
Zeledon abuztuaren 4an jaitsiko da Andre Maria Zuriaren plazara, jaiei hasiera emango dien suziria jaurti ondoren. JUANAN RUIZ / FOKU
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G
a s t e i z k o
Andre Maria
Z u r i a r e n
jaien egita-
rauan, hain-
bat jarduera

eta ikuskizun antolatuko dira
abuztuaren 3rako, baina jaiak
hasteko ekitaldia, berez, abuz-
tuaren 4an izango da, suziriaren
jaurtiketarekin eta Zeledonen jai-
tsierarekin. 
Abuztuaren 4an, 18:00etan,

Andre Maria Zuriaren plazan,
aurtengo jaiei hasiera emango
dien suziria jaurtiko da, eta Zele-
donen jaitsiera izango da, milaka
lagunen aurrean, FML enpresa-
ren suziriekin, eta Gasteizko Udal
Musika Bandak joko dituen doi-
nuekin. Orduan, «Zeledon! Etxe
berria egin duk! Zeledon! Bal-
koian leiho on!» kantatuko dute
han bildutakoek.
Zeledonen jaitsiera eta jaien ha-

sierako suziria San Migeleko bal-
koitik ikusteko, 50 baimen bi-
koitz zozkatu dituzte Gasteizko

tuztenak, zortzi horien bidez kirol
femenino osoa ikusarazteko as-
moz, emakume kirolariak eta
oraindik egiteko geratzen den bi-
dea». Zehazki, emakume eta ba-
lio hauek aukeratu dira: kirol ka-
zetari bat (gaurkotasuna), presta-

tzaile bat (kirolarien entrenamen-
dua), federazioko zuzendari bat
(amets olinpiarraren alde lan egi-
ten du), eliteko kirolari ohi bat
(iragan arrakastatsua) eta lau ki-
rolari (etorkizuna, herri kirolak,
zailtasuna eta gainditzea ordezten
dituzte). Hauek dira: Janire Fer-
nandez de Olano atleta, Olga Ji-
menez kazetaria, Tania Lamarca
gimnasta, Irati Anda eskalatzai-
lea, Nagore Martin pilotaria, Ma-
ria Ascaso eskrima jokalaria, Ma-
de Urieta saskibaloi entrenatzai-
lea, eta Maider Mendia arauz kan-
poko funtzionaltasuna duen ige-
rilaria.

HAURRENTZAKO
JARDUERAK
Urtero bezala, haurrentzako jar-
duera ugari antolatuko dira jaie-
tan. Peñafloridako Kondearen
plazan eguerdiro zirkua, txotxon-
giloak eta antzerki emankizunak
izango dira. Leku berean, arra-
tsaldeetan, umeentzako minidis-

koa egingo da. Gainera, Prado
parkeko abentura gunean Birjo-
lastu programako jarduerak
egingo dira: haurrentzako jokoak
material birziklatuekin. 
Jaietan, bestela, haurrek ederki

pasatuko dute antolatuko dizkie-
ten gainerako jokoekin, lehiake-
tekin, gargantuarekin eta zezen-
suzkoarekin. Mendizabalan jarri
dituzten Barraketan ere bai.
Haurren eguna abuztuaren 7an

izango da. Eguerdian, Edurne eta
Zeledon Txikiren jaitsiera izango
da Andre Maria Zuriaren plazan.

ZENBAIT AZOKA
Juan Aiala plazan berriro jarriko
da Azoka Arabiarra (Arabiako su-
kaldaritza, eskulangintza, dantza
ikuskizunak, jokoak eta lante-
giak), Eusko Label sor-markako

FESTAZ GOZATZEKO
EGUNAK GASTEIZEN
Orotara 350 ekitaldi antolatuko dira Andre Maria Zuriaren jaietan.
Hainbat berrikuntza izango dira egitarauan.

Su artifizialen erakustaldiak abuztuaren 5ean, 6an, 7an eta 8an izango dira. RAUL BOGAJO / FOKU

Udaleko ordezkariek. 2.698 eska-
bide jaso ditu Udalak, eta horieta-
ko 2.051 onetsi dira oinarriak
kontuan hartuta.
Suziria jaurtiko duten lau adi-

nekoak aukeratzeko ere zozketa
egin dute, adinekoentzako zentro
soziokulturaletako erabiltzaileen
artean, eta bi emakume eta bi gi-
zon hauek izan dira hautatuak:
Andrea Corres (San Prudentzio
zentroa), Aurelia Encarnacion Iz-
quierdo (Aranbizkarra zentroa),
Daniel Uriondo (San Prudentzio
zentroa), eta Juan Luis Soriguren
(Aranbizkarra zentroa).

EKITALDI UGARI
Andre Maria Zuriaren jaietan,
orotara 350 ekitaldi egingo dira 22
tokitan, Gorka Urtaran Gasteizko
alkateak eta Estibaliz Canto Gas-
teizko Udaleko Kultura, Hezkun-
tza eta Kirol zinegotziak uztaila-
ren 11n jakinarazi zutenez. «Gure
jaiak oso pluralak izateagatik be-
reizten dira, gustu guztiak har-
tzen baitira kontuan; oso parte-

hartzaileak izateagatik, eta ekital-
dien ugaritasun eta kalitateaga-
tik, urtez urte handitzen baita, jai-
eremuen kopurua bezala, aurten
22ra iritsiko baitira», esan zuen
Urtaranek.
Aurten, zenbait berrikuntza

egin dira jaiak «modernoagoak,
eguneratuagoak, gardenagoak,
parte hartzaileagoak eta XXI.
mendekoak» izan daitezen, egi-
tarauaren aurkezpenean nabar-
mendu zutenez.
Urtaranek herritarrei eskatu

die aurtengo jaietan keinuez ez
ezik ekintzen bidez ere erakuts
dezaten «XXI. mendeko jaiak»
direla Andre Maria Zuriaren jaiak:
«Beraz, iraunkortasunaren alde
egiten dugula, suziriaren jaurti-
ketan beirarik erabili gabe, eta be-
girunea dela gure ezaugarria. Per-
tsona guztiekiko begirunea, edo-
zein ikuspuntutatik, eta horrek
zero tolerantzia esan nahi du in-
darkeria edo eraso mota ororekin,
matxistak barne, jakina». Alde
horretatik, «jaiek batzeko duten

ahalmena ahalik eta gehiena
aprobetxa dezaten eta programa
oso, askotariko eta aukeraz bete-
takoari etekinik handiena atera
diezaioten» opa die herritarrei.
Udalak «guztion jaiak» izan

daitezen nahi du, Cantok nabar-
mendu zuenez, «baina bereziki
emakume guztiena, herritar orok
ahaldunduta parte hartzen duten
jaiak, berdintasunezko jaiak izan
daitezen, eraso sexistarik edo
emakumeak gutxiesten duen
ekintzarik gabea, dela fisikoki
dela abestien bidez, benetako
berdintasuna lortzeko oraindik
ahalegin handia egin beharra da-
goela jakitun».

BERRIKUNTZAK
Aurtengo berrikuntza bat da Nes-
ka Txiki izenaren ordez Edurne
izena aukeratu dela. Horrez gain,
Edurne eta Zeledon Txikiren jai-
tsieraren leku aldaketa izango da,
lehenengo aldiz Andre Maria Zu-
riaren plazan egingo baita.
Beste berrikuntza bat emaku-

me kirolarien pregoi kolektiboa
izango da. Kirol jarduerak egiten
diharduten emakumeak ikusa-
raztea da xedea. «Lehen pregoi
kolektiboa ez bada ere, genero
talde oso bat ikusarazi nahi duen
lehena da, beren diziplinetan ari-
tzean jasaten duten desberdinta-
sunaren kontra borrokatzeko»,
Cantoren hitzetan.
Horrela, ez dituztela zortzi kirol

aukeratu nabarmendu zuen,
«zortzi emakume baizik, alor ez-
berdinetan dihardutenak, kirola-
ren zortzi balio ordezkatzen di-
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«Gasteizko jaiak oso
pluralak dira, gustu
guztiak hartzen baitira
kontuan, eta oso parte
hartzaileak dira»
GORKA URTARAN
Gasteizko alkatea

«Guztion jaiak izan
daitezen nahi dugu,
berdintasunezko jaiak,
herritar orok ahaldunduta
parte har dezan»
ESTIBALIZ CANTO
Gasteizko Udaleko Kultura, 
Hezkuntza eta Kirol zinegotzia



produktuekin egindako jakien
dastatzea egingo da Foru plazan
(biltzen den dirua Apdema adi-
men ezintasuna duten pertsonen
aldeko Arabako elkartearentzat
izango da), Loma Jeneralaren pla-
zan Eskulangintza eta Gastrono-
mia Azoka paratuko da, eta Car-
melo Bernaola ibilbidean Esku-
langintza Azoka.

SU ARTIFIZIALAK
Piroteknia Ikuskizunen Nazioar-
teko 16. Erakustaldiaren barruan,
abuztuaren 5ean, 6an, 7an eta 8an
su artifizialen ikuskizun ederrak
egingo dira Mendizabalan, barra-
ken ondoan, 23:00etan. Aurten,
Arabako su etxe batek (FML) har-
tuko du parte, hilaren 6an. 
Gainerako enpresak, Espainia-

ko estatukoak dira: bezperan,
Hermanos Fernandez (Murtzia)
ariko da, abuztuaren 7an Tomas
(Castello), eta abuztuaren 8an Al-
pujarreña (Granada).
Aurreko urteetan bezala, herri-

tarren botoek erabakiko dute zein
su etxek irabaziko duen lehiake-
ta. Udalaren webgunearen bidez
(www.vitoria-gasteiz.org) eta
010 telefono zenbakira deituta

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.vitoria-gasteiz.org

@

eman ahalko da botoa, abuztua-
ren 5eko 23:30etik hilaren 9ko
18:00ak arte. Boto emaileen arte-
an liburuak erosteko txartel bat
zozketatuko da. Irabazten duen
su etxeak datorren urteko era-
kustaldian hartuko du parte.

HERRI KIROLAK:
Herri kirolak atsegin dituztenek
eguerdiro ikusi ahal izango dituz-
te Herri Kiroletako Andre Maria
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Zuriaren Txapelketako proba in-
teresgarriak Foru plazan. Horre-
la, abuztuaren 5ean, aizkolariak,
lasto-jasotzaileak eta trontzala-
riak ariko dira, abuztuaren 6an
aizkolarien saioak, emakumez-
koen ingude jasotzea eta gizonez-
koen txinga erakustaldiak egingo
dira, abuztuaren 7an, 4 eta 14 urte
bitarteko haurrentzako eta gazte-
txoentzako hastapen saioak
(txinga erutea, lokotx bilketa, las-

Herri Kiroletako Txapelketa antolatuko da jaietan. JUANAN RUIZ / FOKU

to altxatzea, ingudea, orga jokoa,
giza proba eta sokatira), abuztua-
ren 8an aizkolariak eta harri-ja-
sotzaileak ariko dira, eta abuztua-
ren 9an idi demak, zaldi demak,
gizon probak eta emakumeen he-
rri kirolen erakustaldiak egingo
dira.
Azkenik, aipagarriak dira An-

dre Maria Zuriaren jaietan egingo
diren beste ekitaldi hauek: ohiko
ekitaldi erlijiosoak (bezperak, fa-

rolen prozesioa, egunsentiko
arrosarioa...), Blusen eta Nesken
Batzordearen zein Federazioaren
jarduerak, txosnek prestatu di-
tuztenak, eta Principal antzokian
aurkeztuko dituzten emankizu-
nak.

Haurren eguna abuztuaren 7an izango da. JUANAN RUIZ / FOKU



JAIETAKO ERASO MATXISTEN
BERRI EMATEKO DEIA
Gasteizko Udalak, mugimendu feministak eta Transbollomarika Sareak telefono zenbakiak
jarriko dituzte. Erasoa jasan dutenei nahiz lekuko izan direnei eskatu diete deitzeko. 

Indarkeria matxistaren aurkako elkarretaratze bat Gasteizen, aurtengo apirilean.JAIZKI FONTANEDA / FOKU

I
ndarkeria matxista ez
dela soilik eraso fisiko-
ra edo sexu erasora
mugatzen gogoratu du
Gasteizko Udalak, eta
zaku horretan sartu

behar direla baimenik gabeko zi-
rriak, musuak, komentario eta

izan portaera matxisten
konplize. Horiek etetea exijitu,
eta, beharrezkoa balitz, erasotzai-
lea espaziotik kanporatu. Bihurtu
jai giroa indarkeria matxistarik
gabeko gune. Bihurtu Beldur Ba-
rik Gune», eskatu du Udalak.

PROTOKOLOA
Mugimendu feministak ere pres-
tatu du Gasteizko jaietako eraso
sexisten kontrako protokoloa, eta
hark ere telefono zenbaki bat jarri
du gerta daitezkeen erasoei eran-
tzuteko eta erasoa jasan dutenei
laguntzeko (688-74 44 11 da zen-
bakia). Erasoren bat gertatuz ge-
ro, erasoak jendaurrean salatzeko
elkarretaratzea egingo du mugi-
mendu feministak hurrengo egu-
nean. Protokoloak hiru helburu
nagusi dituela gaineratu du: gaia-
ren inguruko kontzientziazioa
lantzea eta erasoen kontra egitea
guztion ardura dela gogoraraztea;
eraso bati ikuspegi feministatik
erantzutea; eta emakumeak jaie-
tan subjektu aktibo bilakatzea eta
autodefentsa feministaren alda-
rria zabaltzea.
Eraso homofoboak, lesbofobo-

ak edo transfoboak salatzeko
telefonoa jarriko du, berriz,
Transbollomarika Sareak. Eraso-
ren bat jasan edo ikusi dutenei
633-30 96 53 telefonora deitzeko
edo idazteko eskatu die, edo
transbollomarika.sarea@gmail.

com helbide elektronikora idaz-
teko. Eraso baten aurka nola
jokatu azaltzeko gida ere prestatu
du. Besteak beste, erasoa gerta-
tzean lasaitasuna mantentzea,
bakarrik egonez gero lagun bati
deitzea, eta, kalte fisiko edo psi-
kologikoak izan badira, ospitale
edo osasun zentro batera joatea
komeni dela azaldu du.
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begirada iraingarriak, irain LGT-
BIfobikoak, eta abar ere. Horiek
guztiak prebenitzeko eta horiei
aurre egiteko, informazio gune
bat jarriko du bihartik abuztua-
ren 9ra arte, Posta eta Agirre Le-
hendakaria kaleak gurutzatzen
diren gunean.

Horrez gainera, txosnetan eta
jaietan jende gehien ibiltzen den
inguruetako tabernetan kartelak
egongo dira, eraso matxistak zer
diren eta horiei nola aurre egin ja-
kinarazteko; bihar eta etzi, berriz,
hezitzaile bikote batek esku har-
tuko du, gazte jendearen egoerak

eta beharrak identifikatzeko eta
indarkeria matxistari aurre egite-
ko baliabideen gaineko informa-
zioa emateko. Halaber, Udalaren
Gizarte Larrialdietarako Zerbi-
tzua (945-13 44 44 telefono zenba-
kia)  eguneko 24 orduetan egongo
da martxan. «Ez onartu eta ez



ONGI PASATZEKO
AUKERA BLUSEKIN
ETA NESKEKIN
Gasteizko blusen eta nesken kuadrillek umore ona, alaitasuna eta
txantxa giroa transmitituko dituzte Andre Maria Zuriaren jaietan.
Hainbat jarduera antolatuko dituzte, urtero bezala.

Blusen eta nesken kuadrillek lore eskaintza eta ohorezko aurreskua egingo dizkiote Andre Maria Zuriari abuztuaren

5ean.JUANAN RUIZ / FOKU

G
asteizko blu-

sak eta nes-

kak saltoka

eta dantza

batean ibili-

ko dira egu-

nero jaietan, txarangekin, txan-

txa giro alaian, eta hainbat jar-

duera ere antolatuko dituzte. 

Aurten, bigarren urtez, blusen

eta nesken kuadrillak banaturik

aterako dira. Izan ere, duela bi

urte tentsioak sortu ziren kuadri-

llen artean, eta banatuta ateratzea

erabaki zuten. Alde batetik, Blusa

eta Nesken Batzordeko hemeretzi

kuadrillak aterako dira, eta beste-

tik, Nesken eta Blusen Elkarteen

Federazioko zazpiak. Orotara, lau

mila neska eta blusa baino gehia-

go dira.

Hala ere, badago kuadrilla guz-

tiak berriz batzeko itxaropena.

Hala adierazi zuen Estibaliz Canto

Gasteizko Udaleko Kultura zine-

gotziak uztailaren 24an, eta na-

barmendu zuen banaketa horrek

ez duela eraginik izango jaiegu-

netako giroan.

Jaien atarian, Blusa eta Nesken

Batzordeko taldeek Andre Maria

Zuriaren jaietarako egindako

pankartak aurkeztuko dituzte

Aihotz plazan, abuztuaren 3an,

18:00etan. Ondoren, Geu elkarte-

arekin batera, La Pulga taldearen

Berriketan ikuskizuna eta Gari-

lak 26 musika taldearen kontzer-

tua antolatuko dituzte toki bere-

an.

LORE ESKAINTZAK 
ETA AURRESKUAK
Blusa eta Nesken Batzordeko

kuadrillak 17:00etan aterako dira

Plaza Berritik, zezen plazara joa-

teko, eta 20:30ean itzuliko dira

Berpizkundearen plazatik, bi ibil-

bide hauek hartuta: Pio XII.aren

eta Jesus Guridi kaleetatik, eta

Dato eta Florida kaleetatik.

Nesken eta Blusen Elkarteen

Federazioko kuadrillak, berriz,

16:30ean aterako dira Plaza Berri-

tik, eta 20:00etan itzuliko dira

Berpizkundearen plazatik 

Blusa eta nesken kuadrilla guz-

tiek lore eskaintza eta ohorezko

aurreskua egingo diote Andre

Maria Zuriari abuztuaren 5ean,

Andre Maria Zuriaren irudia da-

goen plazatxoan, goizean. Abuz-

tuaren 8an, berriz, neska eta blu-

sa beteranoek meza, lore eskain-

tza eta ohorezko aurreskua

eskainiko dizkiote Andre Maria

Zuriari, goizean. Biharamunean,

jaien amaierako ekitaldian, oho-

rezko aurreskua egingo diote An-

dre Maria Zuriaren plazan, goizal-

deko ordu batean. Ondoren, Pra-

do kalean eroritako blusaren eta

neskaren igoera egingo dute.

Egunero, Arabar Erako Bolo Jo-

koen 5. Txapelketan parte hartu-

ko dute Foru plazako bolatokian,

eta abuztuaren 6an Blusen arteko

2. Triatloia eta elkartasunezko

pintxo-potea egingo dute, Araba-

ko Aspace elkartearen alde, Ber-

pizkundearen plazan.

Andre Maria Zuriaren jaiak bVBERRIA
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EGUN BAT
ERANTSIKO
DIETE JAIEI
Gaur irekiko dituzte txosnak Gasteizen;
Entxosnatu Eguna, feministena, okupazioarena,
elkartasunarena eta gazteena ospatuko dituzte. 

Egunero-egunero egingo dituzte herri bazkariak txosnetan.JUANAN RUIZ / FOKU

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

@

E
uskal Herriko
Unibertsitatea-
ren campusean,
Farmazia eta Le-
tren fakultateen
artean, jai eredu

parte hartzaile, herrikoi, parekide
eta euskaldunen alde egingo dute
aurten ere Gasteizko txosnek.
Gaur bertan irekiko dituzte,
21:30ean, ohi baino egun bat le-
henago, eta egitarau oparoa pres-
tatu dute Zeledonek agur esaten
duen arte. Egun gehienek, gaine-
ra, gai jakin bat izango dute ar-
datz. Hala, Okupazio Eguna izan-
go da bihar, eta Elkartasun Egu-
na, Entxosnatu Eguna, Gazte
Eguna eta Egun Feminista dato-
zen egunetan. Abuztuaren 9an
ere irekita egongo dira txosnak,

baina izen jakinik ez du izango
egun horrek.
Kontzertuak izan ohi dira egi-

tarauko protagonista nagusiak.
Aurten, honako hauek izango
dira: gaur, Atzambla eta Xavi Sa-
rria ariko dira; bihar, Boot Boys,
Akerbeltz eta DJ Elepunto; igan-
dean, Duluth, Cobra, We Are
Standard eta DJ Pintxafajita;
abuztuaren 6an, Penadas por la
Ley, Lendakaris Muertos, DJ Pe-
rez Troika Sobiet eta Systema;
abuztuaren 7an, Zartako-K,
Glaukoma, Bad Sound System eta
DJ Loro & Selektah Stepi; abuz-
tuaren 8an, Libe, Ira Rap, Koban,
Miss Bolivia eta DJ Armando Al-
Moroto VS DJ Bastarda Butti; eta
azkenik, jaiak amaitzeko, abuz-
tuaren 9an, Entropia, Doctor De-
seo eta DJ Azken Jaia izango dira.
Dena den, musikaz gain, beste-

lako hainbat ekitaldiz gozatzeko
aukera ere izango da txosnetan.
Besteak beste, egunero izango
dira herri bazkariak. Ekitaldi ho-
riek, gainera, ez dira gazteentzat
bakarrik izango. Abuztuaren 6an,
esate baterako, Irrien Lagunak
taldeak eskainitako ikuskizuna
izango da haurrentzat. Txosna-
gunean eraso sexistarik ez lelo-
pean, halako erasoren bat gerta-
tuz gero laguntza eskaintzeko te-
lefono bat ere jarri dute (688-74
44 41 da zenbakia).
Gaur egun, esparru ezberdine-

tan lan egiten duten kolektiboek
osatzen dituzte Gasteizko Txos-
nak: «Parte hartzeko eta erabaki-
tzeko eskubidea aldarrikatzen
dugun bitartean, lanean gogor ja-
rraitzen dugu, gero eta ekitaldi
gehiago antolatuz, orain dugun
eremua indartzen saiatuz eta par-
te hartu nahi duen guztiari ateak
irekiz», azaldu dute.
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Urtero bezala, askotariko kontzertuak izango dira aurten ere txosnetan.GASTEIZKO TXOSNAK



ASKOTARIKO
MELODIAK
Musika estilo ugaritako emanaldiak antolatuko
dituzte Gasteizko jaietan, hainbat tokitan. 

Vendetta taldeak abuztuaren 8an joko du, Foru plazan. IDOIA ZABALETA / FOKU

O
hi denez,

Gasteizko

Andre Maria

Z u r i a r e n

jaietan an-

tolatuko di-

ren kontzertuen artean, Foru pla-

zakoak izango dira jendetsuenak.

Txarango, Rosario Flores, Marky

Ramone eta The Soulbreaker

Company, World Dance Music by

La Blanca eta Vendetta ariko dira

abuztuaren 4tik 8ra, hurrenez

hurren.

Aihotz plazan, euskarazko es-

kaintza egongo da. Gozategi,

Liher, Governors, eta Gontzal

Mendibil, Gorka Knörr eta Urko

ariko dira gauerdian, eta bertso

saioak 13:30ean hasita egingo

dira. Halaber, euskal folklorea

lantzen duten taldeek Aihotz pla-

zan bertan eta Plaza Berrian joko

dute.

Txosnetan ere emanaldi inte-

resgarriak egingo dira, eta lagun

ugari bilduko dituzte. Besteak

beste, Boot Boys, Cobra, Lendaka-

ris Muertos, Glaukoma, Bad

Sound, Libe eta Doctor Deseo tal-

deek joko dute.

DANTZA EGITEKO
DOINUAK
Bestalde, dantza egiteko doinuak

jotzen dituzten orkestrak Plaza

Berrian eta Florida parkean ariko

dira; jota taldeak, Peñafloridako

Kondearen plazan; Gasteizko

Udal Musika Banda, Florida par-

kean; beste hainbat musika ban-

da, Arka plazan; eta Ganbera mu-

sikako kontzertuak Luis Aranbu-

ru musika eskolako aretoan izan-

go dira.  

Gainerako emanaldiak Faleri-

na lorategian eta Santa Maria pla-

zan antolatuko dira; barietate

ikuskizunak, Probintzia plazan,

eta gau jaiak, Arka plazan.
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.vitoria-gasteiz.org

@

Doctor Deseo taldea txosnetan ariko da abuztuaren 9an.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Gozategi taldeak abuztuaren 5ean joko du, Aihotz plazan. IDOIA ZABALETA / FOKU



KALEJIRA
HANDIAK
Erraldoi, buruhandi, zaldi eta txoten
konpartsak Gasteizko kaleak alaituko ditu. 

H
andiak dira

Gaste izko

erraldoiak.

Garaiera al-

detik, bai eta

historia al-

detik ere, ehun urte bete baitzi-

tuzten iaz. Uztailaren 30ean, hain

zuzen, eta egun horretan men-

deurrena ospatu zuten.

Gasteizko Udalak 1917. urtean

erosi zituen lau erraldoi, bi bikote,

hain zuzen: Aramaioko baserrita-

rrak eta Araba mendialdeko ba-

serritarrak. Gaur egun, guztira

hamar erraldoi dira, hiru baserri-

tar bikote eta erregeak. Aramaio-

ko eta mendialdeko baserritarrei

Regüeveros bikotea gehitu zi-

tzaien konpartsa lanean hasi eta

gutxira, eta erregeak, berriz,

90eko hamarkadan batu ziren,

Heraclio Fournier enpresak opa-

ritu zizkion udalari karta saileko

lau erregeak. Gaur egun ateratzen

diren erregeak orduko haiek dira,

baina berrituta daude

Erraldoi, buruhandi, zaldi eta

txoten konpartsa da gaur egun

garai bateko Gasteizko erraldoien

eta buruhandien konpartsa. Kon-

partsaren hasierako urteetan, lau

buruhandi erosi zituzten, erral-

doiekin kalejiran ibiltzeko, baina,

gaur egun, zortzi aritzen dira

haurrak zirikatzen, maskuriare-

kin, eta lauko bi taldetan ibiltzen

dira. 

Konpartsara batzen azkenak

txotak eta zaldiak izan dira. Haiek

ere Heraclio Fournierren karta

sortako sailak ordezkatzen dituz-

te, eta, beraz, lau txota eta lau zal-

di dira.

JAIAK GIROTZEN
Erraldoi, buruhandi, zaldi eta txo-

ten konpartsa oso lanpetuta ibili-

ko da Andre Maria Zuriaren jaie-

tan, eta haurrek eta haien guraso-

ek ederki pasatuko dute haiekin

egunero. Kalejira ederrak egingo

dituzte, giro alaian.

Abuztuaren 4an, Zeledonen

jaitsieraren ondoren, kalez kale

ibiliko dira urtero bezala. San

Prudentzio kalean hasita,

18:30ean, eta ibilbide hau egingo

dute: San Prudentzio kalea, Arka

plaza, Eduardo Dato kalea, Posta

kalea eta Agirre lehendakariaren

kalea. 

Geroxeago, 19:15ean, Andre

Maria Zuriaren omenezko bezpe-

retara joango dira San Migel eliza-

ra, udal segizioarekin, Gasteizko

Udal Musika Bandarekin eta Udal

Txistulari Bandarekin, eta,

19:30ean, dantzaldia egingo dute

San Migeleko eskaileren azpian.

Ondoren, ibilbide hau egingo

dute: Mateo Moraza kalea, Agirre

Lehendakariaren kalea, Posta ka-

lea, Eduardo Dato kalea eta San

Prudentzio kalea.

Abuztuaren 5ean, San 

Prudentzio kaletik hasiko dute

kalejira 11:00etan, eguerdian

Andre Maria zuriaren plazatik

abiatuko dira, eta 13:00etan Plaza

Berritik.

Abuztuaren 6an, San Pruden-

tzio kaletik 12:00etan hasiko dute

kalejira, eta 13:15ean Probintzia

plazatik.

EDURNEREKIN ETA
ZELEDON TXIKIREKIN
Abuztuaren 7an, berriz, San Pru-

dentzio kaletik hasiko dute kaleji-

ra Gasteizko haurrek Andre Maria

Zuriari lore eskaintza 11:00etan

egin ondoren, eta eguerdian An-

dre Maria Zuriaren plazatik atera-

ko dira Edurnerekin eta Zeledon

Txikirekin.

Hurrengo egunean ere San

Prudentzio kaletik abiatuko dira

eguerdi aldera. 

Azkenik, abuztuaren 9an toki

eta ordu berean hasiko dute kale-

jira, eta, 13:30ean, erraldoi, bu-

ruhandi, zaldi eta txoten konpar-

tsaren agurra izango da San Anto-

nio eta San Prudentzio kaleen

arteko bidegurutzean.

Gasteizko Andre Maria Zuria-

ren jaietan ez ezik, hiriko beste

hainbat festatan ere parte hartzen

du erraldoien eta buruhandien

konpartsak, hala nola Olarizuko

jaietan, Olentzeroren etorreran

eta San Anton egunean. Gasteiz-

tik kanpo ere, hainbat herritako

jaietan ibiltzen dira, erraldoi to-

paketetan, askotan.
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