongilo ikuskizunak
egingo dira, eta hortik abiatuta
eta Hauek festa hauek! gunea ix-
terakoan, Karlos III.aren oinezko-
en etorbidera iritsiko dira antzer-
ki kalejirak.
Urtero moduan, sanfermine-

tan musika talde ugari ariko dira.
Foruen plazan, hemengo eta han-
go taldeak, besteak beste, Berri
Txarrak, Jupiter Jon, La Pegatina
eta Talco. Compañia plazan, be-
rriz, Kenny Garret Quintet, Car-
men Paris, Quantic, Solea Moren-
te eta beste hainbat talde.

Gazteluko plaza dantzaldieta-
rako gunea izango da, zenbait dis-
ko jartzailerekin eta orkestrare-
kin: DJ Oihan Vega, ABBA The
New Experience, Valparaiso,
Akerbeltz taldea... Gurutzeko pla-
zan ere dantzaldiak izango dira,
Sylene, Petanca, Arkansas, Los
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Zezen entzierroak uztailaren 7tik 14ra arte egingo dira, 08:00etan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU



emakumezkoen San Fermin tor-
neoko lehen ekitaldian, eta finala
Labriten bertan jokatuko da uz-
tailaren 14ko goizean.
Urtero bezala, Sanferminetako

Su Artifizialen Nazioarteko Lehia-
ketako ikuskizunak egongo dira
egunero 23:00etan, eta zezen en-
tzierroak uztailaren 7tik 14ra
egingo dira 08:00etan.

TXUPINAZOA
Ohi bezala, sanferminetako txu-
pinazoa uztailaren 6an eguerdian
izango da udaletxean. Udaletxe
plazara jende andana bilduko
denez, pantaila erraldoien bidez
emango dute Antoniutti parke-
an, Sarasate pasealekuan, Karlos
III.aren etorbidean, Gazteluko
plazan eta Foruen plazan.
Aurtengo suziria botatzeko,

iruindarrek Motxila 21 rock talde
inklusiboa hautatu dute. Downen
sindromea duten hamabi gaztek
osatzen dute Motxila 21, baina
Leire Zabaltza eta Ibai Ganuza
izango dira suziria pizteko ardu-
radunak. Adimen urritasuna du-
ten guztien omenez jaurtiko dute
txapligua, Ainhoa Lizarraga Mo-
txila 21eko akordeoilariak Iruñe-
ko udaletxean azaldu zuenez
ekainaren 22an. Motxila 21en
hautagaitzak 5.098 boto lortu di-
tu, botoen %42. «Hirian oso mai-
tatuak garela sentitzen dugu; txa-
lo eta zorion mezu asko jaso ditu-
gu, oilo ipurdia jartzeraino», Li-
zarragaren hitzetan. 

INDARKERIA
MATXISTAREN AURKA
Iazko sanferminen aurretik,
Iruñeko Udalak eta mugimendu
feministak elkarlanean diseina-
tutako sentsibilizazio kanpaina
erreferentzia garrantzitsu bat

Itziar Gomez, Edurne Egino, Laura Berro eta Ana Gil,Eraso sexistarik gabe,

Iruñea aske egitasmoaren aurkezpenean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.sanferminofiziala.
com

@
izan zen sexu erasoen kontrako
borroka instituzionalaren espa-
rruan. Eraso sexistarik gabe,
Iruñea aske da egitasmo haren
izena. Oihartzun handia izan
zuen Euskal Herriko nahiz atze-
rriko hedabideetan, eta ikusmin
handia piztu zuen iruindarren
artean ere. Aurten, kanpaina
aitzindari horri segida eman dio
udalak, eta, mezua berritzeaz
gain, estrategia osoa sendotu du,
prebentzioa, arreta eta babesa
lehentasun gisa hartuta.
Berdintasun eta LGTBIko zine-

gotzi ordezkari Laura Berrok,
Herritarren Segurtasuneko eta
Elkarbizitzako zinegotzi ordez-
kari Itziar Gomezek, Gizarte
Ekintzako zinegotzi ordezkari
Edurne Eginok eta Herritarren
Partaidetzako eta Gizartea Ahal-
duntzeko alorreko zuzendari Ana
Gilek ekainaren 25ean aurkeztu
zuten kanpaina. 
Kanpainaren antolatzaileek

iazko irudiari eutsi diote —esku
gorri bat—, eta karteletan, eskuo-
rrietan, itsasgarrietan eta banatu
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dituzten 26.000 pin gorrietan
ikus daiteke. Halaber, telebistan,
sare sozialetan eta zinema areto-
etan ematen ari diren iragarkian,
emakumeek sanferminetan
duten presentzia ikusaraztea izan
da Iruñeko Udalaren asmoa, eta
deia egin diete emakume guztiei
«festaren gune guztietan eta
askatasun osoz parte har deza-
ten».
Gazteluko plazan jarriko dute

kanpainari buruzko informazioa
emateko gune nagusia. Zabalik
izango da sanferminetan,
12:30etik 15:00etara eta 18:30etik
gauerdira arte. Kanpainari lotuta-
ko informazioaz gain, emakume-
ek eskura dituzten baliabideen
berri ere emango dute gune ho-
rretan. Gainera, gizarte laguntza-
ko zerbitzuen babesa eskatzeko
tokia ere izango da.
Laguntza hori udaleko tekni-

kari talde batek emango du, san-
ferminetako egun guztietan eta
eguneko 24 orduetan. Langile
horiek Biktimei Laguntzeko
Bulegoan egongo dira goizetan

Motxila 21 taldeko kideak Joseba Asiron Iruñeko alkatearekin, udaletxean,

aurtengo sanferminetako txupinazoaren aurkezpenean. IDOIA ZABALETA / FOKU

(Iratxeko monasterioa kalea, 22),
eta haien laguntza ere eskatu ahal
izango da Gazteluko plazan,
Udaltzaingoan eta 112 telefono
zenbakiaren bidez.



I
ruñeko sanfermine-

tan, 1978. urtean, liska-

rra sortu zen zezen pla-

zan, 18:00 aldera.

Peñek ohitura dute

plazaren erdira jaiste-

ko, eta aldarrikapenak ere egiten

dituzte. Hainbat lagunek amnis-

tiaren aldeko mezua zabaldu

zuten, eta 40 bat Espainiako poli-

zia armatu tiroka sartu ziren

zezen plazara. Kanpoaldean,

German Rodriguez ORTko mili-

tantea hil zuten. Biharamuneko

protestetan, Donostian, Joseba

Barandiaran hil zuten. Hori izan

zen gertakari haien emaitzarik

lazgarriena, baina, gainera,

ehunka pertsona zauritu zituz-

ten, horietako bederatzi, balaz.

Iruindarren memoria kolektibo-

an, betirako iltzatuta geratu ziren

sanfermin beltz haiek. 

Ordutik 40 urte iragan dira, eta

bitarte luze horretan ezein ins-

trukzio epailek edo fiskalek ez

ditu orduko gertakariak ikertu,

are gutxiago inor epaitu. Rodri-

guezen eta Barandiaranen hil-

tzaileei eta gertakari haien ardu-

radun politikoei ez diete zigorrik

ezarri. Gertakizun horiek ez

ahazteko, eta egia, justizia eta or-

daina eskatzeko, Iruñeko hainbat

herritarrek eta gizarte eragilek

aurkeztu baitute 1978ko sanfer-

minetako istiluak eragin zituzten

polizien «zigorgabetasuna»

salatzeko. Eurodiputatuek uztai-

laren 11n eztabaidatuko dute

salaketa horren inguruan.

Era berean, Iruñeko Udalak

ekitaldi instituzionala egin zuen

Gaiarre antzokian ekainaren 8an,

78ko sanferminetako gertakarien

biktima guztiak gogorarazteko

eta omentzeko. 

‘INPUNITATEARI STOP’
KANTU BILDUMA
Gor diskoetxeak Inpunitateari

stop izenburuko diskoa kaleratu

du, diskoetxeko arduradunek

uste baitute musikak ere memo-

riaren alde «ekarpen handia»

egin dezakeela. Orotara, hamar

musikarik eta taldek hartu dute

parte, eta bakoitzak uztailaren

8ko gertakarien harira sentitu

zuena islatu du bere hitzen eta

musikaren bidez. Besteak beste,

Fermin Valencia, La Txula Potra,

El Drogas eta Balerdi Balerdi dira

kantuen egileak. 

MEMORIA, EGIA,
JUSTIZIA ETA ORDAINA
Sanferminak 78 Gogoan herri ekinbideak omenaldi berezia egingo dio
German Rodriguez iruindarrari uztailaren 8an, Poliziak tiroz hil zuela
40 urte beteko diren egunean. Beste hainbat ekitaldi ere antolatu ditu. 

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.sanfermines78go
goan.org

@

German Rodriguezi urtero egiten diote omenaldia Iruñeko sanferminetan. IÑIGO URIZ / FOKU
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Sanferminak 78 Gogoan platafor-

ma eratu zuten. Urtero, omenal-

dia egiten diote German Rodri-

guezi sanferminetan, uztailaren

8an, eta herritarrak biltzen dira

Orreaga kalean haren omenez

egindako monolitoan. Aurtengo

ekitaldia berezia izango da 40. ur-

teurrena dela eta.

Sanferminak 78 Gogoan herri

ekinbideak beste hainbat ekitaldi

ere antolatu ditu aurten. Besteak

beste, maiatzean Argazkiak

lekuko argazki bilduma zabalik

egon zen Kondestablearen jaure-

gian, 1978ko Sanferminetako

gertaerak jorratu zituzten argaz-

kilari profesionalen eta funts par-

tikularren argazkiekin hornitu-

tako erakusketa.

Horrez gain, 1978ko sanfermi-

nak oroitarazteko horma irudia

inauguratu zen ekainaren 23an

Arantzadiko frontoian, eta, sei

egun geroago Dora Salazar artista

nafarrak sortutako Gogoan

monumentua Karlos III.a-Orrea-

ga bidegurutzean.

Sanferminak 78 Gogoan plata-

formak orduko gertaerak iker-

tzeko batzorde bat sortzeko eska-

tu zien erakundeei, Iruñean iazko

urriaren 26an egin zuten agerral-

dian. Europako Parlamentura ere

eraman du salaketa, kexa bat



S
anferminetan

giro aparta sor-

tzen dute Iruñeko

peñek, txarangek

lagunduta egiten

duten kalejirekin.

Haien umorea eta txantxarako

gogoa aipagarriak dira. Ederki

pasatzen dute lagunartean

hamaiketakoak, bazkariak eta

parrandak egiten, eta askariak

zezen plazan. Bakoitzak bere

berezitasunak izan arren, guztiek

egiten dute bat jai eredu herrikoi

eta parte-hartzailea sustatzen,

baina, sanferminetan ez ezik,

urte osoan ere antolatzen dituzte

kultur ekitaldiak eta kirol jardue-

rak.

Egun, hamasei peña biltzen

dira Iruñeko Peñen Federazioan.

Zaharrena La Unica peña da,

1906. urtean sortua, eta hauek

dira gainerakoak: Muthiko

Alaiak, El Bullicio Pamplones, La

Jarana, Oberena, Aldapa, Anaita-

suna, Los del Bronce, Irrintzi,

Alegria de Iruña, Armonia Txan-

treana, Donibane, La Rotxa, 7 de

Julio San Fermin, San Jorge eta El

Txarko. 

PANKARTA
IKUSGARRIAK
Normalean, sanferminetako

peñek atzera begiratu eta urteko

gertakari nagusien laburpena

egin ohi dute pankartetan. Aur-

ten ere hala egin dute, baina atze-

rago ere begiratu dute: uztailaren

8an, 40 urte izango dira Espainia-

ko Poliziak German Rodriguez hil

zuela, eta ia peña guziek gogora

ekarri dute egia, justizia eta

ordaina falta direla. Horrekin

batera, aurten puri-purian izan

diren beste zenbait gai: sanfermi-

netako talde bortxaketaren auzia,

Altsasuko gazteen epaia, Iruñea

atseginago egiteko plana, pen-

KALEJIRA ALAIAK
IRUÑEKO PEÑEKIN 
Iruñeko peñak sanferminetako gatza eta piperra dira. Hiria 
alaitzen dute kalejirekin, eta aldarria ere egiten dute pankartekin.

Peñetako kideak zezen plazara bidean eta erraldoiekin dantzan, iazko
sanferminetan. IDOIA ZABALETA / FOKU

tsioen aldeko borroka, Espainia-

ko politikaren ustelkeria, euska-

rafobia eta Kataluniako prozesu

independentista.

Aurtengo marrazkietan, azpi-

marratzekoa da aurreko urteetan

baino euskara gehiago erabili

dutela, eta emakumeen presen-

tziak ere gora egin duela. 
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S
anferminetako jai

eredua iraultzeko

Iruñeko herri

mugimenduak

2016 urtean sor-

tutako platafor-

ma da Herri Sanferminak. Balio

hauetan sakontzea da haren hel-

burua: jai herrikoiak, parte har-

tzaileak, ekologistak, kulturalak,

feministak, pluralak, antikapita-

listak eta euskaldunak.

Jaien hatsa, oihaneko dantza!

lelopean antolatu dute aurtengo

sanferminetarako egitaraua, He-

rri Sanferminak plataformako ki-

deek azaldu dutenez. «Amazo-

nas, hori omen da bizitza posible

egiten duen munduaren birika.

Eta gure Amazonas propioa, san-

ferminetan, Herri Sanferminak

dira. Horregatik, hauxe da aur-

tengo leloa: Jaien hatsa, oihane-

ko dantza!. Sanferminetan, eta

baita urteko gainontzeko egune-

tan ere, diru eta botere gosez

Iruñea hiri merkantzia bilakatzen

dutenen aurrean ozen diogu;

Iruñea ez dago salgai! Ez kultura,

ez lurra, ez hizkuntza, ez etxebizi-

tza… ezta gure gorputzak ere. Eta

hori argi geratzen ez zaionaren

aurrean ezinbestekoa da autode-

fentsa, feminista kasurako».

Bestelako harreman batzuen

alde daude: «Herri sanferminak

sanferminetako harreman ere-

duak elkartasunean eta interes

komunetan oinarritzeko hatsa

dira, eta ez interes indibidualista

kapitalistetan».

Uztailaren 6an herri txupina-

zoa egingo dute Errekoleten pla-

zan, 14:30ean, eta uztailaren 14ra

arte askotariko jarduerak eta

ikuskizunak antolatu dituzte

Oko plazan eta Errekoleten pla-

zan, jaia eta aldarria uztartuta,

JAIA ETA
ALDARRIA
Herri Sanferminak plataformak ekitaldi ugari
antolatuko ditu Oko plazan eta Errekoleten
plazan, jaia eta aldarria uztartuta.

Herri Sanferminak plataformak kontzertu interesgarriak antolatuko ditu Iruñeko Oko plazan eta Errekoleten

plazan, sanferminetan.LANDER FDZ. ARROYABE / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.herrisanferminak.
org

@

ongi pasatzea eta kontzientziak

astintzea xede. Iruñeko alde za-

harrean daude bi plaza horiek. 

Besteak beste, musika talde eta

disko jartzaile hauek ariko dira

bietan: Itziarren Semeak, Flitter,

Iñigo Buitraker, 3indarrok Elek-

trotxaranga, Bad Sound System,

Señor No, NeskaRap, Gabenara,

Ardi Beltza, Skabidean, Koban,

Anita Parker, Moonshakers, The

Guilty Brigade, DJ Jungle, DJ Jota-

txo, DJ Reimy eta Tarantistak

DJak. 

Musika taldeez gain, Hodei ma-

goaren eta beste artista batzuen

ikuskizunak egongo dira, eta bes-

telako jarduerak ere bai: herri

zumba, herri dantza-saioak,

Munduko Dantzak festibala, he-

rri kirol parte-hartzaileen pro-

bak, haurrentzako jokoak, aur-

pegia margotzeko tailerrak, Txiki

Sortzaileak tailerra, puzgarriak...

Halaber, azoka ekologikoa za-

balduko dute, eta OroJoko Herri-

kadak egingo dituzte, «adin guz-

tietako sanferminetako herri

olinpiadak». Parte hartu nahi

duenak 6-10 laguneko talde bat

osatu behar du, taldeak zer izen

eta zer bereizgarri izango duen

erabaki, eta izena eman behar du

okojokohsf@ gmail.comhelbide

elektronikora idatzita.

OTORDU GOZOAK
Herri Sanferminak plataformak

herri jantokia prestatuko du jaie-

tan otordu gozoak egiteko, jaki

ekologikoekin eta KM0 ereduko

produktuekin: hamaiketakoak,

bazkariak eta afariak. Erreserbak

egin daitezke 657-997 855 telefo-

no zenbakira deituta edo mezu

bat bidalita hsf.erreserbak@

gmail.com helbide elektroniko-

ra.
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A
urten ere
Oinez Txokoa
zabalduko da
Iruñeko san-
ferminetan,
N a f a r r o a

Oinez jaia laguntzeko. Euskara-
ren txokoa izango da, beraz, eta
familiarekin eta lagunekin egote-
ko toki ederra, ongi eta lasai baz-
kaltzeko eta afaltzeko. Uztailaren
6tik 14ra arte irekita egongo da,
Takonera parkean, 10:30etik
02:30era.
Oinez Txokoan edalontzi

berrerabilgarriak egongo dira
eskura, euro baten truke. Izan
ere, bultzatzaileak ingurumena
zaintzearekin eta ahalik eta hon-
dakin gutxien sortzearekin ardu-
ratuta daude: «Zuk lagunduta,
hondakin kopurua murriztuko
dugu. Erabili ondoren eraman
edalontzia bilketa puntura, tike-
tarekin, eta euroa itzuliko dizu-
gu».
Txupinazoa uztailaren 6an

izango da, eguerdian. Aurtengo
binakako pilota txapelketa iraba-
zi duten Joseba Ezkurdiak eta
Jose Javier Zabaletak egingo dute,
eta, txupinazoaren ondoren,
Sakanako trikitilariek giroa alai-
tuko dute. Gauean, Zartako-k eta
Bolbora taldeek joko dute.
Biharamunean, berriz, Legaz-

piko rondalla, Kiki pailazoa, DJ
Oihan Vega eta Gauargi eta Nera-
be musika taldeak ariko dira.

Uztailaren 8an, musikaz gain,
bertsoez gozatu ahal izango da.
Izan ere, Haize Berriak banda eta
Trikiteens musika taldea ariko
dira, eta Oihana Iguaran, Idoia
Granizo, Eneko Lazkoz eta Sahats
Karasatorre bertsolariek kanta-
tuko dute. Halaber, birziklatze
tailerretako sari banaketa egingo
dute arratsaldean.

EKITALDI UGARI
Gainerako egunetan ere, ekitaldi
ugari antolatuko dira Oinez Txo-
koan. Atzaparrok, Lur eta Luisi-
llo, Tximeleta, La Banda del Jefe
Bigun, Garabatos, Brutal Room,
Sofokaos, Nafarroa 1512, Tiriki
Trauki, Niri Bortz eta Trikidantz
musika taldeek joko dute,
Watsufly, Morti, Alfon eta Txen
disko jartzailek beren saioak
egingo dituzte, eta Txan magoa,
Potxin pailazoa, Martin Bertso eta
Tiritatxo (Irrien Lagunak) eta
Super Laguna ipuin kontalaria
ariko dira. 
Halaber, kantu afari bat egingo

da Kuxkuxtu txarangarekin,
Etorkizuna dantza taldeak ema-
naldi bat egingo du, eta bi tailer
ere antolatuko dira: Munduko

arrazaketa zirku tailerra.

NAFARROA OINEZ
Altsasuko Iñigo Aritza ikastola
Nafarroako Ikastolen Elkartearen
laguntzarekin antolatzen ari da
aurtengo Nafarroa Oinez jaia.

EUSKARAREN
TXOKOA
Urriaren 21ean izango da Nafarroa Oinez jaia,
Altsasun. Iñigo Aritza ikastola ari da
antolatzen, eta Iruñeko sanferminetan Oinez
Txokoa zabalduko du, Takonera parkean.

Familiarekin eta lagunekin egoteko toki ederra izango Oinez Txokoa, urtero bezala. IÑIGO URIZ / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.nafarroaoinez.eus

@

Urriaren 21ean izango da, Altsa-
sun, Bizi leloarekin. 
Izen bera duen aurtengo kan-

tua sarritan entzungo da Oinez
Txokoan, eta baita Iruñeko taber-
netan eta txosnetan ere. «Badator
euskararen haize zirimola, ozto-
poen gainetik dakar bizi bola,
bizi, bizi euskararen hazi, Saka-
nako lurretan bizipozez bizi, bizi

bizi ta biziarazi, Nafarroa oinezen
zu lehendabizi!», dio kantuak.
Jon Maia da hitzen egilea, eta mu-
sika Eneko Gartziandiak eta Jon
Mortzillok konposatu dute.
Oinez denda ez dago urruti Ta-

konera parketik: San Anton kale-
ko 24. zenbakian, hain zuzen.
Aurtengo Nafarroa Oinez dela-eta
egin diren elastikoak, arropak,

osagarriak eta beste hainbat pro-
duktu erosteaz gain, urriaren
21ean Altsasun egingo den Nafa-
rroa Oinez jaiari buruzko infor-
mazioa eskuratu ahal izango da.
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L
esakako alkate 

Jose Luis Etxega-

rai Anduezak jaie-

tan begiruneare-

kin ongi pasa de-

zaten eskatzen die

herritarrei. Bestaren eta errespe-

tuaren baturak, dibertsioa esan

nahi duela dio. «Ulertzen dudala-

ko errespetua askatasunaren ber-

mea dela; hori da nire ustea, eta

espero dut lesakar guztiena».

Izan ere, Lesakan, «errespe-

tuan oinarrituriko gizartea» nahi

dute. «Erasorik gabekoa, baina

baita horiek bultzatzen dituzten

jarrerarik gabekoak ere. Eskatzen

dugu,horrenbertzez, jarrera akti-

boa, pertsonak eta bereziki ema-

kumeak errespetatzen ez dituen

edozein adierazpen fisiko edo

ahozkoaren kontra, eta hori ez

bakarrik bestetan, urte guztian

zehar baizik».

INDARKERIA
MATXISTARIK GABE
Lesakako Udalak ez du nahi in-

darkeria matxistarik, eta jakina-

razi du sanferminetan Lila Pun-

tua egongo dela, eskola txikian,

informazioa eta laguntza emate-

ko. Horko telefono zenbakia hau

da: 690-85 65 77. Halaber, jakina-

razi du eraso bat izanez gero 112

telefono zenbakira dei daitekeela.

Aurtengo sanferminak bere-

ziak izango dira Elutxa txaranga-

rentzat, bost urte izango baitira

kaleak alaitzen ari direla. Bixente

Igarzabal Villanueva kirolari lesa-

karrarentzat ere bai, jaiak hasteko

lehen suziria botako baitu. Azken

urteotan iraupeneko triatloietan

egin da ezagun, Ironmandeituri-

ko proban. 3,8 kilometro igerian,

180 kilometro pasatxo bizikletan,

eta bukatzeko maratoia, 42.192

metro lasterka egin behar izaten

dituzte. Horietatik 22 bukatu ditu.

Hori baino lehen, baina, saskiba-

loian aritua da Beti Gazte taldea-

rekin, eta sokatiran munduko

txapeldun ere izan da herriko klu-

barekin; gainera, atletismoan ari-

tu da iraupen karreretan, eta beste

hainbat kirol egin ditu.

Sanferminetako txupinazoa

botatzea «ustekabe atsegina»

izan da harentzat. «Hasieran pix-

ka bat izutu nintzen, ardura han-

dia iruditzen baitzitzaidan, eta

errespetu handia ematen zidan.

Baina, aldi berean, ohore ikaraga-

rri handia da Lesakako sanfermi-

netan etxafuegoa botatzea. Ez da-

kit gauza handiagorik bizi izan

ahal izanen dudan inoiz».

Bixente Igarzabal Villanuevak

uztailaren 6an bota beharko du

DANTZA BATEAN
LESAKAKO JAIETAN
Jai handiak izaten dira Lesakako sanferminak, dantza batean aritzeko
aproposak. Hainbat jarduera eta ekitaldi interesgarri antolatuko dira
uztailaren 6tik 10era: Zubigaineko dantza, bezperak, musika eta bertso
saioak eta haurrentzako ikuskizunak, besteak beste.

Zubigaineko dantza uztailaren 7an egingo dute Lesakan.A.CANELLADA / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.lesaka.eus

@

suziria, bezperan, eguerdian. Au-

rretik, Lesakako Buruhandi

eta Erraldoien Konpartsak kaleji-

ra egingo du, eta, txupinazoaren

ondoren, txistulariek, soinu-jo-

tzaileek, trikitilariek, Elutxa Txa-

rangak eta haur txikien danbo-

rradak herriko kaleak girotuko

dituzte doinu alaiekin. Arratsal-

dean, Tantirumairu Euskal Fol-

klore Taldeak emanaldia egingo

du frontoian, eta ondoren peña

guzien ordezkariek danborrada

nagusia egingo dute.

BERTSO SAIO EDERRA
Uztailaren 7an, besteak beste,

ezpata dantzariak ariko dira,

Zubigaineko dantza ikusi ahal

izango da, bezperak egingo dituz-

te, eta bertso saio ederra izango

da Maialen Lujanbio, Andoni

Egaña, Uxue Alberdi, Xabier

Terreros, Ander Fuentes Itturri

bertsolariekin.

Hurrengo hiru egunak peñen,

haurren eta bikoteen egunak

izango dira, eta jende orok ederki

pasatzeko ekitaldi ugari egongo

dira Lesakan. Besteak beste, Txa-

mukos mariatxiak, Tximeleta,

Iratzar eta Oharkabe musika tal-

deek joko dute, eta Nafarroako jo-

tak ere entzun ahal izango dira.
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