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A
urten 40 urte

beteko ditu

Bilboko Aste

Nagusiak, eta,

urteurren be-

rezi hori be-

har den moduan ospatu ahal iza-

teko, «Europako aisialdi eskain-

URTEURRENA BEZAIN BIRIBILA
Aste Nagusiak 40 urte beteko ditu aurten, eta behar bezala ospatzeko moduko egitaraua prestatu
dute. Eginahal berezia egin dute jai inklusiboak bultzatzeko; kartela da adibideetako bat.  

Jaiak hasi bezain pronto, konpartsek dantza egiten diote Marijaiari, eta txosnak irekitzera joaten dira.ARITZ LOIOLA/FOKU

Gargantuan ere arrapala bat

jarriko dute mugimendua urritu-

rik daukaten umeentzat, eta

begirale espezializatuak egongo

dira Txikigunean.

Jaiak iragartzen dituen kartela

ere «beste elementu inklusibo

bat» dela gaineratu du Itziar

Urtasun Festa zinegotziak. Jone

Etxaburuk egin du, eta Nola

soinu, halan zeinu izena jarri dio.

Sardexka batzuen bidez, zeinu

hizkuntzan ematen du mezua.

«Herritarrek babes handia eman

diote kartel horri herri bozketan,

eta babes horrek argi erakusten

du bilbotarren artean nolako

sentsibilizazioa dagoen aniztasu-

naren alde». Oso pozik daude

kartel lehiaketako parte hartzea-

rekin, 175 lan aurkeztu baitituzte. 

Hain zuzen, jai «parte hartzaile

eta herrikoiak» eskatu dituzte

udaleko eta konpartsetako or-

dezkariek, «eta batez ere erasorik

gabekoak». Horrez gain, Urtasun

zinegotziak gogoratu du irinik eta

arrautzarik ez dela erabili izan

Bilboko jaien hasieran, eta txupi-

nazo garbiaren alde egin du. 

TXIKIGUNEA, BIHARTIK
Jaiak gaur hasiko badira ere, Txi-

kigunea ez dute zabalduko bihar

arte, eta, handik aurrera, egunero

egongo da zabalik, 11:00etatik

14:30era eta 16:30etik 20:00etara,

Casilda Iturrizar parkean. Aurre-

ko urteetan bezala, Txikiguneko

izarrak pizten: atera barruan du-

zun hori goiburua izango du.

«Bilbo, Balioen Hiria proiektu es-

trategikoaren mezua indartu

gura du udalak balioekin eta iza-

rrekin jolastuz; eta Bilbo umeeki-

ko hiri adeitsu gisa finkatu»,

azaldu du Urtasunek. 

Lau espaziotan banatuta egon-

go da. Lau urte bitartekoentzat

izango da Maitezitu gunea; eta

handik 12 urtera bitartekoentzat

Pozaktibatu, Bilziklatu eta Elka-

raniztu guneak. Casilda Iturriza-

rrera joateko txu-txu trena 25 mi-

nutuan behin aterako da udaletxe

ondotik. Aste Nagusiaren 40. ur-
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tzarik onenetakoa» prestatu du-

tela azaldu du Juan Mari Aburto

alkateak, jaiak iragartzeko bana-

tutako programan: «Eta hau ez

da bilbokeria! Oraingoan ere, Bil-

bo, garenaren eta izan nahi dugu-

naren jai giroko eta mundura ire-

kitako erakusleiho aparta bihur-

tuko da». Ohi bezala,txupinazoa

bota eta Marijaiaren jaitsierarekin

hasiko dira jaiak, gaur, 19:00etan.

Arriaga plazan agurra egingo dio-

te konpartsakideek jarraian, eta

txosnak zabaltzera joango dira el-

karrekin, pregoilaria eta txupine-

ra ere lagun dituztela. Handik au-

rrera, zortzi gau eta bederatzi

egunez, jai giroko ekitaldiz bete-

ko da hiria. 

Aurten, jai inklusiboak berma-

tu ahal izateko ahalegin berezia

egin dutela jakinarazi dute. Hala,

zeinu hizkuntzako interprete bat

egongo da jaien pregoian, hau-

rrentzako antzerki emanaldietan

eta kaleko antzerkian; irakurketa

errazera eta braillera egokitu

dute egitaraua; mugitzeko arazo-

ak dituztenentzat lehentasunez-

ko tokiak prestatuko dituzte kon-

tzertuetan; komun egokituak

jaigune guztietan egongo dira;



teurrena dela eta, abuztuaren

24an, arratsaldean, jai berezi bat

egingo dute, diskoteka eta txoko-

late janarekin. 

Jaietan jende gehien bildu ohi

duen txokoetako bat izaten da

Txikigunea; iaz, esaterako, egu-

nero 150.000 lagun hartu zituen.

Jende asko bildu ohi da su artifi-

zialak ikusteko ere, eta horiek

22:30ean izango dira egunero.

Lehiaketa izango da, alde batetik,

eta, bestetik, datorren larunbate-

an, ikuskizun piromusikala es-

kainiko du Astondoa etxeak,

Deustuko zubitik udaletxeko zu-

bira bitartean.

Santiago plazan egunero izan-

go dira bertsolariak, 13:00ean 

—abuztuaren 23a da salbuespena,

orduan 14:00etan izango baitira,

bertso bazkaria izango delako—.

Eta kaleko antzerkiak ere ordu

finkoak ditu: 13:30ean eta

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

@

21:15ean, Arriaga plazan. Umeen-

tzako antzerkiak, berriz, Gas pla-

zan izango dira, 19:30ean. 

Jaietan egon arren, kirola egite-

ko nahiz ikusteko modua ere

egongo da, besteak beste, estro-

padak, krosa, herri kirolak, xakea

eta aerobithona izango baitira.

Eskulangileen azokek, erakuske-

tek, gastronomia lehiaketek,

kontzertuek, uretako ekintzek,

zezen suzkoek, zezenketek, zir-

kuak eta abarrek osatzen dute

Aste Nagusiko egitaraua. Barra-

kak ere, ohi bezala, Etxebarria

parkean egongo dira, irailaren 2ra

bitartean. Autobusek, trenek eta

metroak ordutegi bereziak izango

dituzte Aste Nagusian. 
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Jende gehien bildu ohi duten guneetako bat da Txikigunea, Casilda Iturrizar parkean.MARISOL RAMIREZ/FOKU



I
ruñean egon zen auke-

ra sanferminetan, eta

beste herriren batean

ere bai aurrez; esatera-

ko, Durangon. Orain,

egitasmo bera jarri

dute martxan Bilbon ere Aste Na-

gusiari begira: telefonoko aplika-

zio bat prestatu dute, emakume-

en aurka gerta daitezkeen eraso-

en berri emateko. EraStop izena

du aplikazioak, eta dagoeneko

deskargatu daiteke App Store eta

Play Store bidez. Bilboko Udalak

sustatu du, eta MRSystem enpre-

sak garatu. Hiriko hainbat elkarte

feministak ere hartu dute parte

haren diseinuan. 

Kalean gerta litezkeen erasoen

berri emateko tresna bat eskain-

tzea da aplikazioaren helburua,

telefonoz inora deitu behar izan

gabe. Hiru aukera eskaintzen

ditu. Alde batetik, larrialdietara-

ko botoi bat, emakume batek era-

so bat sufritzen duenean saka de-

ERASOAREN
BERRI, DEIRIK
EGIN GABE
EraStop aplikazioa erabili ahal izango da
jaietan; erasoen berri emateko eta norbaitek
bidearen jarraipena egiteko aukera ematen ditu. 
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Mugimendu feministak indarkeria matxistaren aurka iazko Bilboko Aste Nagusian antolatu zuen manifestazioa.

MARISOL RAMIREZ / FOKU

zakeena; telefonoak automati-

koki jakinaraziko dio Udaltzain-

goari non dagoen emakumea.

Bestetik, eraso bat ikusten duen

edonork ere eman dezake haren

berri, eta lekukoa bera ere udal-

tzainekin jarriko da harremane-

tan aplikazioaren bidez. Eta, az-

kenik, Etorri nirekin aukera da-

kar programak: haren bidez,

aldez aurretik zehaztutako kon-

taktu batek mapa batean ikusi

ahal izango du telefonoaren jabea

non dabilen; bidetik aldentzen

bada edo gelditzen dela sumatzen

badu, Poliziari deitzeko. Aplika-

zioa erabili ahal izateko, beha-

rrezkoa da norbere datu batzuk

sartzea, erasoren bat jasanez gero

geolokalizatuta egoteko. Doakoa

da, eta dagoeneko bost mila des-

karga baino gehiago izan ditu.

Udaleko ordezkarien esanetan,

Aste Nagusiari begira jarri duten

egitasmoa izan arren, EraStop ez

dute jaiei eta emakumeei begira

bakarrik garatu. Helburua da bil-

botar guztiei ematea aplikazioa-

ren zerbitzuak erabiltzeko auke-

ra, eta zerbitzu publiko bilakatzea

etorkizunean.



U
rte osoko lana

dago alde ba-

tetik, eta lan

hori intentsi-

tatez handitu

da azken egu-

netan: 400 boluntario baino

gehiago ibili dira buru-belarri

muntatze lanetan eta gainerakoe-

tan, eta dagoeneko guztia prest

dute jaiak hasteko. Konpartsak

dira Bilboko jaien motorra, eta

aurten ere 545 ekitaldi dituzte an-

tolatuta. «Haurrentzako progra-

mazioa eta kultur ekitaldiak dira

Bilboko Konpartson Federazioa-

ren aurtengo apustuak», azaldu

dute konpartsetako ordezkariek

beraiek.

Alde horretatik, bi pertsonaia

berri sortu dituzte: Karpatxo eta

Mekanitxin. Haurren lagunak di-

ra, eta patinetearekin ibiltzen dira

alde batetik bestera. «Izan ere,

txikiek jasoko dute gure jai ere-

duaren lekukoa. baina orain ere

badira protagonista». Umeen ka-

lejira, sortu zure txosna tailerra,

Irrien Lagunak, Lekittoko Dea-

bruen piroteknia tailerra eta txi-

kien saio gastronomikoak izango

dira, besteak beste, haientzat. 

Kaleko zinema ere berreskura-

tuko dute konpartsek, eta oste-

gun gauean, Herrialde Katalane-

tatik etorritako correfoc-ek bero-

tuko dute jai eremua. Joxean

Artze artista zenari egingo dioten

omenaldia da beste kultur ekital-

dietako bat —bihar izango da,

17:15ean, Arriaga aurrean—.

40 urte betetzen ditu aurten

Aste Nagusiak, eta urte horien

errepasoa egin dute konpartsek.

Azaldu dute ez dela beti samurra

izan aurrera egitea: «Igaro ditugu

hainbat zailtasun eta jai eredua-

ren aurkako erasoak, debeku eta

pribatizazio saiakerak, eta urte-

ro-urtero aitzakia burokratiko

KATEBEGIZ KATEBEGI
DOAN JAI EREDUA
Haurrentzako jarduerak eta kultur ekitaldiak indartu dituzte aurten
Bilboko konpartsek. 545 ekitaldik osatzen dute haien egitaraua. 
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Iazko konpartseroen bazkaria.MARISOL RAMIREZ / FOKU

Konpartsen txosnetan giro ederra izaten da urtero.MARISOL RAMIREZ / FOKU

zein politikoak, gure lana zailtze-

ko helburua besterik ez dute-

nak». Hala ere, horien aldean fes-

ta egiteko gogoa gailendu dela na-

barmendu dute, eta hori lortzeko

lan egin duten milaka boluntario-

ren lana eskertu. «Asmo ilunen

gainetik, Bilbo kolorez janzten ja-

rraituko dugu urte askoan, mun-

duko onenak diren festak egi-

ten».

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

@



Erdi txantxetan hasi zen kontua:
irrati esataria zen Zorion Egileor
orain 41 urte (Mundaka, 1946), eta
Bilbon ere jai herrikoiak ospatu
nahi zituztela eskatzeko kalejira
bat egitea proposatu zuen saioe-
tako batean. Aste Nagusiaren ja-
torritzat hartzen da kalejira hura.
Aurten, pregoilari izendatu dute;
txupinera, berriz, Aixeberri kon-
partsako Saioa Dominguez izan-
go da.
41 urte bete dira irratian kaleji-
ra egitea proposatu zenuene-
tik. Nola gogoratzen duzu?
Momentu beroak ziren politika
aldetik, eta irratiek boom bat
zuten, batez ere Herri Irratiak.
Orduan asko parte hartzen zuten
entzuleek ere. Mundakarra naiz
ni, eta kalejira bat egitea proposa-
tu nuen, herrietako jaiak oso
politak zirela-eta halako jai
batzuk eskatzeko. Neure pentsa-
mendu hori ahotsez atera zitzai-
dan, eta segituan deitzen hasi zen
jendea, ez dakit nongo txistula-
riak zirela eta etorriko zirela esa-
nez. Aste osoa pasatu genuen
kontuarekin, bide bat eta guzti
proposatu genuen, irratiaren
aurretik hasita, baina nik pentsa-
tzen nuen ez zirela benetan ari, ez
zirela etorriko. 
Iritsi zen eguna, eta jende mor-
doa zegoen irratiaren aurrean.
Lankide batek esan zidan begira-
tzeko kalera: txistulari mordoa,
ikurrinak, Athleticeko bande-
rak... Ikaratu egin nintzen jende-
tza hura ikusita. Zuzendariak
esan zidan: «Ekarri dituzunez,
orain egin kalejira». Han joan
nintzen guztiz lotsatuta. Garai
hartan, egunero zeuden manifes-
tazioak, baina baimena behar
zen, eta nik ez nuen halakorik es-
katu. Bat-batean grisak etorri zi-
tzaizkidan, Gobernu Zibiletik ze-
tozela gu babestera eta ea zerbait
behar genuen galdetzera. Ez dakit
nork eskatu zuen baimena, baina
eskerrak. Plaza Barrian ardoa
doan atera ziguten tabernariek.
Amaitutakoan, etxera joan nin-
tzen, eta biharamunean emaztea

etorri zitzaidan egunkariarekin.
Jartzen zuen bost mila manifesta-
ri eraman nituela jaira. Bilbon jai
herrikoiak egiteko zurrumurrua
bazebilen ordurako, eta ni ahotsa
bakarrik izan nintzen. Hurrengo
urtean konpartsek hartu zuten
ardura guztia; haiek hasi ziren
udalarekin bilerak egiten eta
abar, eta hortik sortu ziren jai for-
malak.
Zuk zeuk nola bizi izan duzu
Aste Nagusia azken urteotan?
41 urte pasatu dira ordutik, eta
ikaratu egiten naiz hori entzun-
dakoan, atzo goizean izan zela
ematen baitu. Asko handitu dira
jaiak, jendea pozik dago, eta ni ere
bai: pozten naiz ideia hura eduki
izanaz. Hala ere, gutxi joaten naiz,
urtero antzerkiarekin biraren bat
egiten ibiltzen naizelako udan,
baina, astia eduki dudanean, egin
izan dut bueltatxo bat, hori bai,
isil-isilik: hau eta hura ikusi, lagu-
nekin egon...

Pregoilaria izanda, aurten ba-
rru-barrutik biziko dituzu
jaiak. Nolako egunak irudika-
tzen dituzu ?
Pozik nago, baina, aldi berean,
oso urduri. Ni komediantea naiz,
baina gidoia ikasi barik gauzak
egitea ez zait hainbeste gustatzen,
eta oraingoan ni neu izan behar
dut, ez dut beste pertsonaia bate-
na egin behar. Bederatzi egunean
kapela eta eskularruak jantzita
ere ibili beharko dut, baina eutsi-
ko diogu. Txupinera ere ezagutu
dut [Saioa Dominguez], eta oso
neska jatorra da, bederatzi egu-
nean elkar ondo ezagutzeko au-
kera izango dugu.
Behin Aste Nagusia pasatuta-
koan atseden hartzeko betarik
izango al duzu?
Abuztuaren 26an amaituko da
Aste Nagusia, eta hurrengo egu-
nean Agur Etxebeste grabatzen
hasten gara; beraz, ez dut atseden
hartzeko denborarik izango.

«Ikaratu egin nintzen
jendetza hura ikusita»
ZORION EGILEOR bAktorea

Lana tarteko, Aste Nagusiaz gozatzeko denbora askorik ez du izan
azken urteetan Zorion Egileorrek. Aurten, ordea, barrutik biziko du
festa, pregoilari aukeratu baitute. «Pozik baina oso urduri» dagoela dio.

JUNE PRIETO/FOKU
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A
ste Nagusia-

ren 40. urteu-

rrenarekin

batera, bada

beste urteu-

rren txikiago

bat ere aurten: Bilboko Konpar-

tsak Arrain Fish Festival lehiake-

tarena. Berritasun gisa, konpar-

tsakide menua sortu dute ostira-

lerako, pil-pil erako bakailao

lehiaketaren egunerako. «Berto-

ko produktuak erabiltzeko filoso-

fia mantenduta, aspaldiko Aste

Nagusi haien esentzia berresku-

ratu gura dugu». Bakailao lehia-

keta oraindik eta herrikoiago

bihurtzea da konpartsen nahia,

eta, horretarako, «modu onean»

emango dituzte osagaiak: lehen

platererako, barazkiak eta tokiko

bertako beste produktu batzuk

izango dituzte; bigarren platere-

rako, bakailao xerrak.

Bakailaoari «omenaldi osoa»

egite aldera, ostegunean 500 ba-

kailao pintxo banatuko dituzte;

eta ostiralean, gaztetxoek ere ba-

kailaoaren kokotxak prestatu be-

harko dituzte, pil-pilean. Egun

horretan bertan, Zigor Iturrieta

eta Juantxu Larruzea sukaldariek

showkaldaritza saioa egingo

dute; hau da, hainbat eratara

PROTAGONISTA
NAGUSI, BAKAILAOA
Bost urte beteko ditu Bilboko Konpartsak Arrain Fish Festivalek. Ostatuen
laguntzarekin, kanpotarrak ere animatuko dituzte parte hartzera. 

Konpartsetako eta Makilaren Kofradiako kideak eta zenbait sukaldari, lehiaketa aurkezten.BILBOKO KONPARTSAK

prestatuko dute arrain hori. Pan-

taila erraldoi baten bidez ikusi

ahal izango da saioa.

Bakailaoa izango da aurtengo

protagonista nagusia, baina

lehiaketa gehiago ere biltzen ditu

Bilboko Konpartsak Arrain Fish

Festivalek: txipiroiak beren sal-

tsan prestatu beharko dira aste-

azkenean eta marmitakoa ostira-

lean. Bilbotarrek, ingurukoek

zein kanpoko bidaiariek parte har

dezakete. Hori sustatze aldera,

konpartsek hiriko hainbat osta-

turen laguntza izango dute, eta

kanpoko bidaiariei ere egingo

diete parte hartzeko gonbita.
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Z
ortzi gunetan
banatuta, ehun
musika ema-
naldi baino
gehiago presta-
tu ditu Bilboko

Udalak Aste Nagusirako. Gatibu-
ren kontzertua izango da horien
artean lehenetakoa, gaur,
23:30ean, Abandoibarran. Gune
horretan, hurrenez hurren, ho-
nako talde hauek izango dira
jaiek aurrera egin ahala: Doctor
Deseo eta Udal Banda, Rosalen,
Hombres G, Ute Lemper eta Bil-
boko Orkestra Sinfonikoa, La Pe-
gatina, Santiago Auseron eta Sexy
Sadie, eta, azkenik, David de Ma-
ria. Go!azenekoek ere gune ho-
rretan eskainiko dute emanaldia,
gaur zortzi, 18:00etan.
Jende ugari bildu ohi dute Eu-

ropa parkeko kontzertuek ere,
eta euskaraz abesten duten bi tal-
de izango dira hango lehen saio-
an: Skakeitan eta Vendetta (abuz-
tuaren 22an). Eta haien atzetik
etorriko dira Maxima FM abuz-
tuaren 23an, Adi Bilbao eta Me-

gastar abuztuaren 24an, eta Se-
bastian Yatra abuztuaren 25ean.
Gauerdian hasiko dira horiek.
Emanaldirik entzutetsuenak

Abandoibarrakoak eta Europa
Parkekoak izan arren, Aste Nagu-
siaren ezaugarrietako bat da es-
kaintzen duen musika aniztasu-
na. Hala, munduko musikak bil-
duko dira Plaza Barrian, tartean
euskaldunak ere bai; musika kla-
sikoa maite dutenek Enkarnazio-
aren elizan dute hitzordua; Area-
tzan, berbenek, bandek eta fanfa-
rreek dantzan jarriko dituzte
herritarrak; Areatzako kioskoan
eskainiko ditu emanaldiak Bilbo-
ko Udal Musika Bandak; bilbai-
nadak eta goatekeak entzuteko
aukera Casilda Iturrizar parkeko
pergolan izango da; eta Bizkaiko
pop rockeko taldeak entzutekoa,
berriz, Bilborock aretoan. Doako-
ak izango dira Udalak antolatuta-
ko kontzertu guztiak.
Konpartsek ere urtero egiten

duten beren musika ekarpena,
eta aurten ere hainbat kontzertu
antolatuko dituzte txosnetan. 

MUSIKARI
ESKAINITAKO
ZORTZI GUNE
Doako ehun kontzertu baino gehiago 
izango dira Aste Nagusian, eta musika estilo
bakoitzak bere txokoa izango du. 

La Pegatina taldekoak ere Bilbon izango dira Aste Nagusian.MARCIAL GUILLEN / EFE
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Gatibu taldearen kontzertua gaur izango da, 23:30ean, Abandoibarran.JON URBE / FOKU


