
Zeledon abuztuaren 4ko arratsaldean jaitsiko da Andre Maria Zuriaren plazara, jaiei hasiera emango dien suziriaren ondoren. ENDIKA PORTILLO / FOKU
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H
aurrek, gaz-

teek eta hel-

duek festaz

g o z a t u k o

dute Gas-

t e i z k o

Andre Maria Zuriaren jaietan,

abuztuaren 4tik 9ra, jende oro-

rentzako askotariko ekitaldiak

antolatuko baitira. 350 baino

gehiago guztira, Gorka Urtaran

alkateak eta Estibaliz Canto Gas-

teizko gizarte etxeen zinegotziak

egitarauaren aurkezpenean jaki-

narazi zutenez, uztailaren 9an.

Tradizioa eta modernitatea

ederki uztartzen dira Andre

Maria Zuriaren jaietan. Jai «plu-

ralak eta guztiontzakoak» direla

azpimarratu zuten Gasteizko

Udaleko ordezkariek. «Jairik

onenetakoak», alkatearen hitze-

tan: «Hainbat alderdirengatik:

giroaren, tradizioaren eta diber-

tsioaren arteko nahasketa, jar-

duera eskaintza askotarikoa eta

gasteiztarrok ematen diegun

kolorea. Hiriaz harro agertu ohi

garen egunak dira; tradizioez eta

kulturaz harro; dibertitzeko

sasoia da, berriz elkartzekoa». 

Begirunez betiere, pertsona

guztiek ongi pasa dezaten presta-

tu dute aurtengo egitaraua.

«Emakumeek bereziki, baina

LGTBI biztanleriak ere jaiak

indarkeria matxistarik gabeko

ez dutenei arreta emateko. 

Haien «lan desinteresatua» es-

kertu nahi du udalak, «eta per-

tsona gehiagok lan estimagarri

horrekin bat egin dezaten lagun-

du», Urtaranek uztailaren 22ko

agerraldian esan zuenez. «Osa-

sun arloko langile kooperanteak

dira, eta hiru pertsona hauen bi-

dez balio batzuk sinbolizatu nahi

ditugu, mugarik gabeko elkarta-

suna eta eskuzabaltasuna, nahiz

eta jakin beste pertsona asko ere

inplikatzen direla». 

Medikuntzaren bidez, ekono-

mia baliabiderik ez duten pertso-

nei laguntzen diete. «Gu, hiri

gisa, oso harro gaude lan hori

musu truk egiten duten auzoki-

deak izateaz, oso baldintza gogo-

rretan bizi diren beste batzuei

hainbesteko ongizatea ematen

baitiete. Beren lanaren emaitza

ikusi ahal izateak eta besteen bizi-

tza nola aldatzen den ikusteak oso

asebetegarria izan behar du». 

Jaietan, ohi denez, musika esti-

lo ugaritako emanaldiez gozatu

ahal izango da. Besteak beste,

Foru plazan, Plaza Berrian, Arka

plazan, Falerina lorategian, Peña-

FESTAZ
GOZATU
GASTEIZEN
Jende ororentzako 350 ekitaldi baino gehiago
izango dira Gasteizko Andre Maria Zuriaren
jaietan, abuztuaren 4tik 9ra.

Erraldoi, buruhandi, zaldi eta txoten konpartsa izango da jaietako protagonista nagusietako bat. JUANAN RUIZ / FOKU

gune libreetan gozatzea nahi

dugu. Eta hori herritar guztiak

eta jaietako eragile eta zerbitzu

nagusiak inplikatuta lortu ahalko

dugu». 

Udalak ahalegin handia egiten

du jaietan «espazio garbiak»

egon daitezen, «Gasteizen

moduko hiri moderno batekin

bat datozen espazioak». Horrela,

ingurumena zaintzeko eskatu

diete herritarrei, eta «laguntzeko

eta ez zikintzeko»deia egin dute.

BERRIKUNTZAK
Cantok aurkezpen ekitaldian

nabarmendu zuen urtero saia-

tzen direla berrikuntzaren bat

jartzen: «Gasteizen guztiontzako

jai biziak izan daitezen ahalegin-

tzen gara; urtero osagai berritzai-

leak jartzen ditugu. Udalerrieta-

ko jaiak aldatzen diren sinboloak

dira, urtez urte tradizioa eta osa-

gai berritzaileak uztartzen dituz-

tenak; hori dela eta, urtez urte

osagai tradizional batzuk desa-

gertuz doaz berrikuntzen mese-

detan, betiere hiriak jendearen

parte hartzearen bidez eskatzen

edo adierazten digunaren arabe-

ra».

Aurtengo berrikuntza nagusia

jaien atarian egiten diren ekital-

diei emandako bultzada handia

izan da. Larunbata izanik, abuz-

tuaren 3rako Los 40 sessions – La

pel eta rhytm and blues estiloak

uztartuko dituen kontzertua

egingo du Ele artista madrilda-

rrak, bere taldearen laguntzaz.

SUZIRIA ETA ZELEDON
Bi egun geroago, abuztuaren 4an,

aurtengo jaiei hasiera emango

dien suziria jaurtiko dute Andre

Maria Zuriaren plazan, 18:00etan,

eta Zeledonen jaitsiera izango da.

Halaber, Valecea enpresak su fes-

ta egingo du, eta Udal Musika

Banda jotzen hasiko da. Ondoren,

erraldoi, buruhandi, zaldi eta txo-

ten konpartsa kalejiran hasiko

da. Ibilbidea hauxe izango da: San

Prudentzio kalea, Arka plaza,

Eduardo Dato kalea, Posta kalea

eta Agirre Lehendakariaren ka-

lea.

Andre Maria Zuriaren jaietako

suziria botatzeaz arduratuko dira

Imanol Vega traumatologoa,

Adela Fonseca erizain eta eba-

kuntza gelako instrumentista eta

Francisco Granados ortopedista.

Hirurek aste batzuk igarotzen di-

tuzte urtero Bolivian eta Beningo

Errepublikan, osasun arazo la-

rriak dituzten baina baliabiderik
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Blancakontzertua antolatu da, JL

Garcia eta Ramses disko jartzaile-

en eskutik, 23:00etan, Foru pla-

zan.

Iazko berrikuntza nagusia ere,

Edurne eta Zeledon Txiki jaisteko

lekuaren aldaketa, mantendu

egin da, eta Andre Maria Zuriaren

plazan izango da berriz ere. Era

berean, haurrentzako programa-

zioan ere hainbat berrikuntza

egongo dira aurten.

KEPA SOJO,
PREGOILARIA
Iazko pregoiak berdintasuna eta

kirola izan zituen ardatz; aurten-

goa, berriz, zinema kutsuko pre-

goia izango da, Kepa Sojo zinema

zuzendariak irakurriko baitu.

Ekitaldia abuztuaren 2an izango

da, 21:30ean, Plaza Berria.

Kepa Sojo zinema zuzendaria,

zinema historialaria, irakaslea eta

Cortada jaialdiko zuzendari da.

«Haren aldeko apustua egin

dugu alderdi bikoitza duelako:

kulturala edo sormenezkoa eta

hezkuntzakoa eta akademikoa»,

Cantoren esanetan.

Pregoiaren ondoren, soul, gos-



floridako Kondearen plazan, Flo-
ridako kioskoan eta parkean, eta
musika eskolako entzunaretoan.
Aihotz plazan, euskarazko musi-
ka emanaldiak antolatuko dira.
Umore txokoa Fernandez de

Pierola Apezpikuaren lorategian
izango da aurten ere, eta Nerea
Garmendia, Miguel Lago,
Comandante Lara, Alex O’Dog-
herty eta Aitziber Garmendia
ariko dira. Probintzia plazan,
berriz, askotariko ikuskizunak
izango dira.

HAURRENTZAKO
JARDUERAK
Eguerdiro, haurrentzako zirkua,
txotxongiloak, dantza eta antzer-
ki emankizunak izango dira, ohi
bezala, Peñafloridako Kondearen
plazan, eta, arratsaldez, haurren-
tzako dantza saioak toki berean.
Horrez gain, haurrek ederki pasa-
tuko dute gargantuarekin, erral-
doi, buruhandi, zaldi eta txoten
konpartsarekin, barraketan eta
zezensuzkoarekin. Bigantxak ere
izango dira, goizero, Iradier Are-
nan, eta abuztuaren 5ean, hau-
rrentzako bigantxak.
Aurten, gainera, Prado parke-

an izango den Abentura gunea
handitu egingo da, Birjolastu
proiektuarekin, eta beste zenbait
berrikuntza ere izango da: hau-
rrentzako entzierroa zezen puz-
garriekin egingo da, Andre Maria
Zuriaren plazan, jaietako azken
egunean, eta, ondoren, haurren-
tzako programazioari amaiera
emateko jaia antolatuko da.
Barrakak, berriz, Mendizabale-

ko feria lekuan egongo dira,
abuztuaren 10era arte, eta prezio
bereziak ipiniko dituzte egun ba-
tzuetan, zenbait instalazio handi-
tan izan ezik: abuztuaren 6an,
11:30etik 14:30ak arte, eta abuz-
tuaren 10ean, arratsaldean.
Bestalde, azoka arabiarra Juan

Aiala plazan izango da, dastatze-
ak Eusko Labelen eskutik Foru
plazan —bildutako dirua Arabako
Dantzarien Biltzarrarentzat izan-
go da—, artisautza azoka eta herri
gastronomia ekitaldiak Loma

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

@

Jeneralaren plazan, eta Eskulan-
gintza Azoka Santa Barbara plaza
berritura itzuliko da.

SU FESTAK
Su festa ederrak ikusiko dira
abuztuaren 5ean, 6an, 7an eta
8an, Piroteknia Ikuskizunen Na-
zioarteko 17. Erakustaldian. Beste
urte batzuetan bezala, herritarren
botoek erabakiko dute zer su
etxek irabaziko duen. Gasteizko
Udalaren webgunean (www.vi-

toria-gasteiz.org) eta 010 telefono
zenbakira deituta eman ahalko da
botoa, abuztuaren 5eko 23:30etik
abuztuaren 9ko 18:00ak arte. Bo-
to emaileen artean, liburuak eros-
teko txartel bat zozkatuko da. Ira-
bazten duen enpresak datorren
urteko erakustaldian hartuko du
parte.
Azkenik, Gasteizko jaietan, pi-

lota txapelketa, herri-kirol era-
kustaldiak eta beste kirol jardue-
rak batzuk ere egingo dira, eta er-
lijio ekitaldi tradizionalak ere bai:
bezperak, Farolen prozesioa eta
Egunsentiko Arrosarioa.
Gasteizko Udalaren asmoa izan

da herritar guztientzako jaiak an-
tolatzea, Cantok adierazi zuenez ,
«eta ez programazioari dagokio-
nez bakarrik. Jaiek eraso matxista
eta homofoborik gabeko eta
abesti iraingarririk gabeko espa-
zio libreak izan behar dute Gas-
teizko txoko guztietan».
Udalak prestatu duen egita-

rauaz gain, aipagarria da Nesken
eta Blusen Federazioak eta Ba-
tzordeak, txosnek, gaztetxeak eta
Principal antzokiak jarduera eta
ikuskizun ugari antolatuko di-
tuztela.

EDALONTZI
BERRERABILGARRIAK
Vital fundazioak eta Gasteizko
Udalak edalontzi berrerabilga-
rrien erabilera sustatuko dute
jaietan. Abuztuaren 3tik 9ra,
100.000 edalontzi berrerabilgarri
eskura jarriko dituzte, erabilera
bakarreko plastikoaren kontsu-
moa murriztu dadin eta jaiak
iraunkorragoak izan daitezen.
Plastikorik ez izenpean, eta

Gasteiz On elkartearekin lanki-
detzan,  erabilera bakarreko eda-
lontziak berrerabilgarri batekin
ordezkatu ahal io dira. Horretara-
ko, lehenengo kontsumizioare-
kin batera euro bat ordaindu be-
harko dute edalontzi berrerabil-
garria lortzeko, kanpainari
atxikitako ostalaritzako edozein
lokaletan. 
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«Hiriaz harro agertu ohi
garen egunak dira;
tradizioez eta kulturaz
harro; dibertitzeko sasoia
da, berriz elkartzekoa»
GORKA URTARAN
Gasteizko alkatea

«Gasteizen guztiontzako
jai biziak izan daitezen
ahalegintzen gara; urtero
osagai berritzaileak
jartzen ditugu»
ESTIBALIZ CANTO
Gasteizko gizarte etxeen zinegotzia

Su festa ederrak ikusi ahal izango dira abuztuaren 5ean, 6an, 7an eta 8an. JUANAN RUIZ / FOKU



INDARKERIA
MATXISTARIK GABE
Gasteizko Udalak indarkeria matxistaren prebentziorako kanpaina bat
jarri du martxan, ‘Jaietan ere libre izan nonahi!’ lelopean. 

Indarkeria matxistaren aurkako elkarretaratze bat, Gasteizen, Andre Maria

Zuriaren jaietan.JUANAN RUIZ / FOKU

I
ndarkeria matxistari

aurre egiteko kanpaina

bat prestatu du, Jaie-

tan ere libre izan no-

nahi! lelopean, eta

kanpaina horren ba-

rruan hainbat egitasmo jarriko

ditu martxan Andre Maria Zuria-

ren jaietan. Besteak beste, infor-

mazioa eta aholkuak emateko

gune bat prestatu du, eta erasoren

bat jasan edo ikusiz gero horren

berri jakinarazteko telefono zen-

baki batzuk ere jarri ditu herrita-

rren eskura. 

Miren Fernandez de Landa

Gasteizko Udaleko berdintasun

zinegotziak eta Mireia Espiau ber-

dintasun zerbitzuko buruak uz-

tailaren 11n aurkeztu zuten Jaie-

tan ere libre izan nonahi kanpai-

na: «Emakumeek eta LGTBI

biztanleek indarkeria matxistarik

gabe gozatu nahi dugu Andre Ma-

ria Zuriaren jaiez. Lortu beharre-

ko xedea da, baldin eta herritar

guztiak eta jaietan zerikusia du-

ten eragile eta zerbitzu nagusiak

erantzunkidetasunarekin aritzen

badira». 

Gasteizko jaietan eta aisialdi es-

pazioetan indarkeria matxistaren

prebentziorako programa, hirian

indarkeria matxistari aurre egite-

ko programaren esparru oroko-

rraren barruko «tresna»bat dela

azaldu zuten, «beste tresna bat».

Izan ere, urte osoan egiten diren

prebentzio ekintzak eta 2018-

2021eko epean indarrean egongo

den Hara! Gasteizko Genero Ber-

eta balioen aldaketa bideratzen

lagunduko duten beste mezu ba-

tzuk lantzea. Horretarako, lantal-

de hori hitz egiten eta hausnarke-

tan ariko da gazteekin, haien dis-

kurtso, jarrera eta portaeren gai-

nean. Horrela, jai giroari bereziki

loturiko indarkeriazko egoerak

identifikatu nahi dira, eta, beste-

tik, prebentzioa landu eta gazteen

artean balioen aldaketa bultzatu

nahi da.

EGUN OSOKO ARRETA
Aurreko urteetan bezala, Udalak

eguneko 24 orduan arituko den

arreta bitartekoa prestatu du,

gerta daitezkeen erasoei erantzu-

teko, Udalaren Gizarte Larrial-

dietarako Zerbitzuarekin eta

Udaltzaingoarekin koordinatuta,

eta langile espezializatuz horni-

tua. Udalaren Gizarte Larrialdie-

tarako Zerbitzua San Antonio

kaleko 10. zenbakian egongo da,

eta telefono zenbakia 945-13 44

44 izango da. Udaltzaingoaren

zerbitzua, berriz, Agirrelanda

kalean egongo da, eta telefono

zenbakia 092 da.

Azkenik, Udalak indarkeria

matxistari jendaurreko erantzu-

na emateko daukan protokoloa

jaietarako definitu egin du berriz

ere, aurreko urteetan atzeman-

dako beharren arabera, eta ain-

tzat hartu ditu Blusa eta Nesken

Batzordearen, kolektibo feminis-

ten eta LGTBI taldeen estrategiak.
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dintasunerako 4. Plana kontuan

izanik diseinatu da. «Programa

horren planteamenduen eta gai-

nerako jardueren arteko koordi-

nazioa eta koherentzia hobetzea-

rren». 

INFORMAZIO GUNEA
ETA JARDUERAK
Aurtengo jaietan, udalak indar-

keria matxistari aurrea hartzeko

informazio gunea indartuko du,

eta beste toki batean jarriko du.

Independentzia eta Posta kaleen

arteko bidegurutzean, hain

zuzen, eta abuztuaren 4tik 9ra

zabalik izango da, 17:00etatik

23:00etara.

Informazio gunea «edonor ha-

ra joateko modukoa» izango da,

eta han entzumenaren elbarrita-

sunen bat duen profesional bat

ariko da, keinu hizkuntzan zein

ahoz komunikatzeko gai dena.

Lekua prestatuta dago «arreta in-

timo eta segurua eskaintzeko, ha-

la beharko balitz.

Gazteen arteko indarkeria ma-

txistaren prebentzioan eta haren

aurrean jarduteko ekintzetan jan-

tziak dauden hiru langile ariko di-

ra gune horretan, eta, informa-

zioa emateaz gain, jarduera dina-

mizatuak, photocallbat eta sen-

tsibilizazioa eta prebentzioa jorra-

tzen dituzten beste jarduera

batzuk ere egingo dituzte, jai giro-

ari begira eta beti jabetzearen

ikuspegitik. «Udalaren errefe-

rentziazko informazio gunea

izango da, Andre Maria Zuriaren

jaietan gerta daitezkeen indarke-

ria matxistako kasuei dagokie-

nez, Udalaren beste zerbitzu eta

baliabide batzuekin koordinatu-

ta. Bertan, udal baliabideei buruz-

ko informazioa emango da, eraso

matxistei erantzuteko eta indar-

keria matxistari aurrea hartze-

ko». 

Funtsean, zenbait tresna eta

materialen bitartez jai giroan

agertzen den indarkeria matxis-

taren adierazpenei buruzko in-

formazioa ematea da xedea.«Gai-

nera, aldi berean emakumeekin

batera ardura konpartitzearen

garrantziari buruz kontzientzia-

tzen saiatuko dira».

Horrez gain, LGTBI pertsona-

ren bat eraso matxista baten bikti-

ma izan bada, informazio lekuan

lagunduko diote, eta eskura di-

tuen zerbitzuen berri jakinarazi-

ko diote. «Ez da artatzeko zerbi-

tzu bat; zerbitzu espezializaturen

bateko arta jasotzeko bitartekari-

tza eskaintzen du. Beharrezkoa

balitz, eta bertaratu den pertso-

nak hala eskatuko balu, koordi-

nazioko eta udal baliabideetara

laguntzeko protokoloa aktibatu-

ko da».

Azkenik, gune horrek infor-

mazio anonimoa biltzeko tresna

bat izango du: egindako kontsul-

tei buruz, jasandako edo ikusita-

ko erasoei buruz, eta aktibatu

diren erantzun edo estrategiei

buruz, gune horretara joandako

pertsonek zein profesionalek

jasota. Tresna horrek informazio

eguneratua eta sistematizatua

izateko aukera ematen du, Andre

Maria Zuriaren jaien jarraipena

eta balorazioa egin ahal izateko;

hartara, Gasteizko Udalak bere

mekanismoak, baliabideak eta

zerbitzuak hobetzen segitu ahal

izango du.

SENTSIBILIZAZIOA ETA
PREBENTZIO IBILTARIA
Informazio eta prebentzio gune

hori zabaltzeaz gain, prebentzio

ibiltariko talde bat ariko da aur-

ten, bizpahiru pertsonaz osatua,

prebentzio mezuak hurbildu

nahirik gazteen giro informaleta-

ra, giro horietan identifika dai-

tezkeen portaera matxisten

aurrean.

Egitasmo hori batez ere gizo-

nezko gazteentzat antolatu dute,

haientzako mezuak jorratu eta as-

mo hauek lortzeko asmoz: porta-

era matxistei aurrea hartzea, in-

darkeria matxistarekin konplizi-

taterik ez izatea, jokabide matxis-

ten aurreko erantzuna lantzea,

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

@



BLUSEKIN 
ETA NESKEKIN
KALEJIRAN
Gasteizko blusen eta nesken kuadrillek, hainbat
jarduera antolatzeaz gain, kaleak ere alaituko
dituzte Andre Maria Zuriaren jaietan.

Neska eta Blusa Beteranoen Eguna abuztuaren 8an izango da.JUANAN RUIZ / FOKU

G
asteizko blu-

sek eta nes-

kek kalejira

ederrak egin-

go dituzte

Andre Maria

Zuriaren jaietan, eta umore ona

eta alaitasuna transmitituko

dute. Halaber, hainbat jarduera

antolatuko dituzte egunotarako. 

Aurten, hirugarren urtez, blu-

sen eta nesken kuadrillak bana-

turik aterako dira. Izan ere, duela

hiru urte desadostasunak eta ten-

tsioak sortu ziren kuadrillen arte-

an, eta banatuta ateratzea erabaki

zuten. Batetik, Blusa eta Nesken

Batzordeko kuadrillak aterako

dira, eta, bestetik, Nesken eta Blu-

sen Elkarteen Federazioko kua-

drilak. Orotara, lau mila neska eta

blusa inguru dira. Horietako

gehienek parte hartu zuten Blu-

sen eta Nesken Egunean, uztaila-

ren 25ean.

Gasteizko Andre Maria Zuria-

ren jaien atarian, Nesken eta Blu-

sen Elkarteen Federazioko talde-

ek jaietarako prestatu dituzten

pankartak aurkeztuko dituzte

abuztuaren 3ko eguerdian,

Aihotz plazan, eta Blusa eta Nes-

ken Batzordeko taldeek egun eta

toki berean aurkeztuko dituzte

beren pankartak, baina

18:00etan. 

LORE ESKAINTZA ETA
OHOREZKO AURRESKUA
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, 09:00etan.

Egun berean, Blusen eta Nesken

Batzordeak ikurrinaren omenal-

dia eta Algara dantza taldearen

emanaldia antolatuko du Plaza

Berrian, 13:00etarako. 

Jaietan, nesken blusen kuadri-

llek zezen plazarako joan-eto-

rriak egingo dituzte, abuztuaren

5ean, 6an, 7an, 8an eta 9an.

Zezen plazara joateko, Nesken

eta Blusen Elkarteen Federazioko

kuadrillak, 16:30ean aterako dira

Plaza Berritik, Dato eta Florida ka-

leetan barrena, eta Berpizkunde-

aren plazaraino. Zezen plazatik

itzultzeko kalejira 20:00etan ha-

siko dute. Berpizkundearen pla-

zatik abiatu, eta bi ibilbide izango

dituzte: Pio XII.aren eta Jesus Gu-

ridi kaleetan barrena, edo Dato

eta Florida kaleetan barrena.

Blusa eta Nesken Batzordeko

kuadrillek zezen plazara joateko

ibilbide bera egingo dute,

17:00etan, eta zezen plazatik

itzultzeko bide berberak izango

dituzte, baina 20:30ean abiatuko

dira. Abuztuaren 7an, joateko eta

itzultzeko kalejiretan, Edurne eta

Zeledon txiki Blusen eta Nesken

Batzordeko kuadrillekin joango

dira.

ARABAR ERAKO BOLO
JOKOEN TXAPELKETA
Jaietan, abuztuaren 5etik 9ra,

Arabar Erako Bolo Jokoen 6. Txa-

pelketan parte hartuko dute nes-

ken eta blusen taldeek Foru pla-

zako bolatokian, 18:30etik aurre-

ra. Txapelketaren antolatzaileak

dira Hegotarrak eta Okerrak tal-

deak.

Abuztuaren 8a, neska eta blusa

beteranoen eguna izango da.

09:00etan, San Migel elizako An-

dre Maria Zuriaren kaperan,

meza izango da, eta neska eta blu-

sa beteranoek lore eskaintza eta

ohorezko aurreskua egingo diote

Andre Maria Zuriari. Andre Maria

Zuriaren Kofradiak eta Neska eta

Blusa Beteranoak taldeak antola-

tuko dute ekitaldia.

Biharamunean, jaien amaiera-

ko ekitaldian, neskek eta blusek

ohorezko aurreskua egingo dute

Andre Maria Zuriaren irudiaren

aurrean plazan, goizaldeko ordu

batean, eta, ondoren, Prado kale-

an, eroritako blusaren eta neska-

ren igoera egingo dute. Belakiak

taldeak antolatuko du ekitaldia.

Andre Maria Zuriaren jaiak b VBERRIA

Ostirala, 2019ko abuztuaren 2a



DOINU UGARI
JAIETAN
Askotariko doinuez eta erritmoez gozatu ahal
izango da Gasteizko jaietan.

U
rtero bezala,
m u s i k a z
g o z a t z e k o
aukera zabala
egongo da
G a s t e i z k o

Andre Maria Zuriaren jaietan.
Egunero emanaldi ugari antola-
tuko dira hiriko hainbat tokitan.
Foru plazan kontzertu handiak

antolatuko dira, Aihotz plazan
euskal folklore ekitaldiak, euska-
rako kontzertuak eta bertso saio-
ak, eta unibertsitate eremuan
txosnetako emanaldiak. Halaber,
Plaz Berrian orkestren saioak,
dianak eta kalejirak egingo dira,
Probintzia plazan askotariko
emanaldiak, Farelina lorategian
musika ikuskizunak, Florida par-
kean dantzaldiak, Arka plazan
gau jaiak eta musika banden kon-
tzertuak, Peñafloridako kondea-
ren plazan jota saioak, eta Luis

Aranburu udal musika eskolako
aretoan ganbera musika kontzer-
tuak. Horrez gain, Florida parke-
ko kioskoan Gasteizko udal musi-
ka bandak joko du, Santa Maria
plazan txistularien emanaldiak
antolatuko dira, eta hiriko kalee-
tan txarangek eta Udal Folklore
Akademiako albokariek, txistula-
riek eta txalapartariek joko dute.

MUSIKA ETA DANTZA
Foru plazan, hurrenez hurren,
talde hauek ariko dira abuztua-
ren 3tik 8ko gauerdietan: Los 40
Sessions-La Blanca, Huntza, La
M.O.D.A., Fangoria, Gatillazo eta
Mago de Oz.
Aihotz plazan, berriz, Joseba

Tapia, Modus Operandi, Nogen
eta Anje  Duhalde ariko dira abuz-
tuaren 5etik 8ra, ordu berean.
Gainera, Udal Folklore Akade-
miako trikitilariek joko dute hila-
ren 5etik 9ra, 12:30ean, ordubete
beranduago bertso saioak antola-
tuko dira egun horietan, Larrain
dantza eta Txulalai ikuskizuna
egongo da hilaren 4tik 9ra Udal
Folklore Akademiako gaitza
jotzaileekin 20:30ean, eta musika
eta dantza uztartuko dituzten
saioak egingo dira hilaren 5etik
9ra, ordubete lehenago.
Unibertsitate eremuan ere

emanaldi ugari izango dira,
gehienak Gasteizko txosnek
antolatuak eta gainerakoak, Gas-
teizko Udalak. Besteak beste,
talde hauek ariko dira: Su Ta Gar
(hilaren 2an), Zea Mays (hilaren

Zea Mays taldeak abuztuaren 5ean joko du txosnetan. IDOIA ZABALETA / FOKU

Nogen taldeak abuztuaren 7an joko du Aihotz plazan. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Anita Parker taldea hilaren 7an ariko da txosnetan. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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5ean), Anita Parker (hilaren 7an),
Esne Beltza (hilaren 7an) eta Gor-
puzkingz (hilaren 9an), 
Bestalde, Probintzia plazan,

besteak beste, Puro Relajo maria-
txien taldea ariko da, Sabina eta
Serrat abeslarien omenezko kon-
tzertu bat egingo da, eta Errusiako
dantza modernoak eta tradizio-
nalak erakutsiko ditu Flor de los
Urales ikuskizunak,
Farelina lorategian, Paradixo,

Kultura Reggae Band, La Reverso
eta beste talde batzuk ariko dira,
eta hilaren 7an Irrien Lagunak tal-
deak Irriak plazan ikuskizuna
aurkeztuko du 13:00etan. 
Arka plazan, hurrenez hurren,

talde hauek ariko dira abuztuaren
4tik 8ra: Drindots, Lisker, Joselu
Anaiak, Koxkor eta Petralak.
Azkenik, Luis Aranburu udal

musika eskolako aretoan, Mon-
tserrat Sanchez, Txaro Martinez
eta Amaia Rodriguez ariko dira
hilaren 5ean, eta Magna boskotea
biharamunean.

Esne Beltza taldeak abuztuaren 7an joko du txosnetan. BERRIA

Anje Duhalde abuztuaren 8an ariko da Aihotz plazan. MONIKA DEL VALLE / FOKUHuntza taldeak abuztuaren 4an joko du Foru plazan. ANDONI CANELLADA / FOKU

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

@

Andre Maria Zuriaren jaiak bVIIBERRIA
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GIRO EDERRA TXOSNETAN
Gasteizko jaietan, giro ederra eta ekitaldi ugari egongo dira txosnetan, abuztuaren 2tik 9ra. 

Gasteizko txosnetan herri bazkariak egingo dituzte egunero.ENDIKA PORTILLO / FOKU

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

@

G
a s t e i z k o

txosnak Eus-

kal Herriko

Unibertsita-

tearen cam-

pusean dau-

de, Farmazia eta Letren fakultate-

en artean. Oinez, hiriko erdigune-

ra hamar minutu eskasetan hel-

tzen da, eta Alde Zaharrera, ordu

laurdenean. Andre Maria Zuria-

ren jaietan, musika emanaldi eta

bestelako ekitaldi ugari antolatu-

ko dituzte abuztuaren 2tik 9ra, la-

gunartean,  haurrekin, bikoteki-

dearekin, beste nornahirekin edo

bakarka ere ederki pasatzeko jar-

duera ugari. Gainera, txosnetan,

mokadu eta otordu gozoak egin

ahal izango dira, giro ederrean. 

Jai-eredu parte hartzailea, he-

rrikoia, parekidea eta euskalduna

bultzatzen dute Gasteizko txos-

nek: «Gure jarrera argia da, gure

VIII b Andre Maria Zuriaren jaiak BERRIA
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Abuztuaren 2an zabalduko di-

tuzte txosnak. 20:30ean, kalejira

alaia egingo dute Andre Maria Zu-

riaren plazatik, eta ordubete ge-

roago txosnen inaugurazio eki-

taldia eta Txosnisaria banatuko

dute, urtero ematen duten saria.

‘TXOSNISARI’ BEREZIA
Gasteizko txosnen ordezkariek

aurtengo Txosnisaria«berezia»

dela diote. Izan ere, azken urtee-

tan txosnen antolakuntzaz ardu-

ratu den lantaldeak erreleboa es-

katu du, «eta beraiei emango die-

gu saria», uztailaren 29an

egitarauaren aurkezpenean esan

zutenez. «Gaur aurkezten dugun

egitaraua prestatzeak lan handia

eskatzen duela aitortu nahi genu-

ke omenaldi txiki honekin. Eske-

rrik asko eta zorionak!».

Urtero bezala, jaietako egun

bakoitzak izaera berezia izango

du txosnetan, «herri mugimen-

duaren aniztasunaren isla».

Hala, abuztuaren 3a Entxosnazio

Eguna izango da, abuztuaren 5a

Elkartasun Eguna, abuztuaren 6a

Egun Feminista, abuztuaren 7a

Gazte Eguna, eta abuztuaren 8a

Ikasle Eguna. 

Halaber, txosnetan parte har-

tzen duten kolektiboak ezaguta-

razteko asmoz, aurten joko berri

bat jarriko dute martxan, Gasteiz-

ko herri mugimenduaren pasa-

portea. «Jolas honen bidez, erro-

mes txosnazaleak Alde Zaharra-

ren eta txosnen artean

mugimenduan jartzeko asmoa

dugu».

  

parte hartzeko eta erabakitzeko

eskubidea aldarrikatzen dugun

bitartean, lanean gogor jarraitzen

dugu, gero eta egitasmo gehiago

antolatuz, gaur egun dugun ere-

mua indartzen saiatuz eta parte

hartu nahi duen guztiari ateak

irekiz. Jaietan herri mugimen-

duarekin entxosnatu!».

Indarkeria matxistaren aurka-

ko jarrera irmoa dute, eta eraso-

ren bat jasan edo ikusiz gero, ho-

rren berri jakinarazteko telefono

zenbaki bat eman dute: «Txosne-

tan eraso sexistarik ez. Dei ezazu

eraso sexisten kontrako salaketa

telefonora: 688-74 44 11».

Kolektibo hauek aritzen dira

txosnetan: Ikasle Abertzaleak,

Sukalde Gerrilla, Askapena,

Iraultza 1921, Kalera Karpa, Gazte

Karpa, Mugimendu Feminista,

Hala Bedi, Errekaleor Bizirik eta

Gasteizko Gaztetxea.


