
Zeledonen jaitsiera ikustera lagun andana bilduko da Andre Maria Zuriaren plazara. JOSE RAMON GOMEZ / EFE

ANDRE MARIA ZURIA
GASTEIZ

BERRIA

Ostirala, 2017ko abuztuaren 4a

Testuak: Joxi Ubeda Goikoetxea

GEHIGARRI KOMERTZIALA

Zeledonek
ekarriko du festa



A
bu z t u a r e n
4an, Andre
Maria Zuria-
ren plazan,
jaiei hasiera
e m a n g o

dien suziriaren jaurtiketa eta Ze-
ledonen jaitsiera izango da
18:00etan. San Migel elizako kan-
paiak entzungo dira, eta, txupi-
nazoaren ostean, Gorka Ortiz de
Urbinak, Zeledonek, lagun anda-
naren artean plaza gurutzatu eta,
ohi bezala, jaiei hasiera emateko
mikrofonoa hartuko du esku ar-
tean .
«Zeledon! Etxe berria egin

duk! Zeledon! Balkoian leiho
on!» dioen doinua entzungo da.
Gasteizko Udal Folklore Akade-
miak eta Gasteiz Big Bandek Zele-
don abestiaren bertsio berri bat
egin dute, eta bertsio berri hori
entzun eta eskuratu daiteke
www. vitoria-gasteiz.orgweb-
gunearen bidez (mp3 eta wav
euskarrietan).
Abuztuaren 4an eta 9an, Zele-

donen jaitsieran eta igoeran, 
udalak ez du utziko beirarik sar-
tzen Andre Maria Zuriaren plaza-
ra. «Segurtasunaren eta iraun-
kortasuna zaintzen duten alter-
natibak erabiltzearen aldeko
apustua egin dugu, une hunkiga-
rri horiez berdin gozatzen jarraitu
ahal izateko, baina beharrik gabe-
ko arriskurik hartu gabe», Gorka
Urtaran Gasteizko alkatearen hi-
tzetan.
Orotara, 350 ekitaldi inguru

ONGI PASATU
GASTEIZEN
Guztira, 350 ekitaldi izango dira Andre Maria
Zuriaren jaietan, abuztuaren 4tik 9ra.

Piroteknia Ikuskizunen Nazioarteko 15. Erakustaldian ikuskizun ederrak aurkeztuko dituzte. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS
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egingo dira Andre Maria Zuriaren
jaietan. Egitaraua «zabala eta
aniztuna» da, Estibaliz Canto
Gasteizko Udaleko Kultura, Hez-
kuntza eta Kirol zinegotziak azpi-
marratu duenez. «Euskal taldeen
aldeko apustua egiten jarraitzen
dugu, euskarari arreta berezia
ematen, eta espazio batzuetan,
Aihotz plazan, esaterako, progra-
mazioa guztiz euskaraz izango
da».
Adin guztietako herritarren-

tzako jarduera «irisgarriak eta
iraunkorrak» eskaintzen ahale-
gin du dira. «Programak tokiko
taldeak babesten ditu, eta askota-

riko aukerak eskaintzen dizkie
helduei zein umeei. Milaka per-
tsonak gozatuko dute jaiez. Jende
askok, Gasteiz bisitatzera etorri,
eta hiria ezagutzeko aitzakia
izango dira jaiak».
Gasteizko Piroteknia Ikuskizu-

«Programak tokiko
taldeak babesten ditu,
eta askotariko aukerak
eskaintzen dizkie
helduei zein umeei»
ESTIBALIZ CANTO
Gasteizko Kultura, Hezkuntza 
eta Kirol zinegotzia

«Segurtasunaren eta
iraunkortasuna zaintzen
duten alternatibak
erabiltzearen aldeko
apustua egin dugu»
GORKA URTARAN
Gasteizko alkatea

Barraketan haurrak, gazteak eta helduak ederki ibiliko dira. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS



nen Nazioarteko 15. Erakustaldi-
ko ikuskizunak Mendizabalan
egingo dira, feria lekuaren ondo-
an, 23:00etan. Eslovakiako Priva-
tex Piro eta Castelloko (Herrialde
Katalanak) Hermanos Caballer,
Marti eta Tomas enpresak ariko
dira abuztuaren 5etik 8ra,

BARRAKAK
MENDIZABALAN
Haurrentzako ikuskizunak Prado
parkean zein Peñafloridako Kon-
dearen plazan egingo dira, Men-
dizabaleko feria lekua uztailaren
20an zabalduko da, eta Loma Je-
neralaren plazan gastronomia eta
artisautza azoka jarriko da.
Halaber, erlijio ekitaldi tradi-

zionalak ere egingo dira festetan,
besteak beste, Farolen Arrosario-
ko prozesioa abuztuaren 5ean
07:00etan. Egun berean, ikurri-
nari omenaldia egingo diote
Espainia plazan, 13:00etan. Alga-
ra dantza taldeak parte hartuko
du ekitaldian.
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.vitoria-gasteiz.org

@
Abuztuaren 5ean egingo diote omenaldia ikurrinari. MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS
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B
lusen eta nesken

kuadrillak salto

eta dantza ibiliko

dira egunero,

txarangekin, 

eta beren alaita-

suna eta umore ona kalean egon-

go diren herritarrei kutsatuko

diete. 

Abuztuaren 5ean, lore eskain-

tza eta ohorezko aurreskua egin-

go diote Andre Maria Zuriari,

09:00etan, Plaza Berrian, Andre

Maria Zuriaren irudia dagoen pla-

zatxoan. 

Arratsaldean, berriz, blusa eta

neska talde guztiek kalejira egin-

go dute zezen plazara joateko.

Plaza Berritik 17:00etan aterako

dira, eta, Eduardo Dato eta Flori-

da kaleetan barrena, Berpizkun-

dearen plazaraino joango dira.

Blusa eta neska talde

guztien etortzeko kalejira

20:30ean hasiko da, Berpizkun-

dearen plazatik bertatik. Lehen

ibilbidea Pio XII.aren eta Jesus

Guridi kaleetan barrena egingo

da, eta bigarren ibilbidea, Dato

eta Florida kaleetan barrena. 

Blusek eta neskek egunero

egingo dute jaietan zezen plazara-

ko joan-etorria, eta, kalejiran

bezala, Arabar Erako Bolo Jokoen

4. Txapelketan ere egunero ariko

dira, 18:30ean, Foru plazako bola-

tokian.

Gasteizko blusa eta neska txi-

kiei abuztuaren 7an egingo diete

harrera San Migel elizan, Andre

Maria Zuriaren kaperan,

11:00etan. Lore eskaintza ere

egingo dute San Migel elizako bal-

koiko irudiaren aurrean, eta Zele-

don eta Neska Txiki ere han egon-

go dira.

Biharamunean, neska eta blusa

beteranoek egingo dute lore

eskaintza eta ohorezko aurres-

kua, 09:00etan, San Migel elizan,

Andre Maria Zuriaren kaperan.

Ordubete geroago, blusa eta

neska beteranoak kalejiran atera-

ko dira Plaza Berritik Udal Musi-

ka Bandarekin, Udal Txistulari

Bandarekin, Kirrinka fanfarrea-

rekin, gaita jotzaileekin, txistula-

riekin eta trikitilariekin.

Azkenik, jaietako azken egune-

an, abuztuaren 9an, blusen tria-

tloia egingo da Berpizkundearen

plazan, 11:00etan. Jaiei amaiera

emateko, goizaldeko ordu bate-

an, Andre Maria Zuriaren plazan,

blusen eta nesken talde zenbaitek

ohorezko aurreskua egingo dute

Andre Maria Zuriaren irudiaren

aurrean. Ordu laurden geroago,

blusa eta neska eroriaren igoera

egingo da Prado kalean. 

ALDAKETAK
Blusek eta neskek hiriaren tradi-

zio, historia eta kulturaren erres-

petua sustatu eta zaintzen dute.

Kultura, aisialdi, eta, batez ere, 

jai ekitaldiak bultzatu eta antola-

tzen dituzte, «kideontzat, eta

baita Gasteizko hiri osoarentzat

ere».

Jaietan eta gainerako ekitaldie-

tan, herritarrei begirunez ibiltze-

UMORE ONA
BLUSEKIN 
ETA NESKEKIN  
Blusek eta neskek giroa alaituko dute
kalejirekin eta jaietan antolatuko dituzten
gainerako ekitaldiekin.

Alaitasuna eta umore ona nagusi izango dira blusen eta nesken kalejiretan. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS
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Blusa eta neska beteranoak ere gustura ibiliko dira. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

koeskatzen diete, eta indarkeria

matxista eta errespetuaren 

kontrako jarrerak gaitzesten

dituzte. «Gogor egiten dugu lan

errotik kentzeko errespetu gabe-

ko edo egokiak ez diren portae-

rak».

Kuadrillak Andre Maria Zuria-

ren jaiak hasi baino hamar egun

lehenago hasten dira festarako

prestatzen, Santiago egunean,

uztailaren 25ean ospatzen baitute

Blusa eta Nesken Eguna. Abarkak

eta baserritarren jantziak ipini,

eta hainbat jardueratan parte

hartzen dute. Azken bi urteotan,

ardo-upel lasterketa egin dute

aurreko urteetan egiten zuten

asto lasterketaren ordez, eta,

zezenketa egin beharrean, bigan-

txak atera dira Iradier Arena

zezen plazara Super Grand Prix

izeneko ikuskizunean. 

Beti bezala, kuadrilla guztiek

egin zuten zezen plazara joateko

eta handik etortzeko ibilbidea.

Baina blusen eta nesken kuadri-

llak bi multzotan zatituta ibili

ziren, batzordea batetik eta fede-

razioa bestetik, azken urteetan

elkarren artean izan dituzten

eztabaidak eta kritikak direla eta,

eta iazko abuztuaren 9an emaku-

me bat bortxatzeko ahalegin bat

gaitzesteko ekintzetan kuadrillen

artean sortu ziren desadostasu-

nen ondorioz. Gasteizko jaietan

ere bi taldetan banatuta aterako

direla ematen du.

Guztira, 4.500 kide inguru

dituzte kuadrillek: batzordeak

hemeretzi kuadrilla ditu, eta

federazioak, zazpi.

Abuztuaren 5ean egingo
diote lore eskaintza eta
ohorezko aurreskua
Andre Maria Zuriari



G
a s t e i z k o
Udalak herri-
tarrei eskatu
die jaietan
beg i runez
i b i l t z e k o .

Gorka Urtaran alkateak eskatu du
dibertitzeko eta, une oro, errespe-
tua eta gizon-emakumeen arteko
berdintasuna zaintzeko: «Gizo-
nen eta emakumeen arteko ha-
rremanek errespetuan oinarritu
behar dute; bereziki, jaietan. Uda-
lak ahaleginak egingo ditu gertae-
ra ezatseginik eta indarkeriazko-
rik izan ez dadin».
Estibaliz Canto Kultura, Hez-

kuntza eta Kirol zinegotziak espe-
ro du jaietan ez izatea emakume-
ak iraintzen dituen edo haiei eraso
egiten dien gertaerarik. «Ekintze-
kin erakutsi behar da hemen bizi-
tza errespetatzen dela, pertsonak
errespetatzen direla eta emaku-
meak errespetatzen direla».

Gasteizko Udalak eraso matxis-
tei erantzuteko protokoloa berri-
tu du aurten, prozedurak eta ko-
ordinazioa hobetzeko. Asmoa
da urteko 365 egunetarako tresna
baliagarria izatea, «erantzuna
jaietatik eta aisialdi-espazioetatik
haratago zabalduz», Berdintasu-
nerako zinegotzi Jaione Agirrek
azaldu duenez. 
2016ko protokolo osoa berriro

aztertu du Berdintasun Zerbi-
tzuak, talde feministek egindako

INDARKERIA
MATXISTAREN
AURKAKO
KANPAINA
Gasteizko jaietan arreta eta prebentzio
zerbitzuak indartuko dira, eta informazio 
eta sentsibilizazio ekintzak egingo dira. Udalak
eraso matxistei erantzuteko protokoloa berritu
du, urteko 365 egunetarako.

Udalak deituta, bortxaketa bat eta indarkeria matxista salatzeko elkarretaratze bat, Gasteizko Andre Maria

Zuriaren plazan, uztailaren 25ean. JAIZKI FONTANEDA / ARGAZKI PRESS
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gomendioak ere kontuan hartuz.
«Erakundeen aldetik, mugimen-
du feministak duela urte asko ga-
ratzen dituen ekimenetan parte
hartzeko deia egiten diegu herri-
tarrei. Haien lana eta haien eskae-
rak aitzindariak izan direla aitor-
tuz, eraso matxista orori erantzu-
teko mezu argia berreskuratzen
dugu. Gasteizko Udalak konpro-
misoa du eraso matxistak gure hi-
rian zigorgabe ez izateko, eraso-
tzaileak tolerantzia isilean babes-
tu ez daitezen», Berdintasun Zer-
bitzuko buru Mireia Espiauk azpi-
marratu duenez.

PREBENTZIO KANPAINA
Indarkeria matxista prebenitzeko
estrategia globalaren barruan be-
rariazko programazioa aurreikusi
da Andre Maria Zuriaren jaietara-
ko. Besteak beste, informazio gu-
ne bat jarriko da Posta kalearen
eta Agirre Lehendakariaren kale-
aren arteko bidegurutzean, eta
gazteen artean indarkeria matxis-
ta prebenitzean eta Beldur Barik
programan espezializatutako bi
pertsonak emango dute arreta.
Halaber, Gasteizko Gizarte Poli-

tiken Sailak arreta eta prebentzio-
rako baliabideak indartuko ditu
jaietan. Psikologo bat eta gizarte
langile bat 24 orduan zerbitzua
ematen ariko dira, eta egun osoan
deitu ahal izango da arreta emate-
ko telefono zenbakira (945-13 44
44), eta Udaltzaingoaren telefono
zenbakira (092) ere bai.
Aurretik egindako jardueren

artean, Berdintasun Zerbitzuak
prebentzio ekintzak koordinatu
ditu ostalaritzarekin zein Ai Laket
eta D7 elkarteekin, eta Blusa eta
Nesken Batzordeak protokolo
propioa lantzeko egin duen eska-
eraren alde egin du. 

«Udalak konpromisoa du
eraso matxistak
zigorgabe ez izateko,
erasotzaileak tolerantzia
isilean babestu ez
daitezen»
MIREIA ESPIAU
Gasteizko Udaleko Berdintasun
Zerbitzuko burua



M
usikaza-
leek eder-
ki pasatu-
ko dute
ja ie tan ,
mu s i k a

mota ugaritako kontzertuak eta
jendaurreko emanaldiak egingo

baitira abuztuaren 4ik 9ra, Andre
Maria Zuriaren egitarauaren ba-
rruan antolatuta; hamaika musi-
ka doinu eta erritmo.
Aihotz plazan, esaterako, eus-

kal musikako hainbat kantari eta-
talde ezagun ariko dira gauerdian:
Mikel Urdangarin, Maider Zabale-

gi, Hesian eta Huntza. Zea Mays
taldea, berriz, Foru plazan, eta to-
ki berean ere joko dute El Drogas,
E.T.S (En Tol Sarmiento), La Raiz,
Morat eta M-Clan taldeek.
Txosnetan, berriz, unibertsitate

eremuan, musika emanaldi ugari
egongo dira. Besteak beste, talde
hauek ariko dira: Skakeitan, Ze
Esatek!, Sorkun, Tximeleta, Am-
paranoia eta Tremenda Jauria.
Tokiko taldeek, berriz, Falerina

lorategian egingo dituzte kontzer-
tuak. Noveno in Blues, Blue Jam,
Ghost Number & His Tipsy Gyp-
sies eta Monkey Men taldeek, hain
zuzen.

ASKOTARIKO
IKUSKIZUNAK
Probintzia plazan askotariko
ikuskizunak antolatuko dituzte:
Joaquin Sabinaren omenezko
kontzertua, Ukranian Folk 1944
ballet kosakoaren emankizuna,
Puro Relajo taldearen mariatxiak
eta kantu klasikoak euskaraz, eta
beste hainbat.
Berbenak eta dantzaldiak Arka

plazan, Florida parkean eta Espai-
nia plazan egingo dira, jota ema-
naldiak Peñafloridako Kondearen
plazan, eta dantza eta musika uz-
tartzen dituzten emanaldi batzuk
Aihotz plazan egingo dira arra-
tsaldean: Alos Quartet & Aukeran
eta Folkon eta Argiako Dantzariak
taldeenak, esaterako.
Azkenik, urtero bezala, Santa

Maria katedralean ganbera kon-
tzertuak egongo dira.

MUSIKA DOINU UGARI 
Musika estilo ugaritako hamaika emanaldi antolatuko dira Andre
Maria Zuriaren jaietan, hiriko hainbat tokitan.

Skakeitan taldeak txosnetan joko du abuztuaren 6an, eta Zea Mays taldeak, berriz, Foru plazan bezperan. BOB EDME - ARITZ LOIOLA / ARGAZKI PRESS

Mikel Urdangarin Aihotz plazan ariko da abuztuaren 6an. J.HERNAEZ / ARG. PRESS
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B
i kolektibo be-

rrik jarriko di-

tuzte txosnak

aurten: Erreka-

leor Bizirik eta

Berriztu Araba

kolektiboek. Horiez gain, beste

urte batzuetan izan direnak ere

egongo dira txosnen gunean: As-

kapena, Gazte Karpa, Gasteizko

Mugimendu Feminista, Iraultza

1921, Kalera Kalera, Hala Bedi,

Arabako Bertsozaleen Elkartea

eta Sukalde Gerrilla. 

Txosna Batzordea herri mugi-

mendu plurala denez, egun ba-

koitzak izaera berezia izango du.

Abuztuaren 5ean, Preso eta Ihes-

larien Eguna izango da; 6an, En-

txosnazio Eguna; 7an, Gazte Egu-

na; 8an, Herri Botere Eguna, eta,

azkenik, abuztuaren 9an, Egun

Feminista. 

JAIAK EUSKARAZ
Txosnen gunean zortzi txosna, bi

karpa eta karpa komun bat egon-

go dira, agertoki nagusiaz gain.

Gainera, Gazte Karpak progra-

mazio berezia eskainiko du, eta,

Kalera Kalera karpan ere, egita-

‘ENTXOSNATZEKO’
GONBIDAPENA
Ekitaldi ugari prestatu dituzte txosnetan abuztuaren 4tik abuztuaren
9ra arte. Unibertsitateetan dagoen eremuan zabalduko dituzte.

Urtero bezala, lagun ugari bilduko da txosnen eremura jaietan. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

rau propioa antolatuko dute. Gai-

nera, Arabako Bertsozaleen El-

karteak eta Errekaleor bizirik tal-

deak ere hainbat jarduera antola-

tu dituzte jaietarako.

Txosnetan edalontzi berrera-

bilgarriak eta birziklagarriak

egongo dira, soilik. Horrez gain,

produktu ekologikoak dastatze-

ko aukera izango da.

Txosna Batzordeak adierazi du

jaiak euskaraz bizi nahi dituela.

Horregatik, euskaldun guztiei dei

egin die, bai euskaraz dakitenei,

eta bai ikasten ari direnei, «bel-

durrik eta konplexurik gabe»

hitz egiteko euskaraz.

Abuztuaren 4an, txosnak

zabaldu eta gero, inaugurazio

ekitaldia izango da, karpa nagu-

sian, 21:30ean. Ekitaldian, Txos-

nisaria banatuko dute: sari

horren helburua da omentzea

txosnak osatzen dituzten kolekti-

boak, edota herrigintzan nabar-

Andre Maria Zuria b VIIBERRIA
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mendu diren pertsonak edo era-

gileak. Aurten, AEK-ri emango

diote, «AEK-k lan handia egin

duelako Gasteizko txosnetan

giroa euskalduntzen eta, urte

askoan, euskara ikasteko aukera

eman diolako gasteiztar askori»,

Txosna Batzordeak azpimarratu

duenez.

Jai eredu euskaldun, parekide,

plural, parte hartzaile eta herri-

koien aldeko apustua egiten du

Txosna Batzordeak. Hortaz, ber-

dintasunezko harremanen alde

egiten du, eta eraso sexistak gai-

tzesten ditu. Erasoen aurka, auto-

defentsarako deia egin die ema-

kume eta gizonezko guztiei.

«Txosna Batzordeak erasotzaileei

helarazi nahi die ez direla ongie-

torriak izango txosnetan». 

Erasorik pairatu edo ikusiz gero

Gasteizko Mugimendu Feminis-

taren telefono zenbakira deitzeko

eskatu dute: 688-71 87 01. 

AEKri Txosnisaria
emango diote
abuztuaren 4an,
inaugurazio ekitaldian

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

@



U
z t a i l a r e n

30ean bete

ditu ehun urte

G a s t e i z k o

erraldoien eta

buruhandien

konpartsak, eta egun horretan

ospatu dute mendeurrena.

Horretarako, erraldoi topaketa

eta desfilea antolatu zuten. Guzti-

ra, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoa-

ko eta Nafarroako 56 erraldoi eta

buruhandi ibili ziren Gasteizko

kaleetan: Donostiako zortzi, Bil-

boko sei, Amurrioko eta Urduña-

ko beste sei, Guardiako bi, Oiongo

bi, Iruñeko Txantrea eta Buztin-

txuri auzoetako launa, Noaingo

beste lau, Bergarako hamar eta

Gasteizko hamar erraldoiak.

Gasteizko udalak, erraldoiak

erosi aurretik, Iruñeko eta beste

hainbat herritako erraldoi kon-

partsak ibili ziren Gasteizko jaie-

tan. Erraldoiak erosteko diruz la-

guntzeko eskatu zioten herriari

1917an. Hiriko hainbat elkartek

dirua jarri zuen, Circulo Vitoriano

elkarteak, besteak beste, baina

txartelak salduta eta beste hain-

bat ekintzarekin lortu zuten erral-

doiak eskuratzeko behar adina

diru. Lau erosi zituzten, bi bikote:

Aramaioko baserritarrak eta Ara-

ba mendialdeko baserritarrak.

Laurekin hasi zuen ibilbidea

Gasteizko konpartsak, eta, gaur

egun, guztira hamar dira: hiru ba-

serritar bikote eta erregeak. Ara-

maioko eta mendialdeko baserri-

tarrei Regüeverosbikotea gehitu

zitzaien konpartsa lanean hasi eta

gutxira. Erregeak, berriz, 90eko

hamarkadan batu ziren, Heraclio

Fournier enpresak oparitu ziz-

kion udalari karta saileko lau

erregeak. Gaur egun ateratzen di-

ren erregeak orduko haiek dira,

baina berrituta daude.

BURUHANDIAK, 
TXOTAK ETA ZALDIAK
Erraldoi, buruhandi, zaldi eta

txoten konpartsa da gaur egun

garai bateko Gasteizko erraldoien

eta buruhandien konpartsa. Kon-

partsaren hasierako urteetan lau

buruhandi erosi zituzten, baina,

gaur egun, zortzi aritzen dira

haurrak zirikatzen, maskuria

eskuan; launako bi taldetan ibil-

tzen dira. Konpartsara batzen

azkenak txotak eta zaldiak izan

dira. Haiek ere Heraclio Fournie-

ren karta sortako sailak ordezka-

tzen dituzte, eta, beraz, lau txota

eta lau zaldi dira.

SAIO UGARI
Gasteizko erraldoi, buruhandi,

zaldi eta txoten konpartsako ki-

deak egunero elkartuko dira jaie-

tan San Anton kalean daukaten

biltegian, han gordetzen baitituz-

te tramankulu guztiak. Pertso-

naia bakoitzaren rola desberdina

da, eta eskatzen duen lana ere bai.

Izan ere, erraldoiek dantza egiten

dute, eta buruhandiek, txotek eta

zaldiek, ez. Ondorioz, erraldoiak

eramaten dituzten dantzariek

jaien aurretik entseguak egiten

dituzte.

Andre Maria Zuriaren jaietan

lanpetuta ibiliko dira, eta haurrek

eta haien gurasoek ederki pasatu-

ko dute haiekin egunero.

Abuztuaren 4an, Zeledonen jai-

tsieraren ondoren, kalez kale ibi-

liko dira urtero bezala. San Pru-

dentzio kalean hasita, 18:30etik

aurrera, ibilbide hau egingo dute:

San Prudentzio, Arka plaza, Dato,

Posta eta Urrezko Zeledonen pla-

za. Geroxeago, 19:15ean, Andre

Maria Zuriaren omenezko bezpe-

ra handietara joango dira San Mi-

gel elizara, udal segizioarekin,

Udal Musika Bandarekin eta Udal

Txistulari Bandarekin, eta,

19:30ean, dantzaldia egingo dute

San Migeleko eskaileren azpian.

Ibilbidea: Mateo Moraza, Agirre

Lehendakaria, Posta, Dato eta San

Prudentzio.

Gasteizko Andre Maria Zuria-

ren jaietako gainerako egunetan

ere, kalez kale ibiliko dira, eta

beste hainbat ekitalditan parte

hartuko dute.

Halaber, Gasteizko jai nagusiez

gain, hiriko beste hainbat festatan

parte hartzen du erraldoien eta

buruhandien konpartsak, hala

nola Olarizuko jaietan, Olentze-

roren etorreran eta San Anton

Egunean. Gasteiztik kanpo ere,

hainbat herritako jaietan aritzen

dira, erraldoi topaketetan, sarri-

tan. 

Zenbait kirol ekitalditan ere bai.

Besteak beste, erraldoiak Berline-

ra joan ziren iaz Baskonia saskiba-

loi taldea animatzera Lauko Fina-

lera, eta, aurtengo maiatzean,

Madrilera joan dira, Alaves futbol

taldea animatzera, Errege Kopako

finalean.

EHUN URTEKO
ERRALDOIAK 
Gasteizko erraldoien eta buruhandien
konpartsak ehun urte bete ditu.

Erraldoiak kalejiran, iazko Andre Maria Zuriaren jaietan. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

VIII bAndre Maria Zuria BERRIA

Ostirala, 2017ko abuztuaren 4a

Gasteizko erraldoiak eta buruhandiak, 1917ko argazki batean, Arabako Foru

Aldundiaren aurrean. ENRIQUE GUINEA / GASTEIZKO UDAL ARTXIBOA

Hamar erraldoi, zortzi
buruhandi, lau txota 
eta lau zaldi aritzen dira
konpartsan


