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X
anistebane-
tan ongi pa-
satzea opa
die herrita-
rrei Jexux
Leonet Elize-
gi Oiartzun-

go alkateak: «Xanistebanetan
egongo ez direnei besarkada
handi bana bidali nahi nieke
Oiartzungo herriaren izenean.
Eta bertan izango garenontzat,
aholku hauek: gozatu Xaniste-
banak, ongi pasa pasatu gabe
eta errespetuz jokatu».

Jai batzordeak antolatu di-
tuen ekitaldietan parte hartze-
ra gonbidatzen ditu herrita-
rrak; haurrak, gazteak eta hel-
duak: «Ziur antolatutako eki-
taldi ugarien artean denok go-
zatzeko modua egongo dela».

Xanistebanetako jai batzor-
dean herriko kultur eta kirol el-
karteek hartzen dute parte, ho-

geita hamar elkartek baino
gehiagok. Alkateak haien lana
goraipatu du: «Jai batzordea
osatzen duten elkarteei, eragi-
leei eta kideei ere eskerrak
eman nahi nizkieke, haiek gabe
ez bailegoke xanistebanik. Egi-
ten duten lana oso aintzat har-

EDERKI PASATU
OIARTZUNGO JAIETAN
Festaz gozatzeko garaia heldu da Oiartzunera, abuztuaren 2tik 6ra
izango baitira xanistebenak, mundu guztiak ederki pasatzeko egunak. 

tzekoa da, eta urtez urte herri-
rako festa hobeak izan daitezen
ahalegintzen dira». 

Jai batzordearen helburuen
artean dago «festa parekideak,
herrikoiak, euskaldunak, parte
hartzaileak eta askeak» egitea. 

INDARKERIA
MATXISTARIK GABE
Jai batzordeak bezala, Oiar-
tzungo Udalak ere jai parekide-
ak nahi ditu, indarkeria ma-
txistarik gabe. «Xanisteban
parekideak nahi ditugu, eta
eraso sexistarik gabekoak. Ho-
rregatik, gogora ekarri nahi
dugu ezetz beti dela ezetz, eta
herritarrak erantzutera anima-
tu nahi ditugu edozein eraso-
ren aurrean». Horrela, eraso-
ren bat ikusi, entzun edo jasa-
nez gero, telefono zenbaki
hauek erabil daitezke: 900-84
01 11 (24 ordutan hainbat hiz-
kuntzatan), 943-49 33 11 (udal-
tzainak) eta 112 (larrialdiak).
Halaber, entzumen edo min-
tzamen urritasuna izanez gero,
SMS mezu labur bat bidal dai-
teke 600-12 31 12 telefono zen-
bakira Generoindarkeria hitza
idatzita eta izena eta tokia aipa-
tuta.

SOKADANTZA 
ETA SUZIRIA
Abuztuaren 2an, jaiak hasteko
suziria bota aurretik, udalba-
tzako kideek sokadantza 
egingo dute herriko plazan

Arkume jatea eta bazkalondoko festa abuztuaren 6an izango dira.

GOIATZ LABANDIBAR / OARSOALDEKO HITZA
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19:30etik aurrera, Haurtzaro

dantza taldearen eta Lartaun

txistulari taldearen laguntzaz.

Baita Oiartzungo Asanblada

Feministako kideak ere, gonbi-

datuak izan baitira.

Sokadantzaren eta suziriaren

segidan, Oiartzungo erraldoiek

jai giroa eramango dute herri

osora, kalejira egingo baitute

txistulariekin eta dultzaineroe-

kin. 20:30ean, Kalera ekitaldia

egingo da elizaren ondoan, eta

gauerditik aurrera dantza egi-

teko aukera izango da Done Ez-

tebe plazan, Tximeleta taldea-

ren doinuekin.

Hurrengo egunetan ere eki-

taldi ugari antolatuko dira

Oiartzunen. Besteak beste,

produktu ekologikoen azoka

eta helduen danborrada egingo

dira abuztuaren 4an; gazteen

eguna abuztuaren 5ean izango

da, eta gaztetxoen danborrada

eta arkume jatea abuztuaren

6an egingo dira.

Helduen danborrada abuztuaren 4an egingo da, eta gazteen eguna, abuztuaren 5ean. OIARTZUNGO UDALA
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.oiartzun.eus

@



O
iartzunen,

nor bere

arloan he-

rr i tarren

aldeko ze-

regin esti-

m a r r i a k

egiten aritzen diren hiru talde

goraipatuko dituzte aurtengo

xanistebanetan: Arraguako Al-

deguna elkartea, Osasun Pas-

torala eta Asanblada Feminista.

Horrela, Osasun Pastoraleko

boluntarioak omenduko ditu

udalak xanistebanen atarian,

Oiartzungo Asanblada Femi-

nistako kideak sokadantzako

gonbidatuak izango dira, eta

Arraguako Aldeguna elkarteko

ordezkariek botako dute jaiei

hasiera emateko suziria.

Jai Batzordeak proposatu du

Aldeguna elkarteko ordezka-

riek botatzea suziria, abuztua-

ren 2an, 19:30ean hasiko den

sokadantzaren ondoren. Alde-

guna elkarteko ordezkariekin

HERRITARREN 
ALDEKO ZEREGIN
ESTIMAGARRIAK
Oiartzungo Osasun Pastoralak, Aldeguna elkarteak eta Asanblada
Feministak egiten duten lana goraipatuko dute xanistebanetan. 

batera, Jexux Leonet Elizegi

alkateak eta udalbatzako kide-

ek parte hartuko dute txupina-

zoan. Ondoren, kanpai soinu

alaitsuekin batera, jaiak hasiko

dira.

ALDEGUNA
ELKARTEAREN LANA
50. urteurrena bete du Arra-

guako Aldeguna elkarteak,

1968an sortu baitzen. Urteo-

tan, lan handia egin dute xanis-

tebanetan, dantza txapelketa,

garai batean egiten zen Urka-

beko erromeria, bakailao txa-

pelketa eta beste hainbat jar-

duera antolatu baitituzte. Ur-

teurrena dela eta, zenbait eki-

taldi egin dituzte; besteak bes-

te, martxoaren 9an truk karta

jokoen txapelketa antolatu zu-

ten elkartearen egoitzan.

OSASUN PASTORALA
Aurtengo jaietan, Osasun Pas-

torala taldean aritzen diren bo-

luntarioak omenduko dituzte,

abuztuaren 1ean, udaletxeko

osoko bilkuren aretoan,

18:00etan.

Petra Lekuona zaharren

egoitzan beren borondatez la-

guntzen aritzen dira Osasun

Pastorala taldeko emakumeak.

Laguntza eskaintzeaz gain,

hango egoiliarrei jarduerak an-

tolatzen dizkiete, eta, azken

Oiartzungo Petra Lekuona zaharren egoitzan aritzen dira Osasun Pastorala

taldeko emakumeak.OIARTZUNGO UDALA
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batean, poza eramaten diete.

«Egiten duten lana aitortu nahi

zaie omenaldiaren bidez, eta

egoiliarrak zaintzen eta haie-

kin egoten egiten duten ezku-

tuko lana gizarteratu», Oiar-

tzungo Udaleko arduradunen

hitzetan.

Duela 21 urte sortu zuten

Osasun Pastorala Kontxi Erizek

eta Koro Labandibarrek. Ordu-

tik, emakume ugari aritu dira

taldean, eta, gaur egun, zortzi

bat dira. Hamabostero, bingoa

antolatzen dute Petra Lekuona

egoitzan, eta egun berezietan

bestelako ekintzak egiten di-

tuzte: kantaldiak, musika ema-

naldiak, tertuliak, sansebastia-

netako danborrada, sanfermi-

nak, Aitona-amonen Astea irai-

lean... Halaber, Eguberrietan

eta maiatzean, gaixoen Pazkoa-

ren bueltan, etxeetara bisitak

ere egiten dituzte.

ASANBLADA FEMINISTA
Oiartzungo Asanblada Femi-

nistako kideak izango dira aur-

tengo xanistebanen hasierako

sokadantzako gonbidatuak.

Mugimendu feministak he-

rrian egiten duen lana aitortzea

da asmoa, eta zoriontzea: Mar-

txoaren 8ko herriko antolake-

ta, festen ereduaren inguruko

hausnarketa, eraso sexisten

kontrako jarrera...

Oiartzungo Asanblada Femi-

nistak hainbat ekintza antolatu

ditu xanistebanetarako. Mar-

txoaren 8an bezala, jaietan ere,

herriko kaleak eta plazak ema-

kumez bete nahi dituzte, libre

gozatzen, uztailaren 21ean egin

zuten agerraldian azaldu zute-

nez: «Martxoaren 8a pasatu

zen, eta errealitatea ez da asko-

rik aldatu, baina sistema hete-

ropatriarkalari arrakala be-

rriak sortu genizkion, eta, jen-

darte antolaketa eraldatu arte,

horretan jarraitzeko asmoa du-

gu». 

Besteak beste, abuztuaren

4rako planto egitea proposatu

diete emakumeei, zaintza lane-

tan greba egitea. Izan ere, fami-

lia bazkariak, gaueko festaren

hurrengo eguneko otorduak,

jaietan erabiltzen den arropa-

ren garbiketa, etxearen garbi-

keta eta adinekoen eta haurren

zaintza orokorrean emakume-

ek egiten dituztela nabarmen-

du dute Asanblada Feminista-

ko kideek. Orokorrean eta jaie-

tan ere emakumeek egiten di-

tuzten lan horiekiko loturak

hautsi nahi dituzte, eta jaiaren

erdigunean jarri nahi dituzte.

Hori da abuztuaren 4ko planto-

aren mamia. «Festaz nahi be-

Oiartzungo Asanblada Feministako kideak, xanistebanetarako antolatu

dituzten ekintzak aurkezteko agerraldian. OARSOALDEKO HITZA
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zala, betebeharrik gabe goza-

tzeko aukera izango dugu ema-

kumeok». Jai batzordeak bat

egin du plantoarekin, eta ba-

bestu ere egin du. 

Ardura banaketena jai guz-

tietarako asmoa da, baina bere-

ziki egun horretan emakume-

ek jaia bere egin dezaten nahi

dute. Egitarau bat ere prestatu

dute: feministen bazkari bega-

noa izango da Landetxe plazan;

bazkalostean, Mirari Martiare-

nak eta Idoia Torregaraik Ba-

kean dagoenari bakean utzi

bakarrizketa egingo dute; eta,

ondoren, txosnetatik abiatuta,

poteo jira feminista.

Jaietako gainerako eguneta-

rako ere beste ekitaldi batzuk

antolatu dituzte: agerraldi fe-

minista Done Eztebe plazan,

abuztuaren 2an; Malen eta

Ekain Elizasuren kontzertua,

abuztuaren 3an; eta Hau ez da

kasualitatea bertso saio femi-

nista, abuztuaren 5ean. Hala-

ber, jaietan, txosna feminista

egongo da Landetxe plazan.

Ekitaldiez gain, jaietan auto-

defentsa feministarako deia

egin du Oiartzungo Asanblada

Feministak. «Erasoei eta eraso-

tzaileei aurre egin behar zaie».

Hala, autodefentsa feminista-

rako kitak banatuko dituzte

txilibitu batekin, erasotzaileak

markatzeko itsasgarriekin, he-

rriko protokoloa agertzen den

txartelarekin, eta kita erabil-

tzeko azalpenekin. Gainera,

ikusi edo jasandako erasoak sa-

latzeko txokoak egongo dira

herriko hiru lekutan.



U
rtero beza-

la, musika

estilo uga-

ritako doi-

n u a k

e n t z u n

ahal izango

dira  Oiartzungo xanistebane-

tan. Gazteek nahiz helduek

atsegin dituztenak, rock talde-

ak, disko jartzaileak, errome-

ria taldeak, dultzaineroak,

txistulariak, eta herriko beste

hainbat musikari eta abeslari

ariko dira.

Abuztuaren 2an, Ibargain

musika eskolak antolatutako

auzoz auzoko 37. ibilaldia egin-

go da 16:00etatik aurrera: Oiar-

tzungo musikariz osatutako

taldea ibiliko da herriko auzoe-

tan, Xanistebanak hastera doa-

zela jakinarazteko. Txupinazo-

aren ondoren, herriko txistula-

riak eta dultzaineroan kaleji-

ran ibiliko dira erraldoiekin,

eta, gauerdian, Tximeleta tal-

deak dantza egiteko kantu eza-

gunak joko ditu.

Abuztuaren 3an, Malen eta

Ekain abeslariek kontzertu la-

saia egingo dute Landetxeko

plazan, 18:30ean, eta gauean

Koban eta Liher rock taldeek

joko dute toki berean.

Abuztuaren 4an, berriz,

Oiartzungo Herri Musika Esko-

lako kideak kalejiran ariko dira

eguerdian, eta gero Maialen

Lujanbio eta Iker Zubeldia ber-

tsolariek kantatuko dute gai li-

brean. Arratsaldean dultzaine-

roen topaketa izango da, eta

gauean hainbat disko jartzaile

ariko dira.

Hurrengo egunetan, besteak

beste, Ezten Giro, Hiru Bi Band

eta Altxa Porru taldeek joko

dute, eta karaokea egingo da

txosnetan.

KANTU KANTARI
Urtero bezala, Lartaun abesba-

tzak Kantu kantari ekitaldia

egingo du jaietan. Abuztuaren

5ean izango da, herriko kalee-

tan, 12:30etik aurrera. Kantatu

nahi duen oiartzuar oro dago

gonbidatuta, eta entzun nahi

dutenak ere bai, herri kantu

sorta eder batez gozatzeko au-

kera egongo baita.

Kantuan aritu ondoren, baz-

karia egingo dute. Horretara

ere nahi duena joan daiteke,

baina aurretik izena eman be-

har zen.

BARRAKETAKO MUSIKA
Xanistebanetan, herriko gazte-

ek aukera izan dute barraketan

entzungo den musika proposa-

tzeko. 12 eta 18 urteko 105 gaz-

tetxok eta gaztek bozkatu dute

Internet bidez; bakoitzak ha-

mar kantu proposatzeko auke-

ra izan du, eta gutxienez horie-

tako zortzi kantuk euskarazko-

ak behar zuten. Oiartzungo

MUSIKA
DOINU UGARI
Ohi denez, musika doinu ugari entzungo dira
Oiartzungo jaietan, askotarikoak. Aurten,
gainera, barraketan jarriko diren kantuak
herriko gazteek aukeratu dituzte.

Oiartzungo xanistebanetan, Tximeleta taldeak —goian— abuztuaren 2an joko du, eta Ezten Giro taldeak, abuztuaren

5ean.. GORKA RUBIO / FOKU - EZTEN GIRO
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Udalak barraketarako fitxak
zozkatu ditu parte hartu dute-
nen artean.

Egitasmoak arrakasta handia
izan du. Izan ere, barraketan
jende asko biltzen da: haurrak
gurasoekin, eta baita gaztetxo
eta gazte ugari ere. Aurten, be-
raz, gustuko kantuak entzungo
dituzte, udalak martxan jarri-
tako bozketari esker. 

Herriko gazteek 200 abesti
baino gehiago proposatu dituz-
te guztira, eta udalak zerrenda
osatu du kantu horiekin; Oiar-
tzun Irratiaren laguntzarekin
prestatu duen USB gailu batean
gorde dituzte, eta barraketako
arduradunei helarazi diete. 

Hauek dira gehien aipatuta-
ko euskarazko bost kantuak:
Gure kaiola (Glaukoma), Aske
maitte (Gatibu eta Izaro), Euri-
tan dantzan (Gatibu), Aldapan
gora (Huntza) eta Gogoak (Es-
ne Beltza). Erdarazkoak, berriz:
Lo malo (Aitana eta Ana Gue-
rrero), Havana (Camila Cabe-
llo), Sad (xxxTentacion), Con
tol descaro (Tremenda Jauria)
eta Tu my love (Bomba Este-
reo).

Barraketan jarriko duten musika herriko gazteek aukeratu dute aurten. OIARTZUNGO UDALA
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Kantu Kantari ekitaldia abuztuaren 5ean izango da. OARSOALDEKO HITZA



KIROL JARDUERA
INTERESGARRIAK, 
GIRO ALAIAN
Herri krosa, pilota, sokatira, idi demak, harri-jasotzea, aizkora,
txirrindularitza, xakea, areto futbola... Kirol jarduera interesgarriak
egingo dira Oiartzungo xanistebanetan, jai giro alaian.

O
iartzungo

jaietako le-

hen egune-

an, abuz-

tuaren 2an,

Gora Xanis-

tebanak herri krosa egingo da.

Done Eztebe plazatik irtengo dira

korrikalariak: 16:30ean haurrak,

eta 17:00etan helduak. Bost kilo-

metroko bidea izango da, eta hel-

duek bi buelta eman beharko dio-

te zirkuituari. Done Eztebe plazan

hasiko da proba, eta Tartaloraino

iritsiko dira txosnetatik behera,

eta ezkerretara joango. Handik

hilerri aldera joango dira, barra-

ken gunea pasatu, eta Belutenetik

plazara bueltatuko dira berriz.

Iazko xanistebanetan ez zen

lasterketarik antolatu, baina aur-

ten korrika egiteko zaletasuna

dutenak gustura egongo dira, Go-

ra Xanistebanak herri krosean

parte hartuko ahal izango baitute.

Lasterketa egingo den lehen aldia

izango da.

PILOTA PARTIDAK
Pilotazaleak ere gustura egongo

dira. Oiarpe kirol elkarteak hain-

bat partida antolatu ditu, eta, be-

rritasun gisa, aurten lehen aldiz

emakumezko pilotari profesiona-

len arteko norgehiagoka izango

da. Abuztuaren 3ko gauean, Mai-

te Ruiz de Larramendi eta Miriam

Arrillaga, eta Miren Larrarte eta

Olatz Ruiz de Larramendi bikote-

ek jokatuko dute Madalensoro pi-

lotalekuan. Pilotan ere berdinta-

suna sustatzea da xedea. Jaialdi

horretan, herriko gazteez osaturi-

ko bi bikote ere ariko dira: Sein-

Ugalde eta Salaberria-Etxeberria.

Horrez gain, Oiarpe elkarteak

gizonezko pilotari profesionalen

arteko partida bat antolatuko du

abuztuaren 5eko arratsalderako,

Madalensoron bertan.

Egun berean, Oiartzungo Hau-

rren Pala Txapelketa Herrikoia-

ren finalak jokatuko dira Kontze-

jupean, eta biharamun goizean

Xanistebanetako Haurren Esku

Pilota Txapelketa Herrikoiaren fi-

nalak, toki berean.

Txost elkarteak ere hainbat

partida antolatuko ditu abuztua-

ren 3an. Pasaka eskuz modalita-

teko Gipuzkoako 4. Txapelketa-

ren finala jokatuko da Kontzeju-

pean, eta Pilota Plaza Librean

jaialdia egingo dute Beheko Pla-

zan: herriko gaztetxoak eta hel-

duak Villabonako Behar Zana tal-

dearen aurka ariko dira, eta Gi-

puzkoako talde bat eta Lapurdiko

beste bat bote luzeko partida bate-

an ariko dira.

Halaber, egun berean, gauean,

euskal pilota egokituko erakus-

taldia egingo da Madalensoro pi-

lotalekuan. 

HERRI KIROLAK
Abuztuaren 4rako herri kirolen

jaialdi ederra antolatu du Iturri-

Berri elkarteak Haurtzaro Ikasto-

lako plazan. Irati Astondoa, Nerea

Sorondo, Donato Larretxea, Aratz

Mugarza, Iñaki Azurmendi eta
Xabier Zaldua aizkolariak eta Ai-

mar Irigoien harri-jasotzailea ari-

ko dira.

Jaietan, beste hainbat kirol jar-

duera ere ere egingo dira: Oiar-

tzungo Auzoen Arteko 32. Sokati-

ra Txapelketa abuztuaren 3an, idi

demak abuztuaren 4an, 71. Xanis-

teban Txirrindulari Saria eta Haur

mailako banakako 21. Xake

Lehiaketa abuztuaren 5an, eta Ai-

tor Txiki 9. Areto Futboleko Txa-

pelketaren finalak abuztuaren

6an.
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Aimar Irigoien harri-jasotzailea abuztuaren 4an ariko da. IDOIA ZABALETA  / FOKU


