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Marijaia etorriko da



M
arijaia da

Bi lboko

Aste Na-

g u s i k o

ikur na-

gusia, eta

urtero haren etorrerarekin ema-

ten zaie hasiera festei Bizkaiako

hiriburuan. Jada prest dago

Arriaga antzokiko balkoian bere

agerpena egin eta jaiei behar be-

zalako hasiera eskaintzeko.

Abuztuaren 19tik 27ra ospatuko

da Aste Nagusia, eta bertan, 400

ekitaldi inguru antolatu dituzte,

publiko oso eta askotarikoaren-

tzat. Juan Mari Aburto Bilboko al-

kateak adierazi duen gisa, «azen-

FESTA GIROAZ
GOZATU BILBON
Hamaika ekitaldi antolatuko dituzte Aste Nagusirako, abuztuaren 19tik
27ra haurrek, gazteek eta helduek ederki pasa dezaten. 
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tu eta doinu guztiak bat eginda

ageri dira gure Aste Nagusian,

hizki larriz idatzitako partaide-

tzaren eta aniztasunaren ikur

bihurtuta».

Alfonso Fernandezek diseina-

tu du Marijaia eta Bilboko Aste

Nagusia gainean direla adieraz-

ten duen kartela, Mari eta Bali

Balearen desfileak ikusmina piztuko du herritarren artean. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS



Haurrek jarduera eta joko ugari egin ahal izango dituzte Txikigunean. MONIKA DEL VALLE /ARGAZKI PRESS
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izenekoa. Kartelean, Marijaia

bale baten gainean agertzen da,

hain zuzen, Bilboko jaietan jende

gehien biltzen duen Balearen

desfileari erreferentzia eginez.

Kultura eskaintza zabalaz go-

zatzeko aukera izango da Bilboko

hainbat txokotan. Musika, an-

tzerkia, Txikigunea, folklorea, su

festa... Aspertzeko betarik ez da

faltako bederatzi egun horietan.

Kaleak eszena bihurtuko dira

hemeretzi kasutan. Euskal Herri-

ko antzerki konpainiak eta artis-

tak eta nazioartean ospea eta

sona dutenak Bilbora iritsiko dira

bakoitzaren ikuskizuna eskain-

tzeko. Emankizun horiek Arriaga

plazan eta Gas plazan ikusi ahal

izango dira. Bestalde, Campos

Eliseos antzokian komedia eta

umorezko bakarrizketak ikuste-

ko aukera izango du interesa

duen orok.

Txikigunea haurren eta gazte-

txoen bilgune bihurtu da urteen

poderioz. Txikiguneko izarrak

pizten: atera barruan duzun hori

lemapean, 0 eta 12 urte bitarteko

haur eta gaztetxoek antolatu

diren 24 jardueretan parte har-

tzeko parada izango dute adina-

ren arabera egokitutako lau

guneetan. Itziar Urtasun Bilboko

Udaleko Berdintasun, Lankide-

tza, Bizikidetza eta Jaien Saileko

zinegotziak adierazi moduan,

Bilbo Balioen Hiria eta Bilbo, hiri

adiskidetsua haurrekin proiek-

tuen sustapena egin nahi da han.

Abuztuaren 20tik 27ra arte izan-

go ditu ateak zabalik Txikigune-

ak, Casilda Iturrizar parkean,

11:00-14:30 eta 16:30-20:00 bitar-

tean. 

GUZTIENTZAKO JAIA
Munduko festaren epizentroa

bilakatuko da bederatzi egunez

Bilbo, eta, bitarte horretan, dene-

tariko ekitaldiez gozatzeko auke-

ra paregabea izango dute bertara-

tzen diren denek. Musika

emanaldi askotarikoak egingo

dira, musika estilo guztiak aintzat

hartuta, horrela denek izan deza-

ten Aste Nagusia gozatzeko 

aukera. Horri lotuta, ekitaldi fol-

klorikoak ez dira faltako, bai ber-

takoak eta baita kanpokoak ere.

Eta, folkloreari hertsiki helduta,

gastronomia. Areatzan egunero

suak piztuta izango dira euskal-

dunen artean hain tradizionalak

eta kuttunak diren platerak pres-

tatzeko. Aipatzekoa da esanda-

koaz gain Aste Nagusian kirol jar-

duera ezberdinak antolatu

dituztela, bai ikusle eta zaletu

moduan ikustekoak, bai parte

hartzekoak ere.

Ekitaldi ugari izango dira, be-

raz, Aste Nagusian, eta hala, aha-

lik eta publiko zabalenera iritsiko

da festaren melodia eta erritmoa.

Baina Bilboko Udalak harago joan

nahi izan du, eta urritasunen bat

duenak ere jaiez gozatu ahal izan-

go du. Horretarako, hainbat egi-

tasmo jarri dituzte. Batetik, jaien

kartela braillez idatzita egongo

da, eta irakurketa errazera egoki-

tutako programak helaraziko

dira. Bestetik, haurrentzako an-

tzerkietan keinu hizkuntza inter-

prete bat egongo da, eta, gainera,

kontzertuetan urritasunen bat

dutenentzako leku bereziak pres-

tatuko dituzte.

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

@

Bilboko Aste Nagusia
eskuragarri egongo da
sakelakorako sortu
duten ‘app’-ean.



B
ilboko Udalak,
konpartsek eta
hiriko hainbat
merkatari elkar-
tek –900 denda
eta ostalaritza

lokalek— iazko jaietan aurkeztu
zuten elkarlanean antolatu zuten
Ez beti da ez kanpaina. Aste Na-
gusian gerta litezkeen eraso sexis-
tei aurre egiteko protokolo bate-
ratua osatu zuten kanpaina ho-
rren barruan. Aurten ere mezua

sentsibilizazio eta prebentzio
lanak eginez. Eguneratu ere egin
dira egun teknologia askotariko-
ek eskaintzen dituzten abantai-
lak baliatuz eta hainbat eragile
eta erakunderekin lankidetzan
arituz.

NEURRIAK HARTZEN
Gerta daitezkeen eraso sexistei
aurre egiteko, Bilboko jaien anto-
lakuntzan jardun diren eragile eta
erakundeak batu egin dira eran-
tzun bateratu eta irmoa emateko
arazoari.
Bilboko udaltzaingoa eta Er-

tzaintza elkarlanean ariko dira
Aste Nagusirako prestatutako se-
gurtasun operazioan. Bi polizia
taldeen zaintza eta segurtasun la-
nak indartuko dituzte jaiek

iraungo duten bederatzi egune-
tan.
Udalak adierazi duenez, «ja-

rrera matxistekiko zero toleran-
tzia sendotu behar da, eta, edo-
zein arrisku atzemanez gero, ger-
taerak salatzea bidezkoa dela
gogorarazi». Udaleko laguntza-
rako telefonoak denbora guztian
egongo dira martxan behar dute-
nen zerbitzura. Bestalde, larrial-
dietarako zenbakia (112) eta udal-
tzaingoarena (092) eskuragarri
izango dira.
Konpartsek 2008tik abian du-

ten protokoloa indarrean izango
dute. Txosna bakoitzean, erasoa
jasan duenari oinarrizko laguntza
emateko bideak egongo dira, eta
erantzun publiko indartsua pres-
tatuko da halakorik jazoz gero.

ERASO SEXISTEN
AURKAKO KANPAINA
Bilboko Udalak ‘Ez beti da ez’ lelopean eraso sexisten aurkako
kanpainaren irudi berria zabaldu du. Marijaia ageri da, eskua zabalik,
erasoen aurkako gaitzespena erakusteko. Udalak jaietan informazio
guneak eta telefono zerbitzuak jarriko ditu, eta Bilboko konpartsek
txosnetan laguntza eta informazioa emango diete herritarrei.
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Bilboko Udaleko, konpartsetako eta hainbat merkatari elkartetako

ordezkariak, elkarlanean osatutako Ez beti da ezkanpainaren aurkezpenean

iazko Aste Nagusian. MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

berbera da, eta inolako eraso se-
xistarik gabeko berdintasunezko
Aste Nagusiaren aldeko kanpaina
hori herritar eta bisitari orori za-
baldu nahi zaio.
Udalak gonbidapen mezua bi-

dali du kanpaina horretan parte
har dezaten herritarrek. Horreta-
rako, bideo labur bat grabatzeko
gonbita egin zaie euren gaitzespe-
na adierazteko, eta ondoren sare
sozialetan zabal dezatel eskatu
#EzBetiDaEz hashtag-a erabiliz.

Bilboko Udalak bideo horietako
batzuk hautatuko ditu iragarki
bat egiteko; horrela, herritarrek
gaiaren inguruan duten inplika-
zioa adieraziko da.
Bilboko konpartsen jarrera ere

antzekoa da, eta, adierazi dute-
nez, «onartezinak dira jaietan
gertatzen diren mota guztietako
erasoak, eta guztioen artean
aurre egin behar diegu». Urte
luzeetan hainbat ekinaldi antola-
tu dituzte,  arazoari aurre egiteko



J
ada motorrak be-

rotuak dituzte Bil-

boko konpartsek,

eta irrikaz daude

Bilboko Aste Na-

gusiari behar be-

zalako hasiera emateko. Izan ere,

29 konpartsek Areatzan kokatu-

ko dituzte euren txosnak jai he-

rrikoiak sustatu eta indartzeko

asmoz. Hainbat ekitaldi, tokira

biltzen diren denak festaren zu-

rrunbilo frenetikoan murgildu

daitezen. Jolasak, lehia gastrono-

mikoak, kirol jarduerak eta beste

motatako ekitaldiek osatzen du-

ten konpartsen egitaraua.

Aipatzekoa da Bilboko konpar-

tsek app bat jarri dutela eskura-

garri, sakelakoan euren egitaraua

izan dezan halakorik nahi duen

edonork. Hor, Aste Nagusian ze-

har antolatu dituzten jarduera eta

ekitaldiez gain, bestelako infor-

mazioa eta berriak begiratzeko

aukera izango da.

Sukaldaritza lehiaketa ugari

antolatu dituzte Aste Nagusirako,

lehiakideek euren sukaldeko tre-

betasunak erakuts ditzaten. Egu-

nero, plater bat izango da hauta-

tua, eta parte hartu nahi dutenek

lehiaketan izena eman beharko

dute. Bestalde, konpartsek pres-

tatzen dituzten ogitartekoen arte-

an ere txapelketa egingo da, Aste

Nagusiko ogitartekorik hoberena

zein den erabakitzeko.

Baina ez dira sukaldekoak

izango erakutsi ahal izango diren

trebetasun bakarrak. Estrategia

lantzeko eta buruari eragiteko

txapelketak ere egingo dira txos-

nagunean. Xake partidak, karta

eta estrategia borrokak, tiragoma

txapelketa edota goitibehera las-

terketa lehia izango dira horieta-

KONPARTSEK
ALAITUKO
DUTE GIROA
Bilboko konpartsek ekitaldi ugari antolatuko
dituzte Aste Nagusirako, eta alaitasuna eta
umore ona transmitituko dute.

Marijaia txosnetan, iaz, konpartsetako kideez inguratuta. ARITZ LOIOLA / ARGAZKI PRESS

ko batzuk. Azken horretan, gai-

nera, aldaketak izan dira: batetik,

astebetez aurreratu da jaitsiera,

partaideak indartsu egon daite-

zen, eta, bestetik, umeentzako eta

gaztetxoentzako goitibehera tai-

lerra antolatu dute goitibehera

bat nola eraikitzen den ikasteko.

JAIAK ETA HERRIKOIAK
Herrikoitasuna du ezaugarri na-

gusia Bilboko konpartsen Aste

Nagusiko egitarauak. Herrikoita-

suna bere zentzurik zabalenean.

Horregatik, gizarteko pertsona

guztietara iristea dute helburu,

inor bazterrean utzi gabe eta de-

nek goza dezaten festarekin.

Hala, haur eta gaztetxoei bereziki

zuzenduta 125 ekitaldi antolatu

dituzte. Azpimarratu duten beza-

la, «edozein herritar izan daiteke

protagonista», eta haurrek ere

«bederatzi egunez eta 24 orduz

parte hartzeko jarduerak izango

dituzte gozagarri».

Kirolak edo izerdi patsetan bu-

katzeko ekitaldiak ere izango dira

Aste Nagusian. Horren testigu

dira, besteak beste, abuztuaren

21erako antolatu den Aerobithoia

eta abuztuaren 25ean egingo den

Hiri Krosa.

Kantuak ere izango du tarterik

bederatzi egun horietan. Bitan,

gainera. Onartu bezala, badakite

lehen eguneko Freddy Mercury-

ren ahotsa Joaquin Sabinarena

bihurtzen dela segituan, baina,

ondo abestea baino ondo pasa-

tzea denez asmoa, ostegun eta la-

runbat iluntzean izango dute ho-

rretarako aukera interesdunek.

Umorea eta alaitasuna topatu

nahian dabilenak, bada, Bilboko

konpartsei bisita egin beharko die

Bilboko aurtengo Aste Nagusian.
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Hamaika ekitaldi eta
beste hainbeste ilusio
aurkitu ahal izango dira
Areatzako txosnetan.

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

@



G
aua heltzen
denean, ilun-
tasuna bere
gorenean de-
nean, zerura
begiratu, eta

su artifizialen koloreak eta for-
mak ikus daitezke. Bilboko Aste
Nagusian 27. Nazioarteko Su Arti-
fizialen Lehiaketa egingo baita,
eta parte hartuko duten zazpi su
etxeak surik ederrenak eta txun-
digarrienak jaurtitzen ibiliko dira.
Iaz Bilboko Udalak egin zuen

azterketa baten emaitzek zioten
su artifizialen ekitaldia dela jende
gehien biltzen duen ekitaldia eta,
aldi berean, oniritzirik handiena
duena. Beraz, aurtengo emanal-
diak ere bide beretik joango direla
espero da.
Gauero, 22:45 markatzen due-

nean ordularian, su etxeek beren
magia eta trebezia erakusteko or-

IKUSKIZUN EDERRAK
BILBOKO ZERUAN
Zazpi su etxe lehiatuko dira 27. Nazioarteko Su Artifizialen Lehiaketan
abuztuaren 19tik 25era. Astondoak aurtengo Aste Nagusia agurtzeko
ikuskizun aparta aurkeztuko du abuztuaren 26an.

Su artifizialen ikuskizun paregabeak aurkeztuko dituzte Aste Nagusian.

ARITZ LOIOLA / ARGAZKI PRESS

dua izango dute. Nazioarteko su
etxe horiek abuztuaren 19 eta 25
artean lehiatuko dira: Hermanos
Fernandez (Murtzia, Espainia),
A.P.E. Parente Romualdo (Italia),
Pirotecnia Turis (Valentzia, Es-
painia), Feerie (Frantzia), Pirotec-

nia Esteban Martin (Granada, Es-
painia), Martello (Italia) eta Piro-
tecnia Vulcano (Madril, Espainia).
Zazpi su etxe horiek bi sari ira-

bazteko aukera izango dute. Ba-
tetik, epaimahaiaren saria, zei-
nak aholkulari adituak izango di-
tuen, eta, bestetik publikoaren
saria. Bigarren horretan parte
hartu nahi duenak, Bilboko Aste
Nagusia 2017 app-aren bidez
eman dezake bere botoa. Gainera,
bozka eman dutenen artean
hainbat sari lortzeko aukera
egongo da.

EUSKAL AMAIERA
Baina su artifizialen erakustaldia
ez da abuztuaren 25ean amaitu-
ko, nahiz eta nazioarteko lehiake-
tak hala egingo duen. Bilboko
Aste Nagusiari su artifizialen za-
ratarekin eta koloreekin amaiera
emateaz arduratuko dira Aston-
doa su etxekoa, abuztuaren 26an,
egun horretarako propio antolatu
duten ikuskizunarekin.
Su artifizialak ikusteko, ordea,

toki aproposa bilatu behar da.
Horretarako, hainbat ikustoki
egongo dira Bilbon. Itsasadarra-
ren ezkerraldea, Nafarroa kaletik
Uribitarteko pasealekura izan ohi
da suak ikusteko tokirik apropo-
sena. Beste gune batzuk dira
Arriaga plaza, Areatza, Ernesto
Erkoreka plaza, Campo Volantin
pasealekua, Etxebarria parkea eta
Uribitarteko pasealekua Zubizu-
ritik Guggenheimera.
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M
usikak eta

kontzer-

tuek tarte

z a b a l a

i z a n g o

dute Bil-

boko Aste Nagusian. Hainbat

agertokitan musika estilo ezber-

dinez gozatzeko parada izango

dute interesatuek.

Kontzertu handiei dagokienez,

Abandoibarran kokatutako ohol-

tzan izango dira, eta hantxe taula-

ratuko dira Zea Mays eta Esne Bel-

tza talde euskaldunak. Amaral eta

El Consorcio taldeek eta Antonio

Orozco eta Vanesa Martin abesla-

riek ere Abandoibarran emango

dute euren kontzertua.

Plaza Barria munduko musi-

ken txokoa bihurtuko da Aste

Nagusian. Besteak beste, Kuba-

tik, Espainiatik, Jamaikatik,

Ameriketako Estatu Batuetatik

eta Europa iparraldetik etorrita-

ko musika taldeak arituko dira.

Puerto Candelaria talde kolon-

biarra izango da Plaza Barriko

oholtzaren gainean doinu eta

MELODIA 
ETA ERRITMO
UGARI
Estilo ugaritako musika emanaldiez gozatu
ahal izango da egunero Aste Nagusian.

Abandoibarrako agertokian joko dute Esne Beltza eta Zea Mays taldeek: abuztuaren 24an eta 19an, hurrenez hurren. IÑIGO URIZ - JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

melodia latinoamerikarrak

eskainiko dituenetako bat. Eus-

kal musikak ere izango du tarte-

rik munduko musikaren artean,

eta Gozategi taldeak bere 25 urte-

ko ibilia ospatzeko kontzertua

emango du artista gonbidatuekin

batera. 

Aldiz, musika klasikoarekin

gozatu nahi dutenek Enkarnazio-

aren elizan izango dute parada,

egunero, 20:30ean hasita.

BERTAKOEN OHOLTZA
1985ean egin zen Bertako pop-

rockaren lehen jaialdia, eta orain-

dik ere indartsu dabil egitasmoa.

Bizkaiako musika taldeak ezagu-

tzeko eta egun zer-nolako musika

egiten duten jakiteko asmoa iza-

nez gero, Bilborock aretoan izan-

go da aukera.

Baina aipatutako horiek ez dira

izango Bilbon musikaz eta kon-

tzertuez gozatzeko toki bakarrak.

Europa parkean, Casilda Iturrizar

parkean, Areatzako kioskoan eta

Areatzako oholtzan beste estilo

eta kutsuko musika egongo da.

Bilboko Aste Nagusia bVIIBERRIA
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Z
er arraroa izan-
go litzatekeen
Bilboko Aste
Nagusia txupi-
nerarik eta pre-
goilaririk gabe.

Jaietan zerbaiten falta sumatuko
litzateke. Marijaiarekin batera,
Bilboko Aste Nagusiko ikurrak
dira.

Ane Ortiz Ballesteros (Bilbo,
1989) izango da aurtengo txupi-
nera. Bilboko konpartsetako As-
kapeñako kidea, hau da, herri ez-
berdinen arteko elkartasunaren
alde lan egiten duen konpartsa-
koa, eta, ogibidez, berdintasun
teknikaria eta sexologoa, eta bera
aukeratu dute aurtengo jaietan
suziriak botatzeko arduradun.

Festetako pregoia irakurtzeaz
arduratuko dena eta, beraz, pre-

JAIETAKO TXUPINERA
ETA PREGOILARIA
Udalaren Jai Batzorde Mistoak Ongi Etorri Errefuxiatuak plataforma
aukeratu du aurtengo Aste Nagusiari hasiera emango dion pregoia
irakurtzeko, eta Bilboko Konpartsek Askapeña konpartsako Ane Ortiz
Ballesteros izendatu dute Aste Nagusiko txupinera izateko.
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Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformaren deialdiari erantzunez, milaka

lagun bildu ziren Gernikara apirilaren 29an Ongi Etorri Gernika 2017

ekinbidean. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

goilariaren arropetan sartuko
dena, berriz, Ongi Etorri Errefu-
xatuak plataforma izango da,
bere barruan Bizkaiko 94 erakun-
de eta eragile biltzen dituena,

errefuxiatuen gaiak kezkatuta.
Pregoilaria Bilboko Udalaren Jai
Batzorde Mistoak aukeratu du.

EGUNGO IRUDIAK
Bai Ane Ortiz eta bai Ongi Etorri
Errefuxatuak plataforma gaur
egun Mendebaldeko gizartean
zein Europan edota munduan
bizi diren arazo eta borroken isla
moduan ager daitezke.

Ongi Etorri Errefuxatuaren ka-
suan, aipagarriak dira errefuxa-
tuen egoera salatzeko antolatu di-
tuzten ekinaldiak. Besteak beste,
urtarrilean Melillara (Espainia)
egindako lehen karabana martxa
—jarraipena izan du, haren ostean
martxa gehiago etorri baitira—,
eta apirilaren 29an eta 30ean Ger-
nikara 15.000 pertsonak egin zu-
ten martxa izan dira nagusiak.

Ane Ortiz Ballesteros txupinera. BILBOKO KONPARTSAK


