
Donostiako Aste Nagusiari hasiera emango dion kanoikada abuztuaren 12an izango da, Alderdi Ederren, 19:00etan. JON URBE / ARGAZKI PRESS
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H
erri edo hiri

bakoitzak

bere forma

du festari

h a s i e r a

ema t e k o ,

eta, Donostiaren kasuan, kanoi-

kada da festaren abiapuntua.

Abuztuaren 12an izango da hori,

19:00etan, Alderdi Ederren, uda-

letxe aurrean, nahiz eta horren

aurretik hainbat ekitaldi izango

diren hirian zehar. Eta, behin fes-

tari hasiera ofiziala emanda, aste-

betez etenik gabeko festak izango

dira Donostian. Hamaika ekital-

di, eta zer ikusi, zer entzun, zer

dastatu eta zertan parte hartu

norberaren esku izango dira.

Aurten Easo abesbatzak 25 urte

bete dituenez eta Kresala elkarte-

ak 50 urte, bi talde horiek abestu-

ko dute Artillero, kanoikadan.

«Kultura herrikoiaren alde egin

duten lana eskertzen diegu»,

esan zuer Alfonso Gurpegi festa

jardueretako zinegotziak egita-

rauaren aurkezpenean, uztaila-

ren 28an. 

Eneko Goia alkateak ere parte

hartu zuen ekitaldian. «Donos-

tiako Aste Nagusiaren helburue-

tako bat festa hiriko auzoetara

zabaltzea» dela, azpimarratu

zuen.

Izan ere, erdiguneaz gain, hiru

auzo ere gune nagusi izango dira,

festa hiri osoan izan dadin:

FESTA HANDIA
HIRI OSOAN
Aste Nagusirako 460 ekitaldi antolatuko
dituzte 28 tokitan, abuztuaren 12tik 19ra. Easo
Abesbatzako Eskolaniak eta Kresala elkarteko
ordezkariek abestuko dute ‘Artillero’.
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Amara, Aitzol parkea erdigune-

tzat hartuta; Antigua, Alfonso

XIII.aren plazan; eta Gros, Kata-

lunia plazan.

ERAGILEEN ETA
ELKARTEEN LAGUNTZA
Aurtengo Aste Nagusirako, 460

ekitaldi prestatu dituzte. Horieta-

tik 311 udalak antolatu ditu, eta

gainerako 149ak hiriko hainbat

eragilek antolatu dituzte. Besteak

beste, Donostiako Hamabostal-

diak, Donostiako hipodromoak,

Aquariumak, kultur etxeek,

antzokiek eta liburutegiek. 

Halaber, auzoetako ostalari eta

dendariez gain, 55 elkarte aritu

dira aurten Aste Nagusia antola-

tzen.

MUSIKA ETA DANTZA
Musika eskaintza zabala egongo

da Aste Nagusian. Txoko ugari-

tan, musikak ez du etenik izango.

Hirian dauden kioskoak oholtza

bihurtuko dira, eta estilo ugarita-

ko musikaz gozatzeko aukera

izango dute joaten direnek. Bes-

talde, kaleak txaranga, batukada

eta halako taldeen eremu izango

dira, jai giroa zabaltzeko.

Dantzak ere bere tokia izango

du Donostiako jaietan. Adibidez,

Kontsituzio plazan euskal dan-

tzen emanaldiak izango dira ilu-

nabarrero. Baina ikusteaz gain

dantza egin nahi duenak ereErraldoiak, buruhandiak eta jende ugari bilduko dira kanoikadara. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS



izango du parada, Bulebarreko

kioskoan.

Haurrek ere festaz gozatzeko

aukera izango dute. Tailerrak,

puzgarriak, jokoak eta zenbait

lehiaketa antolatuko dira hirian

zehar, eta parte hartzeko aukera

paregabea izango dute etxeko

txikienek. Baina bestelako ekital-

diak ere egongo dira; erraldoien

eta buruhandien kalejirak, esate-

rako, txikienen artean zirrara

berezia sortzen dutenak.

Donostia hiri gastronomiko

gisa agertu ohi da munduaren

aurrean, bere pintxo eta sukalda-

riak enbaxadore izanik. Baina,

horiez gain, beste askori ere gus-

tatzen zaie sukaldeko suaren

bueltan jolasean ibiltzea. Horien-

tzat, lehiaketa gastronomikoak.

Hainbat lehia antolatu dituzte

hainbat plateren inguruan, hala

nola marmitakoa eta menestra.

DONOSTIAN, FESTARA!
Zinema, antzerkia eta halako eki-

taldiek ere beren tartea izango

dute Donostiako Aste Nagusian.

Batzuk kale ikuskizun moduan

egingo dira, besteak, ordea, hiri-

ko zenbait aretotan egingo dira.
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Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.donostiakultura.
eus/astenagusia

@

Kresala dantza taldea abuztuaren 13an ariko da Konstituzio plazan, 20:00etan, eta haurrentzako barrakak Pasealeku Berrian egongo dira abuztuaren 21era arte. JON URBE - JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

«Donostiako 
Aste Nagusiaren
helburuetako bat festa
hiriko auzoetara
zabaltzea da»
ENEKO GOIA
Donostiako alkatea

«Herri kulturaren alde
egin duten lana
eskertzen diegu 
Easo abesbatzari 
eta Kresala elkarteari»
ALFONSO GURPEGI
Festa jardueretako zinegotzia

Era batera edo bestera, jende orok

izango du ikuskizun horietan

egoteko aukera.

Bestalde, artisau eta azoka gas-

tronomikoak egunero izango

dira zabalik. Bertan, produktuak

erosi edo besterik gabe zer dago-

en jakiteko gogoa duenak berta-

ratzeko aukera izango du. Berta-

ko produktuak eta garaikoak

izango dira bertan, eta festaren

zoramenetik atseden txiki bat

hartzeko aukera eskaintzen da

azoka horietan.

Gainera, kirol ekitaldiak ere

antolatuko dituzte Aste Nagusi-

rako. Saskibaloi partidak, water-

polo erakusketa, futbol txapelke-

ta azkarrak eta abar egongo dira,

hiriko hainbat tokitan. Bertara-

tzen direnek, bertan parte hartu

edota ikusle moduan joateko

aukera izango dute, festaren

gehiegikeriak albo batera uzteko,

une batez bada ere.

Ekitaldi ugari horiez gain, urte-

ro antolatuz sona eta ospea lortu

duten ekitaldiak egongo dira:

piraten abordatzea, Sagueseko

kontzertuak, Su Artifizialen

Nazioarteko Lehiaketa, Festara

jaialdia, su festaren osteko zezen-

suzkoa...  

Astebeteko festak umoretsu

eta alai pasatzeko aukera eskain-

tzen da Donostian, eta bertara-

tzen den edonor konturatuko da

horretaz. Abuztuaren 12tik 19ra

artean, Aste Nagusian, Donostia-

ren eta donostiarren txanda izan-

go da, festei dagokienez behin-

tzat.



H
erritik eta

herriaren-

tzat da Do-

nostiako Pi-

raten ardatz

n a g u s i a

jaiak antolatzeko orduan. Aurten

ere Aste Nagusi herrikoia eta par-

te hartzailea egitea da Donostiako

Piraten asmoa. 

Mugimendua osatzen duten

hamabi kofradiak, bakoitzak

bere ukitua emanik, jai herri-

koiak, euskaldunak, askatzaileak

eta parekideak bultzatzen dituz-

te. Ez da izango aspertzeko astirik

La Flamenkako gunean eta hortik

kanpo antolatzen dituzten ekital-

dietan.

Abuztuaren 12an emango zaio

DONOSTIAKO
PIRATEN
ABORDATZEA
‘15 urteko enbata, gora Donostia Pirata’
lelopean, Donostiako Piratek ekitaldi ugari
prestatu dituzte aurtengo Aste Nagusi Piratan.
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hasiera Aste Nagusi Piratari.

Kofradia bakoitzak bere txupina-

zo propioa jaurtiko du bere era-

gingunean arratsaldean, eta,

azkenik, denak elkarturik,

19:30ean, La Flamenkan elkartu-

ko dira denek batera hasiera

emateko jai herrikoiei. Hortik

aurrera, astebetez, denetariko

aukera izango da, festa egiteko

eta ongi pasatzeko.

DONOSTIA
ABORDATZEN
Piraten jaietako ekitaldi nagusia,

hala ere, abuztuaren 14an izango

da: abordatzea, urtetik urtera

oihartzun handiagoa duen ekital-

dia. Goizean izena eman duten

talde guztiek norberaren baltsa

muntatzen eta azken orduko

hobekuntzak egiten ibiliko dira.

Horren ostean, bazkaria izango

dute, indarberritzeko. Eta, azke-

nik, 17:00etan hasiera emango

zaio abordatzeari kaitik. Haurrek

eta gaztetxoek, berriz, abuztua-

ren 17an izango dute abordatze

txikian parte hartzeko aukera,

17:00etan, Kaiarriban.

Kontzertuak ere nahi adina

egongo dira La Flamenkako

gunean. Larunbatetik larunbate-

ra estilo eta jatorri askotariko

hainbat talde igoko dira oholtza

gainera: abuztuaren 12an, 3gabe2

taldea; abuztuak 13an, Koban,

Iseo & Dodosound eta The Moun-

sehunters eta DJ P3z; abuztuaren

14an, Huntza eta Esne Beltza tal-

deak; abuztuaren 15ean, Lagri-

mas de Sangre eta Bad Sound

System eta lagunak taldeak;

abuztuaren 16an, Las Tea Party

taldea; abuztuaren 17an, Ze Esa-

tek eta Juantxo Skalari & La Rude

taldeak; abuztuaren 18an Pelax

eta El Drogas; eta abuztuaren

19an, Tximeleta taldea. Astebete-

an, musikak ez du etenik izango

piraten txokoan.

Baina musika eta festa guztia ez

da La Flamenka gunera mugatu-

Kofradia guztiek parte hartuko dute Donostiako Piraten txupinazoan, abuztuaren 12an, kaian. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS



ko. Parte zaharrean eta kofradia

bakoitzaren eragingunean txa-

rangak, dantzaldiak, disko jar-

tzaile ibiltariak, jokoak, desafio-

ak, eta abar izango dira. 

Esaterako, herri kalejirak egin-

go dira hainbat txarangarekin gi-

rotuta, eta erromeriak ere izango

dira abuztuaren 17an eta 18an Tri-

nitate plazan. Abestearekin goza-

tzen dutenentzat, kantu jira egin-

go da abuztuaren 17an parte zaha-

rreko kaleetan zehar. Bestalde, tri-

ki poteoak eta elektrotxarangak

ere ez dira faltako Donostiako pi-

raten jaietan. Horrez gain, danbo-

rrada egingo da abuztuaren 18an.

Baina hainbeste dantza eta

mugimendu eta energia hustere-

kin ezin festa osoak gogoz eta

indartsu igaro. Indarrak hartze-

ko tartea ere hartu behar da fes-

tan jarraitzeko. Eta piraten otor-

duak orotarikoak dira.

Batzuetan, mozorroturik egingo

Donostiako Aste Nagusia bVBERRIA

Larunbata, 2017ko abuztuaren 12a

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

@

Abordatzea abuztuaren 14an egingo dute kaian. J.MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

dira, besteetan haurrentzako

bazkariak antolatuko dira, kultu-

ren arteko bazkari bat ere egingo

da, eta baita afari erotiko bat ere.

Beraz, aitzakiarik ez dago lagun

artean elkartu eta mahaiaren

bueltan ederki jateko, eta ondo-

ren, festarekin jarraitzeko.

Halaber, kirola zein lotura

duten beste zenbait ekintzaz

gozatzeko aukera ere izango dute

piraten gunera biltzen diren guz-

tiek. Esaterako, familientzako

jokoak, zinema emankizunak,

hockeya, bertso musikatuak

edota playback txapelketa.

Piraten astebeteko festei

amaiera emateko eguna, berriz,

abuztuaren 20a izango da. Irriki-

taldia egingo da, XX. mende

hasierako belle époque hartan

girotuta, egungo arazoen eta

erreibindikazioen satira eta burla

izango den ekitaldia Parte zaha-

rrean egingo da.

Aste Nagusi herrikoia
eta parte hartzailea
egitea da Donostiako
Piraten asmoa

Abordatze txikia Kaiarriban izango da abuztuaren 17an. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS



S
aguesi buruz pen-

tsatzen jarrita,

kontzertuak eta

musika dira bu-

rura etortzen di-

ren lehen hitzak.

Eta ez da harritzekoa, Sagueseko

txokoa musikazaleen gunea

bihurtzen baita Donostiako Aste

Nagusian; punta-puntako talde-

en oholtza bihurtzen dela esatea

ez da gehiegikeria. Gauero, kon-

tzertu bat izango da Saguesen,

23:45ean, eta gehienbat Euskal

herritik kanpoko taldeak izango

dira agertoki horretan joko dute-

nak.

Lehen kontzertua abuztuaren

12an izango da. Oholtza gainera La

Oreja de Van Gogh talde donostia-

rra igoko da. 20 urteko ibilian bere

azken lana dena aurkeztuko du

bere hirian. Taldea bost urte egon

den lan berririk kaleratu gabe.

Abuztuaren 13an, Legend Bob

Marley talde ingelesa ariko da. Sa-

gueseko atmosfera reggae musi-

karekin eraldatuko du. Reggae

abeslari jamaikarraren abestirik

arrakastatsuenekin eta ezagune-

nekin osatutako kontzertua izan-

go da, Michael Anton Phillipsen

gidaritzapean.

Abuztuaren 14an, berriz, pop-

folk latino estiloko kantuak egiten

dituen Morat talde kolonbiarrak

joko du.

Abuztuaren 15ean, Los Manolos

talde kataluniarraren itzulerako

kontzertua izango da. TV3 telebis-

ta katearen egitasmo baten buel-

tan elkartu zen talde originala, eta

orain jendaurreko emanaldi ugari

egiten dabiltza.

TRIKITIA 
ETA ROCK-AND-ROLLA
Abuztuaren 16an, Orioko Gozate-

gi taldea arduratuko da Saguesera

bilduko diren ikus-entzuleak

dantzan jartzeaz. 25 urte dira tal-

dea sortu zutela, eta plazaz plaza

dabiltza euren abestirik entzute-

tsuenak jotzen.

Hilaren 17an, 80ko hamarka-

dan ospetsu egin zen Los Secretos

talde espainiarra ariko da Sague-

sen. Pop doinuak beren kasa mol-

datuta, ematen du urteotan ez du-

tela galdu hasierako esentzia.

Abuztuaren 18an, Rulo y la

Contrabanda taldearen tenorea

izango da. La Fuga taldeko kide

izandako Raul Gutierrez Rulo

musikari espainiarrak bakarkako

bideari ekin dio, La Contrabanda

taldeak lagunduta. Rock doinuak

jotzen dituzte, eta bere azken dis-

koa aurkeztera etorriko dira Do-

nostiara.

Eta abuztuaren 19an izango da

Sagueseko azken kontzertua. Az-

ken egun horretan, Chenoa abes-

lari espainiarrak publikoa kan-

tuan eta dantzan jarriko du bere

abestiekin.

MUSIKA, MENDIEN ETA
ITSASOAREN ARTEAN 
Sagueseko txokoa Donostiako Aste Nagusiko musikaren gunea bihurtu
da jadanik. Egunero kontzertuak izango dira, 23:45ean.

Gozategi taldea. IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS

La Oreja de Van Gogh. ORLANDO BARRIA / EFE
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Los Manolos taldea. QUIQUE GARCIA / EFE



Z
enbait erakun-
dek, Ez ezetz da!
kanpainaren
b a r r u a n
(www. eze-

zetzda.eus ) ,
eraso sexisten eta indarkeria ma-
txistaren aurrean babesa eta la-
guntza emateko informazioa eta
gomendioak emateko guneak ja-
rriko dituzte Aste Nagusian, eta
telefono zenbakiak ere jarri dituz-
te eskura.
Eraso sexisten aurkako infor-

mazio gunea Bulebarrean egongo
da Donostiako Aste Nagusi osoan.
Hauxe da ordutegia: 12:00-14:00
eta 18:30-22:30. Horrez gain, tele-
fono zenbaki batzuk eskuragarri
jarri dituzte edozein gertakari
bada hara deitzeko. SOS Deiak-
en (112) eta Udaltzaingoaren (092)
zenbakiez gain, Gizarte Ekintza-
rena (943-48 14 00) eta Donostia-
ko Emakumeen Etxearena (943-
48 34 70) erabil daitezke. Gizarte
Ekintzaren bulegoa Urdaneta ka-
leko 13. zenbakian dago, eta Do-
nostiako Emakumeen Etxea,
Okendo kaleko 9. zenbakian.
Telefono zenbaki eta informa-

zio gune horiek, ordea, ez dira soi-
lik eraso bat jasan dutenentzat.

INDARKERIA
MATXISTAREN
AURKAKO NEURRIAK
Indarkeria matxista eta beste edozein motatako indarkeriaren aurrean,
eta horiek eragozteko, neurriak hartu dituzte hainbat erakundek eta
herri mugimenduk. Hala ere, nork bere aletxoa jarri behar du.

Indarkeria matxista gaitzesteko Donostiako Udalak aurten antolatutako elkarretaratze bat. J.C.RUIZ / ARGAZKI PRESS

Inguruko jendeak, halako eraso-
ren bat ikusiz gero, gertaeran
esku hartzeko ardura ere badu,
indarkeria matxistaren arazoa ez
baita jasaten duen pertsonarena
eta egiten duenarena bakarrik,
jendarte osoarena baizik, eta, ho-
rri aurre egiteko, herritar guztiek
bat egin behar dute. 

BEGIRUNEA
Donostiako Udalak festetan ger-
tatu ohi diren eraso sexistak gai-
tzesten ditu. «Urtero errepika-
tzen dugun mezu bat da, eta por-
taera hauek desagertu arte

errepikatzen jarraituko dugu. Ez
bakarrik Aste Nagusian, urte oso-
an baizik. Herritarrei lankidetza
eskatzen diegu eraso horiek era-
gozteko, eta erasoak salatzera
animatzen ditugu. Udala ere ber-
tan egongo da, publikoki, eraso-
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rik gertatzen bada, horiek irmoki
salatzeko», Eneko Goia alkateak
esan zuenez aurtengo Aste Nagu-
siaren aurkezpenean, uztailaren
28an. Era berean mintzatu zen
Alfonso Gurpegi festa jarduereta-
ko zinegotzia: «Aste Nagusia plu-
rala da, denontzat eta gustu guz-
tientzat, eta aske eta seguru bizi
nahi dugu».
Donostiako Piratek ere begiru-

nea eskatzen diete herritarrei, eta
jai askatzaileak eta parekideak al-
darrikatzen dituzte.
Euskal Herriko Bilgune Femi-

nistak ere (www.bilgunefemi-

nista. eus) indarkeria matxista
gaitzesten du, eta laguntza ema-
teko prest dago eskatzen dionari.
«Eraso sexistek ez dute lekurik
gure herrian. Emakumeok, bere-
ziki emakume gazteok, jaietan
aske ibili nahi dugu, egunez zein
gauez, dantza egin nahi dugu,
abestu, paseatu… beldurrik izan
gabe, atzera begira egon gabe.
Eraso hauekin izutu nahi gaituz-
te, baina mugimendu feminista-
tik lanean jarraituko dugu espa-
zio publiko seguru eta askeak
eraiki ditzagun, emakumeon bo-
teretze eta ahalduntzea erdigune-
an jarriz».

«Herritarrei lankidetza
eskatzen diegu 
eraso sexistak
eragozteko, 
eta erasoak salatzera
animatzen ditugu»
ENEKO GOIA
Donostiako alkatea



M
e n d e

erdia eta

gehiago

l e h e n

a l d i z

D on o s -

tian Su Artifizialen Nazioarteko

Lehiaketa antolatu zela. Eta,

agian, ibilbide luze horrek era-

kusten du zer-nolako arrakasta

izaten duen urtero Donostiako

Aste Nagusian, donostiarren

identitatearen parte izateraino.

Su festen ikuskizunak izozki

batekin ikusteko ohitura aski

ezaguna baita Euskal Herri

osoan, eta baita kanpoan ere.

Eta aurtengoa ere ez da ezber-

dina izango. Zazpi su etxe lehian

ibiliko dira Kontxako badiaren

gainean, ikusleak txundituta

utziko dituzten formak eta kolo-

reak zeruan lehertuz, Urrezko

Maskorra saria lortzeko. Egune-

ro, 22:45ean emango zaio hasiera

su etxe bakoitzaren emanaldiari.

30 minutuko ikuskizunak izango

dira.

Parte hartzaileen artean, gehie-

nak Mediterraneo aldekoak izan-

go dira. Iazko irabazleak ere parte

hartuko du aurten, eta, bestalde,

bolboraren eta su artifizialen

asmatzaileak izan zirenen ondo-

rengoan ere etorriko dira Donos-

tia aldera.

Batzuek sari gehiago dituzte,

beste batzuek ibilbide oparoagoa,

baina azpimarragarria da denek

dutela eskarmentu handia;

Urrezko Maskorra irabazi eta jen-

dea txundituta uzteko itxarope-

nez ariko dira abuztuaren 12tik

18ra. 

Lehena Granadako Pirotecnia

Accitania Maria Agustina su etxea

izango da. Ondoren, eta hurrenez

hurren, Castelloko Pirotecnia

Hermanos Caballer, Valentziako

Pirotecnia del Mediterraneo, Ita-

liako Pirotecnia Poleggi, Castello-

IKUSKIZUN EDERRAK
GAUEAN, KONTXAKO
BADIAREN GAINEAN 
Donostiako Aste Nagusian jende gehien bilduko duten ekitaldietako bat
izango da Su Artifizialen Nazioarteko 54. Lehiaketa. Zeruan, Kontxako
badiaren gainean, zazpi su etxe lehiatuko dira.

Lopez su etxeak iaz aurkeztu zuen ikuskizun bat. A.CANELLADA / ARGAZKI PRESS

Caballer su etxearen ikuskizun bat, Donostiako Aste Nagusiko Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketan. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

VIII bDonostiako Aste Nagusia BERRIA

Larunbata, 2017ko abuztuaren 12a

ko Pirotecnia Peñarroja, Txinako

Liuyang Newyear Fireworks, eta,

azkenik, Coruñako Pirotecnia Lo-

pez, iazko irabazlea.

ARGAZKI LEHIAKETA
Adituek epaituko dute zein izango

den hoberena, baina, horrez gain,

epaimahai gaztea ere egongo da.

Parte hartu nahi duenak izena

eman besterik ez du egin behar.

www.donostiakultura.eus/as-

tenagusiahelbidean ageri dira ar-

gibide guztiak

Halaber, su festek argazki zora-

garriak ateratzeko parada ematen

dute, eta, horri lotuta, Aste Nagu-

siko su artifizialen ikuskizunetan

egindako argazkien lehiaketa

antolatu dute. Parte hartzaile

bakoitzak hiru argazki bidal

ditzake, eta Internet bidez parte

har daiteke.

Abuztuaren 19an, berriz, eta

lehiaketatik kanpo, itxiera ekital-

dia eskainiko du Valentziako Piro-

tecnia Ricasa su etxeak, musika-

rekin eta irudiekin lagunduta. 

Azkenik, aurtengo Su Artifizia-

len Nazioarteko Lehiaketa iragar-

tzeko kartelaren egilea Oskar

Mendizabal da, hark irabazi baitu

kartela hautatzeko antolatu den

sariketa.


