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U
rtero bezala,

auzo lanar i

esker antolatu

dira Ondarro-

ako andra-

m a i x a k .

Horrela, udalak eskerrak ematen

dizkie jai batzordeari eta jaietako

egitaraua osatzeko lan egin duten

herri eragile guztiei.

Abuztuaren 11tik 18ra izango

dira andramaixak, eta zortzi

egun horietan jai giroa ez da falta-

ko Ondarroan, Zunbeltz Bedia-

launeta Ibaibarriaga alkateak

nabarmendu duenez. «Jaiak

herritik pentsatuta daude, herri-

tarrentzat eta kanpotik datoze-

nentzat. Ekitaldi ugari egongo

dira: kontzertuak, kukaña, herri

kirolak, erromeriak, eta, zelan ez,

aurten ere Leokadi da faltako».

Hain zuzen ere, Leokadi maita-

tua izango da aurtengo omendua,

40 urte baitaramatza Kortxeletik

arrantzale, langile zein langabe,

ikasle, kirolari eta parrandaza-

lea».

Abuztuaren 11 Santa Klara

eguna izango da, abuztuaren 12a

Txintxirrika Eguna, abuztuaren

13a Gazte Eguna, abuztuaren 14a

Amnistia Eguna, abuztuaren 15a

Andra Mari eguna, abuztuaren

16a Kuadrilla Eguna —Made in

Spain izango da aurtengo gaia

kuadrillentzat—, abuztuaren 17a

Arrantzale Eguna, eta abuztua-

ren 18an aniztasun jaia egingo du

Ondarroako Pueblao de Bassoul

Senegaldarren Elkarteak Udala-

ren laguntzarekin.

INDARKERIA
MATXISTAREN AURKA
Ondarroako Udala eta Jai Batzor-

dea indarkeria matxistaren aurka

daude, eta jarrera sexisten aurre-

an, berdintasunerako udal kon-

tseiluak autodefentsa feminista-

rako deia egin du. Halaber, jaie-

tan, Bildur barikzapiak banatuko

dira txosnetan, gaztetxean, Gazte

Egunean eta Eraso Sexistarik Ga-

beko Gunean. Jarrera sexistei au-

rre egiteko aholkularitza gune bat

ere antolatuko da, abuztuaren

13rako Musika Plazan eta abuz-

tuaren 16rako alde zaharrean

19:00etatik 22:00etara.

ONGI PASATU
ANDRAMAIXETAN
Haurrek, gazteek eta helduek ongi pasatzeko jarduerak eta ikuskizunak
antolatuko dira Ondarroako andramaixetan abuztuaren 11tik 18ra. 

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

@

Ohi denez, Atako bandan dantza saioak egingo dira Arrantzale Egunean,

abuztuaren 17an, Ondarroako kaleetan, Kresala kultur elkartearen eskutik .

LORE BENGOETXEA / LEA-ARTIBAI ETA MUTRIKUKO HITZA
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jaisten andramaixak hasi direla

jakinarazteko.

Jende orok ongi pasatzeko jar-

duerak eta ikuskizunak egongo

dira jaietan, eta «mila koloreko

Ondarroa» izango da, alkatearen

hitzetan: «Baserritar nahiz



FESTAZ GOZATU
ALGORTAKO 
PORTU ZAHARREAN
Kuadrillen jaitsiera eginez eta Txo panpina zintzilikatuz
ekingo diete Algortako Portu Zaharreko jaiei, abuztuaren 11n.

E
derrak dira

Getxoko Algorta

auzoko Portu

Zaharreko jaiak,

portuak xarma

berezia duelako;

antzinako ohiturak zein herrita-

rrek atsegin dituzten garaian

garaiko ekitaldiak uztartzen dire-

lako; haurrentzako, gazteentza-

ko eta helduentzako jarduera eta

ikuskizun interesgarriak antola-

tzen direlako; eta, jakina, giro

paregabea sortzen delako. Hori

guztia dela eta, esan daiteke

Algortako Portu Zaharreko jaiak

Getxoko jai nagusiak direla. 

Jai batzordea ahalegintzen da

ahalik eta esparru handiena aha-

lik eta eskaintza handienarekin

betetzen, bai Algortako Portu

Zaharreko jaietan, baita sanina-

zioetan ere, eta horretarako kua-

drillen laguntza estimagarria iza-

ten dute.

TXUPINAZOA
Jaien hasierako txupinazoa abuz-

tuaren 11n egingo da, eguerdian,

eta ondoren haurren kuadrillen

jaitsiera izango da, Kasino plaza-

tik, Ku-Klux fanfarreak lagundu-

ta.

Ohorezko Txupinazoa, berriz,

17:30ean egingo da, eta gero gaz-

teen eta helduen kuadrillen jai-

tsiera egingo da Portu Zaharrera

Ku-Klux fanfarreak lagunduta.

Bigantxa Solte Dago, iazko kua-

drilla txapelketaren irabazleak,

eramango du Txo panpina. Kua-

drillen jaitsieraren ibilbidea

honako hau izango da: Kasinotik

irten eta Basagoititik jaitsiko da

Algortako etorbideak Karitate

kalearekin egiten duen bidegu-

rutzeraino, eta handik aurrera

jarraituko du Aretxondo aldapa

hartu arte.

19:30ean, sardina jana egingo

da portuko plazan; Bigantxa Solte

Dago kuadrillak irakurriko du

pregoia, toki berean, eta Txo pan-

pinaren zintzilikatzea egingo da.

Gauean, 21:30ean, zezensuz-

koa ibiliko da portuan ipiniko

duten agertokiaren inguruan, eta

ordu horretan No Tokar Records,

Salda Dago eta Lotzio Selektah

musika taldeen emanaldias hasi-

ko da. Txosnetan, berriz, Desor-

den eta Beste 2 Gazte musika tal-

deek joko dute.

Abuztuaren 12a Emakumeen

Eguna eta Arrantzale Eguna izan-

go da. 13:00etan, eraso sexisten

kontrako mosaikoa egingo da

Beheko belarrean, eta bi ordu

geroago bazkari feminista egingo

da txosnetan. Arratsaldean,

berriz,  sardinak banatuko dituz-

te portuko plazan.

Egun horretan, dantza eta

musika emanaldi interesgarriak

egongo dira. Alde batetik, Ana

Lara Dantza Eskolako ikasleak

eta A2I2 taldea agertoki handian

ariko dira 13:00etatik aurrera, eta

Dantzak Itxas Argia taldea,

berriz, hormatzar handian,

22:00etan. Bestetik, gauean

Dulce Castigo eta Las Sexpeares

taldeek joko dute portuko agerto-

kian, eta binilo gaua egingo dute

Gazte txosnan.

Abuztuak 13a Txiki Eguna

izango da, eta hainbat jarduera

antolatuko dira haurrentzako eta

gazteentzako. Besteak beste, goi-

zean eta arratsaldean umeentza-

ko jolas parkea zabalik egongo da

beheko errepidean, eta skatean

ibiltzen ikasteko eskolak emango

dituzte La Kantera Skate Skolako

kideek.

Gazte txosnan gazteen bazka-

ria egingo dute 15:00etan, eta

ordu bat geroago buruhaundien

eta txistularien jaitsiera izango da
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.getxo.eus

@

Kuadrillen jaitsiera egingo da abuztuaren 11n Algortako Portu Zaharrean.

Haurrena eguerdian, eta gazteena eta helduena arratsaldean.JOSU SAN JOSE

Tellagorritik, Agurra taldeak

antolatuta.

Arratsaldean, umeentzako

nasapuntakoa izango da horma-

tzar txikian, eta helduentzako

nasapuntakoa eta salto txapelke-

ta, berriz, hormatzar handian.

Abuztuak 14a Marmitako

Eguna eta Pijama Eguna izango

da. Besteak beste, Marmitako

Lehiaketa egingo da goizean, eta

arratsaldean Paule Loizaga, Ker-

man Diaz eta Unai Mendiburu

bertsolariek kantatuko dute por-

tuko plazan; 20:30ean, Kuadri-

llen Txapelketako sari banaketa

egingo da txosnetan.

Jaiak abuztuaren 15ean amai-

tuko dira, goizaldeko 6:00etan,

hain zuzen.Txo panpina erreko

da hormatzar handian, eta ondo-

ren jaiei amaiera emateko traka

egingo da.



KOLORE ALAIAK
GERNIKAKO JAIETAN
Kolore eta ekitaldi ugari izango dira Gernikako jaietan: kirol probak,
musika eta bertso saioak, gastronomia lehiaketak, haurrentzako jokoak,
mozorroen desfilea... Jende orok ongi pasatzeko modukoak. 

Haurrek ederki pasatuko dute Gargantuarekin Gernika-Lumoko jaietan.

MARISOL RAMIREZ / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.gernika-lumo.net

@

H
aurrek, gaz-

teek eta hel-

duek ederki

pasatzeko

modua izan-

go dute Ger-

nikako jaietan. Horretan saiatu da

jai batzordea, eta jarduera eta

ikuskizun ugariz osatu du egita-

raua, jaietan Gernikako herria

kolore alai ugariz margotzeko.

«Herritar guztiei zuzentzen gara

kantari, kolorea eman guran Ger-

nikako herriari», diote jai egita-

rauan irakur daitekeen Lilibertso

izeneko bertsoan.

Jose Maria Gorroño Etxebarrie-

ta Gernika-Lumoko alkateak

agur beroa egiten die Gernika-

Lumoko herritar guztiei Andra

Mari eta San Roke jaietan: «Urte-

ro ospatzen ditugun jai hauekin

gure tradizioari omenaldia egiten

diogu. Gure tradizioaren balioa

ospatzeko eta gozatzeko gonbi-

dapena luzatzen dizuet».

Gernika-Lumoko Udalak eta jai

batzordeak jaietan ongi pasatzea

opa die herritarrei, betiere zen-

tzuz eta begirunearekin. Horrela,

Udalak alkoholaren kontsumo

arduratsua egiteko dekalogo bat

argitaratu du, eta abuztuaren

14ko gauan testing programa

egingo du, dibertsioguneetako

droga ilegalen kontsumoari lotu-

tako arriskuak murrizteko as-

moz.

Halaber, Ez, ezetz da! Eraso se-

xistarik ez! lelopean Gernika-Lu-

moko Udalak indarkeria matxis-

taren aurkako kanpaina egin du:

«Jaiak + errespetua = denontzat

gozamenamezua zabaldu nahi

dugu, errespetua askatasunaren

bermea delako». Jai batzordeak

ere jaietan berdintasuna eta begi-

runea izatea nahi du, Lilibertsoan
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azpimarratu dutenez. «Emaku-

meen ahotsa lehen lerroan naba-

ri, ezetza ezetza dela gera dadila

argi».

JAI HANDIAK
Gernikako jaiak, berez, abuztua-

ren 14tik 18ra dira, baina hilaren

10etik 26ra arte jarduera eta ikus-

kizun ugari antolatuko dira, jai

egitarauaren barruan. Besteak

beste, txupinazoa hilaren 14an

izango da —Andra Mari Korala

abesbatzako ordezkari bat izango

da pregoilaria—, herri bazkaria eta

herriko larrain dantza abuztua-

ren 16an egingo dira, eta mozo-

rroen desfilea abuztuaren 17an.

Kirol proba interesgarriak ere

antolatuko dira: 11. Nazioarteko

Zesta-Punta Txapelketa, Gernika

Hiribilduko Emakume Pilotarian

Masterra, 35. Gernika Hiria futbol

garaikurra, kuadrilla arteko

errugbi txapelketa, Mus Arineko

10. Txapelketa, 64. San Bartolome

Sari Nagusia txirrindulari laster-

keta, idi probak, estropadak eta

beste hainbat. Bestelako lehiake-

tak ere bai: sukalki txapelketa,

tortilla txapelketa, irrintzi txapel-

keta, txinbera lehiaketa, nasa-

puntakoa...  

Musikazaleek oso gustura

egongo dira jaietan, orotara 18 tal-

de ariko baitira. Besteak beste,

Vendetta, Leihotikan, Tooth, Rai-

mundo Amador, Ezten Giro eta

Iseo & Dodosound. 

Bertsozaleak ere bai. Izan ere,

abuztuaren 10ean Nerea Ibarza-

bal, Oihana Iguaran, Unai Iturria-

gak eta Andoni Egaña bertsola-

riak ariko dira, eta abuztuaren

15ean Uxue Alberdi, Amets Arza-

llus, Sustrai Colina eta Onintza

Enbeita.

Azkenik, haurrentzako jardue-

ra ugari antolatuko dira, apar jaia

esaterako, eta gargantua nahiz

erraldoien eta buruhandien kon-

partsa kalejiran ibiliko dira.



ASKOTARIKO
JARDUERAK
BURLATAN
Jai giroa nagusi izango da Burlatan
abuztuaren 14tik 19ra. Udalak prestatutako
egitarauaz gain, herriko hainbat elkartek
ekitaldiak antolatu dituzte.

B
urlata beste giro
batean ikusi ahal
izango da jaie-
tan, beste irudi
batekin, Txema
Noval Galarraga

alkateak azaldu duenez, eta hau-
xe esan die herritarrei: «Gozatu
zure festez; gozatu ditzagun gure
festak». 
Hori bai, giro ederrean eta begi-

runearekin. Burlatako jaiak
«berdintasunean» bizitzeko es-
katu die Udalak, indarkeria ma-
txistarik gabe. «Eraso sexistarik
gabeko festak nahi ditugu, eta, era
berean, festetan ez ditugu inola
ere nahi erasoen atzean dauden
jarrerak», azpimarratu du Burla-
tako Udaleko Berdintasun Ba-
tzordeak. Horrela, sexu eraso ba-
ten aurrean izanez gero, telefono
zenbaki hauetako batera deitzeko
eskatu die herritarrei: 948-24 25
42 (Udaltzaingoa) edo 112 (SOS
Nafarroa).

BURLATAKO MUSIKA
BANDA KULTURALA
Urtero bezala, giro bikaina eta as-
kotariko jarduerak egongo dira
Burlatako jaietan: herriko plaze-
tan eta kaleetan, txosnetan, peñe-
tan nahiz gaztetxean. Udalak an-
tolatutako egitarauaz gain, elkar-
te eta eragile hauek aritu dira jaie-

tarako ekitaldiak antolatzen: Bur-
lata Berria, San Joan parrokia,
Burlatako herri erakundeak, Sol
Sostenido, Burlatako Emakume-
en Elkartea, Barrachichar Anti-
guoen Elkartea, Mikel Gurea Xake
Kluba eta La Toskana taberna.
Herritarren bozek hautatuta,

Burlatako musika banda kultura-
lak botako du txupinazoa abuz-
tuaren 14ko eguerdian, Larrañeta
plazan, eta, ohi denez, karrika
dantza eta Burlatako Txistularien
kontzertua egingo dira egun ho-
rretan. 
Gainerako egunetan, hauek

izango dira, besteak beste: zezen-
suzkoa, bigantxak, haurrentzako
tailerrak, Erraldoi eta Buruhan-
dien Konpartsaren kalejirak, Bur-

latako Udala 31. Esku Pilota Txa-
pelketa, kaldereteen herri bazka-
ria, munduko arrozen topaketa,
saiheski jana eta 2018an hildako
emakumeen omenaldia; halaber,
hainbat musika talderen emanal-
diak izango dira: El Drogas, Black-
beltz, Los Txilangos, Bastardix,
Chuchin Ibañez y sus Mariachis
eta beste hainbat.

Udako jaiak b VBERRIA

Ostirala, 2018ko abuztuaren 10a

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.burlada.es

@

Kaldereteen herri bazkaria abuztuaren 16an egingo da Burlatako jaietan.OSKAR MONTERO



LEITZAN
DANTZAN
Leitzako San Tiburtzio jaietako txupinazoa
abuztuaren 10ean izango da. Abuztuaren 15era
arte giro bikaina egongo da herrian, 
 eta dantza egiteko doinu alaiak entzungo dira. 

Leitzan festa giroa piztuko da, eta erraldoiak dantzan hasiko dira txupinazoaren ondoren. IDOIA ZABALETA / FOKU

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

@

L
eitzako San Tibur-
tzio jaiak, berez,
abuztuaren 4an
hasi dira, orduan
ospatu baitute
Ereparto Eguna.

Hurrengo eguna Umeen Eguna
izan da, baina jaiei hasiera emate-
ko txupinazoa abuztuaren 10ean
egingo da, 18:00etan. Aurretik,
baina, kuadrillen arteko herri-ki-
rol probak izango dira plazan, goi-
zean, eta, ondoren, erretiratuen
bazkaria eta herri bazkaria.
Txupinazoarekin festa giroa

piztuko da, eta Incansables txa-
ranga, txistulariak, erraldoiak,
gaiteroak eta buruhaundiak he-
rrian barrena aterako dira kaleji-
ran. Ondoren, musika emanaldi
bat egongo da Aurrerako atarian,
eta gauean zezensuzkoa aterako
da.

Aurten, Gabriel Saralegik bota-
ko du txupinazoa, herritarrek au-
keratuta. Aurten, Pesta Batzorde-
ak proposatu du txupinazoa he-
rritarrek erabakitzea, bozketa
bidez. Hiru hautagai ziren bozka-
tzeko, Villabona talogileak, Ga-
briel Saralegi eta eskolako iraka-
sale erretiratuak. Denera 379 he-
rritarrek eman dute boza, eta
Saralegik 130 jaso ditu. Urte asko-
an herri kirolak bultzatzen aritu
da, eta herriko egitasmoetan au-
zolanean parte hartzen. 
Abuztuaren 11n, San Tiburtzio

egunean, Aurrera dantza taldeko
ezpata dantzariak ariko dira pla-
zan, eguerdian. Arratsaldean, be-
rriz, Leitzako bertso eskolako
bersolariek kantatuko dute Au-
rreran, eta goxokiak banatuko
dira haurren artean.
Hurrengo egunetako ekital-
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dien artean, besteak beste, hauek
izango dira: paella lehiaketa
abuztuaren 12an, umeentzako
apar festa, txakolin dastaketa eta
herri afaria abuztuaren 14an, eta
helduen ingurutxoa abuztuaren
15ean.

MUSIKA ETA BERTSOAK
Jaietan, Incansables txarangaz
gain, musika talde eta disko jar-
tzaile hauek ariko dira: Esne Bel-
tza, Tximeleta, Katez, Koban,
Dama, Suakai, Rockalean, 3inda-
rrok, Lur-J, DJ Bull, DJ Map-H, DJ
Loro, DJ-e eta Oihan Vega. 
Halaber, Maialen Lujanbio Zu-

gasti, Aitor Mendiluze Gonzalez,
Julio Soto Ezkurdia, Nerea Elus-
tondo Plazaola, Joanes Illarregi
Marzol eta Xabat Illarregi Marzol
bertsolariek abuztuaren 13an
kantatuko dute, plazan,
18:00etan.

HERRI KIROLAK
Herri-kirol saio ikusgarriak ere
antolatuko dira. Abuztuaren 11ko
arratsaldean, plazan, Jon Lapaza-
ran eta Garbiñe Lopez de Auralde
lastoa atxatzen, lastoa botatzen
eta ingudea altxatzen ariko dira,

Karmele eta Jon Gisasola harria
jasotzen, eta Joseba Santxezek
giza proba egingo du.
Abuztuaren 15ean, berriz, Jon

Rekondo, Julen Alberdi Txikia,
Eneko Otaño eta Xabier Orbego-
zo Arria V.a aizkolariak ariko dira
plazan, eguerdian.
Pilota partidak ere jokatuko

dira. Abuztuaren 12an, Patri Espi-
nar eta Maite Ruiz de Larramendi
Olatz Arrizabalaga eta Leire Etxa-
nizen aurka ariko dira, goizean.
Hurrengo eguneko gauean, be-
rriz, Agirre-Zabala eta Peña II.a-
Galartza bikoteen arteko partida
jokatuko da, eta Olaizola II.a-
Imaz eta Bengoetxea VI.a-Albisu
bikoteen artekoa.

OTORDU GOZOAK
GAZTETXEAN
Gaztetxean herri jantokia aton-
duko dute egunero. Ogitarteko-
ak, hanburgesak eta pizzak eskai-
niko dituzte, eta aukera beganoa,
barazkizalea eta glutenik gabe-
koa ere egongo dira. Leitzan ber-
tan ekoiztutako edo erositako
produktuekin prestatuko dituzte
jakiak.
Gaztetxearen eta txosna ba-

tzordearen laguntza estimagarria
izan du Pesta Batzordeak egita-
raua prestatzeko. Bai gaztetxeak,
bai txosna batzordeak eta bai Pes-
ta Batzordeak nabarmendu dute
jaietan errespetuz ibil behar dela:
«Ez da jarrera sexista, arrazista
ezta homoforik onartuko!».

PROTOKOLOA
Udala haiekin bat dator, eta eraso
sexistarik jasan edo ikusiz gero
telefono zenbaki hauek erabiltze-
ko eskatu die herritarrei: 016
(informazioa), 012 (arreta proto-
koloa), 948-56 46 14 (salaketa
judiziala) eta 686-66 08 12 (Ber-
dintasun Batzordeko arduradu-
na).
Gainera, Jaietarako eraso sexis-

ten aurkako protokoloa martxan
jarri dute Leitzako Udalak eta
Berdintasun Batzordeak. «Leitza
parekide, berdinzale, segurua eta
justua eraikitzen jarraitzea ezin-
bestekoa da. Aurtengo gure hel-
buruetako bat askotan salatzen
ez diren edota lagunarteko elka-
rrizketetan geratzen diren eraso-
en inguruko bilketa bat egitea
izango da».
Azken urteotan Leitzako Uda-

lak, Berdintasun Batzordeak eta
Pesta Batzordeak eraso sexistarik
gabeko herri bat eraikitzeko lan-
ketan jardun dute. «Aurten ere
eraso sexistei aurre egiteko pro-
tokoloa berrikusi eta egokitzeko
konpromisoa hartu dugu. Guz-
tiok norabide berean, koordina-
tuta, urratsak zehaztuta, eran-
tzun azkarrak eta bateratuak
emateko asmoz buru-belarri ibili
gara lanean».



MUSIKA 
ETA ALGARA
AGOITZEN
Txupinazoa bota, eta musika, algara eta festa
giroa nonahi izango dira Agoitzen. Abuztuaren
11tik 15era izango dira herriko jai nagusiak.

A
bu z t u a r e n
11ko eguer-
dian, txupina-
zoa egin eta
gero, festa gi-
roa egongo da

Agoitzen abuztuaren 15era arte.
Beraz, jaiak larunbatarekin hasi
eta asteazkenarekin amaituko
dira. «Suziria lehertu eta algara
hedatuko da osteguneko ordu
txikietaraino», Agoizko alkate
Unai Lako Goñiren hitzetan.
Txaranga, gaiteroak, trikitila-

riak, txistulariak, musika taldeak,
erraldoiak eta buruhandiak, bu-
rrunba, dantzariak eta zezensuz-
koak izango dira jaietako prota-
gonistak, eta prozesioez, entzie-
rroez eta zenbait herri bazkariz
gozatu ahal izango da. Alkateak
nabarmendu duenez, «animo,
indarra, osasuna eta ongi pasa,
eta oroitu ezetza beti dela ezetz».

INDARKERIA
MATXISTARIK GABE
Izan ere, Agoizko Udalak indar-
keria matxistarik gabeko jaiak
nahi ditu: «Agoitzen ez dugu era-
so sexistarik onartzen». Horrela,
sexu erasorik izanez gero, 112 te-
lefono zenbakira (SOS Nafarroa)
deitzeko esan die herritarrei, eta
arreta emateko protokoloa akti-
batuko duela. 
Halaber, indarkeria matxista-

rik ikusiz gero, aholku hauek
eman dizkie: «Ez onartu, eta har
ezazu jarrera aktiboa, eta saiatu
ekiditen; joan erasotako emaku-
mearengana, eta lagundu».
Azken batean, Agoizko Udalak

herritarrei eskatu die jaietan ongi
pasa dezatela, errespetuarekin
eta zentzuz: «Ongi pasatu, pasatu
gabe». Horrela, festetan zurrut
eginez gero arriskuak gutxitzeko
zenbait jarraibide jarri ditu jai egi-
tarauan.
Bestalde, aurtengo jaietako

txupinazoa egiteaz arduratuko
dira Agoitzen dauden errefuxia-
tuen kolektiboetako eta El ABC

que salva vidas elkarteko ordez-
kariek. Agoizko osasun arloko
langileak aritzen dira elkarte ho-
rrekin.
Txupinazoa eta gero, kalejiran

hasiko dira Erraldoi eta Buruhan-
dien Konpartsa, Agoizko gaitero-
ak, Milaur Agoizko gaitero taldea,
Iraunkorrak txaranga eta Agoiz-
ko txistulariak.
Arratsaldean, haurrentzako jo-

lastokia zabalduko da kirolde-
gian, eta haurrek ederki pasatuko
dute airezko gazteluekin, ekor-
tzeko makinarekin eta beste zen-
bait joko eta jarduerarekin.
Zurrakapoteen proba ere egin-

go da arratsalde horretan, Iraun-
korrak txarangarekin, eta ilun-
tzean dantzaldia egingo da Agoiz-
ko Leo Silva eta Iosu Garate disko
jartzaileekin, Nafarroa Beherea
plazan. Ondoren, larrain dantza
eta dantzaldia izango dira Agoiz-
ko gaiteroekin eta txistulariekin,
eta, atsedenaldian, zurrakapote
eta pankarta onenen sari banake-
ta egingo da.
Gauean, zezensuzkoak aterako

dira udaletxetik, eta merkatuko
plazan Kentzak Hortik eta Altxa-
tu rock taldeak eta DJ Bull ariko
dira; goizaldean, Agoizko bu-
rrunba egingo da, Nafarroa Behe-
rea plazatik abiatuta.
Abuztuaren 12an, prozesioa eta

pilota partida profesionalak izan-

go dira, besteak beste. Abuztua-
ren 13an, haurren egunean, txu-
pinazo txikia, haurren mozorro
lehiaketa eta paella jatea egingo
dira. Ilazki Elizari Mina da 2018ko
alkate txikia, Lehen Hezkuntzako
6. mailako ikasleek hautatua.
Azkenik, gazteen eguna hila-

ren 14an izango da, eta adinekoen
eguna, biharamunean.

Udako jaiak bVIIBERRIA

Ostirala, 2018ko abuztuaren 10a

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

@

Txistulariek eta erraldoiek alaituko dute Agoizko jaietako txupinazoa. IDOIA ZABALETA - JAGOBA MANTEROLA / FOKU



TAFALLA
ZURIZ
JANTZIKO DA
Zuriz jantzita eta zapi gorriarekin, ederki
ibiltzeko aukera dute herritarrek Tafallako
jaietan abuztuaren 14tik 20ra arte.

Txupinazoan sekulako giroa egongo da Tafallan. JAGOBA MANTEROLA - IDOIA ZABALETA / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.tafalla.es

@

T
afalla festaz jan-
tziko da abuz-
tuaren 14tik
20ra arte. Herri-
tarrak zuriz jan-
tzita eta zapi go-

rriarekin aterako dira jai egitarau
oparoaz gozatzera; izan ere, hau-
rrek, gazteek eta helduek ederki
pasatzeko moduko jarduerak an-
tolatuak dituzte.
«Lagunekin, familiarekin, bisi-

tariekin, herritarrekin konparti-
tzeko une kutunak izango dira»,
Tafallako jai batzordeko kideek
azpimarratu dutenez. «Egun
hauetako alaitasunarekin ongi
pasatzera animatzen zaituztegu,
betiere pertsonen arteko errespe-
tua mantenduz».
Indarkeria matxistaren aurka

daude Tafallako Udala eta jai ba-
tzordea. Herritarrei jakinarazi
diete eraso bat izanez gero edo
ikusiz gero telefono zenbaki ba-
tzuetara dei dezaketela, eta ahol-
ku hauek eman dizkiete: «Eraso
bat gertatzen ari dela ikusten du-
zunean, hurbildu zaitez, eta gal-
detu ea laguntza behar duen; la-
guntza eskatzen badizute, emaio-
zu lehentasuna; arreta eta begiru-
ne handiz entzun iezaiozu eraso
egin diotenari, ez utzi bakarrik».
Telefono zenbakiak hauek dira:
948-70 40 66 eta 092 (udaltzain-
goa), 948-70 34 28 (Tafallako arre-

ta zentroa), 016 (informazioa eta
aholkularitza) eta 112 (SOS Nafa-
rroa).
Arturo Goldaracena Tafallako

Alkateak, Jacinto Goñi jai batzor-
deko presidenteak eta Ignacio
Moros kirol patronatuaren presi-
denteak abuztuaren 2an aurkeztu
zuten jai egitaraua, eta azpima-
rratu zuten«adin guztietako jen-
dea eta gustu guztiak» kontuan
izanik antolatu direla jarduerak.
Jai batzordearen, Tafallako Uda-
leko  Berdintasun Arloaren eta Ki-
rol Patronatuaren artean prestatu
dute egitaraua.

EKITALDI UGARI
Jaien aurreko astean Berdintasun

Arloak hainbat egitasmo antolatu

ditu, besteak beste, autodefentsa

feminista tailerra, abuztuaren 3an

eta 4an; eta maskulinitate berrien

tailerra, abuztuaren 8an. Halaber,

jaien aurreko egunetarako, ohiko

jarduerak antolatu dira: besteak

beste, pilota partidak eta kuadri-

llen arteko areto futboleko txapel-

ketako finalak, abuztuaren 10ean;

jota nafarren jaialdia, abuztuaren

11n; gaztetxoen mailako txirrin-

dulari lasterketa, abuztuaren

12an; eta Milla del pastor lasterke-

ta eta La Tafallesa musika banda-

ren kontzertua, abuztuaren 13an.

Txupinazoa abuztuaren 14an
izango da. Udaletxeko balkoitik

VIII bUdako jaiak BERRIA
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jaiei hasiera emango dien suziria
jaurtiko da 12:00etan, eta, ja-
rraian, musika banda, peñak,
txarangak, gaiteroak eta txistula-
riak kalejiran hasiko dira.
Haurren Eguna abuztuaren 17a

izango da, eta Gazteriaren Eguna
abuztuaren 20a. Berrikuntza gisa,
abuztuaren 18an izango den Na-
gusien Eguneko bazkaria Hiritar

Zentroan egingo da, eguraldiaren
trabak saihesteko. Bestela, Junior
gunea larrainean izango da, beti
bezala, eta umeentzako gunea Es-
kolapioetan.
Azkenik, aipagarriak diren bes-

te zenbait ekitaldi izango dira Ta-
fallako jaietan. Queen taldearen
omenezko kontzertua egingo du
Momo taldeak abuztuaren 17an,

eta Kataluniako Diables de Molins
de Rei, Agrupa eta Entxuscat de
Molins taldeek Correfocdantza
eta su artifizial ikuskizuna aur-
keztuko dute abuztuaren 18an .


