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E
tzi izango da San
Migelen eguna,
baina Oñatin (Gi-
puzkoa) jaiak au-
rreko larunbate-
an hasi ziren.

Haurren danborradarekin jarri
ziren martxan barrakak, eta, or-
dutik, makina bat bider atera dira
buruhandiak eta erraldoiak he-
rriko kaleetara. Musika, kirol era-
kustaldiak, hitzaldiak… hainbat
ekitaldi izan dira, eta jaiak amaitu
arte zenbait egun izango dira
oraindik aurretik. Gainera, behin
sanmigelak amaituta, errosarioe-
tan murgilduko dira oñatiarrak
urrian sartzearekin bat. 
Atzo hasi ziren txosnak munta-

tzen, eta gaur amaituko dituzte
lanak. Su Ta Gar taldeak kontzer-
tua eskainiko du 23:00etan, pla-
zan, baina, aurretik, arratsaldean
mahai-futbol txapelketa jokatu-
ko da, eta bikoizketa txapelketa-
ko emanaldia eskainiko dituzte.
Oñati Begi Bistanargazki erakus-
keta zabalduko da, eta urriaren
7ra bitartean ikusi ahal izango da
plazako arkupeetan. Emakume-

netan, eta ondoren ariko da DJ
Malandro. DJ Osaka, berriz, kale-
etan zehar ibiliko da.
San Migel eguna txistulariek

esnatuko dute, eta adin guztieta-
ko jendearentzat izango dira eki-
taldiak goizean. Haurrentzat
abentura parkea egongo da Erre-
menteri plazan: tirolina, eskalada
horma, eskulanak, oreka taile-
rra… Bestalde, plater tiroa egingo
dute Txopekua tiro zelaian, eta
armak edukitzeko baimena eta
federazioaren lizentzia edukitzea
ezinbestekoa izango da parte har-
tu nahi duen ororentzat. 
Meza nagusia 11:30ean izango

da, eta musika bandaren kalejira
izango da ondoren. Kalejiraren
amaieran, kontzertua eskainiko
dute Lazarraga jauregiko lorate-
gian. Arratsaldean, Dirt Jump eta

Motorial show ikuskizuna izango
da plazan, eta, ondoren, errefu-
xiatuei ongi etorria egingo diete,
txosnetan. Ordu berean,
19:00etan, Oñatiko Ituna Lehen
Karlistadan antzezlana aurkez-
tuko du Olaitturri Kultur Elkarte-
ak, Santa Ana antzokian. Halaber,

BIHAR IZANGO DA
TXANTXIKUAREN
JAITSIERA OÑATIN 
Txantxikuaren jaitsierarekin hasiko dira Oñatiko jaiak, bihar, eta giro
ederra egongo da herrian. Sanmigelak amaitu bezain pronto, Errosario
jaiak hasiko dira, aste eta erdiko egitaraua osatuta.
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ak kirolean gaitzat hartuta egin
dira argazkiak, eta zozketatu
egingo dituzte jaien amaieran.
Bihar, San Migel egunaren bez-

peran, herri bazkaria egingo dute
merkatu plazan. Arratsaldean,
berriz, denetariko ekitaldiak
izango dira: herriko pilota txapel-
ketako finala, Trakamatraka tal-
dearen Matraka ma non troppo

ikuskizuna, Korapiloa askatzeko
unea da dantza herrikoia eta
meza nagusia. Horrez gain, Uro-
latarrak txarangak lagunduta
hurbilduko dira herritarrak uda-
letxera txantxikuaren jaitsiera
ikustera; jaiei hasiera emateko
ekitaldia. 20:00etan izango den
txupinazoaren ostean disko festa
hasiko da plazan, Gauargiren es-
kutik, eta Broken Legacy musika
taldeak disko berria aurkeztuko
du txosnagunean. 
Urtero legez, danborra nagusia

23:00etatik aurrera izango da
Oñatiko kaleetan zehar, eta pla-
zan amaituko dute ibilbidea.
Danborradak gaueko ekitaldiei
bide emango die: karaokean
abesteko aukera izango da txos-

Danborrada nagusia bihar izango da. OÑATIKO UDALA



MICE musika taldearen kontzer-

tua izango da Atzeko Kalen, eta

Andres Penabad Band folk talde

galiziarra plazako oholtzan ariko

da.

Astelehena gazteen eguna

izango da. Bazkariarekin eta jola-

sekin ekingo diete herriko gazte-

ek jai egunari. Gaztelekuan erro-

meria izango da, eta gastronomia

lehiaketen zaleentzat berakatz

zopa lehiaketa antolatuko da pla-

zan. Musika zaleentzat, jota saioa

eskainiko du Voces Navarras tal-

deak. Pentsiodunek elkarretara-

tzea egingo dute plazan, eguer-

dian. Arratsaldean, sokamuturra,

Tor magoaren emanaldia eta

Puro Relajo taldearen kontzer-

tuak borobilduko du Gazte Egu-

na. Ostiralean, urriaren 4an, ja-

rraituko dute jaiek Oñatin.

ONGI PASATU,
BEGIRUNEAREKIN
Herriko jaietarako, Beldur Barik

gunea izendatu dute Unibertsita-

te etorbidea, eta eraso sexistarik

gabeko gunea izango da gaur,
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Su Ta Gar taldeak gaur joko du, plazan. GONTZAL GARATE

18:00etatik 21:00ak arte. Ahol-

kuak eta nahi adina informazio

emango dute .

Izaro Elorza Oñatiko alkateak

eskatu du jaiak gozamenerako

eta dibertsiorako egunak izan

daitezela, eta indarkeria matxista

eta mota guztietako erasoak gai-

tzetsi ditu: «Ez da lekurik izango

inolako sexu erasorentzat. Denon

ardura eta eskubidea da gizon

nahiz emakumeok jaietan goza-

tzea, bakoitzak nahi duen mo-

duan, errespetuz eta inolako bel-

durrik gabe». 

Udalak baliabideak eskainiko

ditu erasoak ekiditeko, eta, hala-

korik bada, beharrezko arreta es-

kaintzeko. 

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.oñati.eus

@

Trakamatraka taldeak Matraka ma non troppo ikuskizuna aurkeztuko du bihar, Portuko plazan. TRAKAMATRAKA



ERROSARIO
JAIAK ETA
HERRI EGUNA
Urriaren 4tik 7ra izango dira Errosario jaiak
Oñatin. Herri Eguna hilaren 5ean egingo da.

L
au eguneko atse-

denaren ondoren,

Oñati berriro ere

jai giroan murgil-

duko da. Izan ere,

sanmigelak iraila-

ren 30ean amaituko dira, astele-

henarekin, eta urriaren 4an Erro-

sario jaiak hasiko dira, ostiralare-

kin. 

Sanmigelak bezala, ederrak

dira errosarioak, eta haurrek,

gazteek eta helduek ederki pasa-

tuko dute lau egunetan: Egun

Morean, Herri Egunean, Errosa-

rio Egunean eta Errosario Bihara-

munean.

Txosnak izango dira hurrengo

asteko ostiraleko protagonista,

Egun Morea ospatuko baita han.

Bazkariarekin ekingo diete San

Migel osteko jai berriei. Bazkalos-

terako, bingo musikatua eta jola-

sak prestatu dituzte. Arratsalde-

an, poteo musikatua egiteko au-

kera izango da, txosnetatik

abiatuta, eta Iker Martinez eta

Zaldi Herrenak musika taldeak

Atzeko Kalen joko du. Gauean ere

musika izango da, Yogurinha Bo-
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rova eta DJ Bollo txosnetako

oholtzan ariko baitira, 22:00eta-

tik aurrera. 

Egun horretan, bertso jaialdi

polit batez gozatzeko aukera izan-

go da Zubikoa kiroldegian,

22:30etatik aurrera. Bertsolari

gonbidatuak izango dira Aitor

Mendiluze, Oihana Iguaran, Ne-

rea Ibarzabal, Unai Agirre, Ando-

ni Goitia eta Iker Zubeldia. Sarre-

rak aldez aurretik erosi beharko

dira, Txokolateixan; helduen sa-

rrerak 10 euroren truke eskuratu

ahal izango dira, eta gazteenak, 8

euroren truke.

AZOKA, HERRI EGUNEAN
Urriaren 5ean, berriz, Herri eguna

ospatuko dute. Txistulariek har-

tuko dituzte kaleak goizean, eta,

eguerdira arte, ganadu, janari eta

artisau produktuen erakusketa

eta lehiaketa egingo dira, Uniber-

tsitate inguruan. Beldur Barik gu-

nea ere jarriko dute Unibertsitate

etorbidean; eraso sexistarik gabe-

ko gunea. Horrez gain, 33. aldiz

egingo dute sagardo dastaketa,

eta Gipuzkoako hainbat sagardo-

tegitako sagardoak probatzeko

aukera izango da. Ondoren, herri

bazkaria egingo dute, kirolde-

gian, eta menuak egongo dira

haurrentzat eta helduentzat. Sa-

rrerak aldez aurretik erosi behar-

ko dira, 10 eta 20 euroren truke.

Arratsaldean, herri kirolen era-

kustaldiak eta musika ekitaldiak

izango dira: Laket taldearekin

erromeria, eta elektrotxaranga

talde baten eta herriko trikitila-

rien kalejira. Gauean, Marianitoz

blai, Trikimailu eta Gora Etorri

musika taldeen emanaldiak izan-

go dira, txosnetan, eta, ondoren,

DJ Big Mak ariko da. Plazan, be-

rriz, Laket taldeak erromeriare-

kin segituko du.

Biharamunean, Errosario Egu-

nean, musika bandaren kalejira

izango da, eta, eguerdian, kon-

tzertua egingo du plazan. Hala-

ber, haurrentzako parkea egongo

da egun osoan, eta, arratsaldean,

askotariko musika aukera: Olatz

Salvador, London orkestra, Ghost

Number eta herriko musikarien

gitarreua. Gauean, Tragaleguas

antzerki konpainia kalez kale ari-

ko da. Oñatiko Udalak jakinarazi

du edonork har dezakeela parte

haien ikuskizunean, baina txin-

parten azpian jartzeko asmoa du-

tenei gomendatzen diete txanoa

eramatea eta erraz erretzen ez den

arropa janztea.

Jaiei astelehenean esango diete

agur oñatiarrek, urriaren 7an. Az-

ken egunean, sokamuturra, mu-

sika bandaren kontzertua, jolasak

eta bertsoak izango dira. Drindots

taldearen dantzaldiarekin amai-

tuko dira aurtengo Oñatiko jaiak.

INGURUMENA ZAINDU
Errosarioetan eta San Migel jaie-

tan arduraz ibiltzeko eskatu die

Udalak herritarrei. Edalontzi be-

rrerabilgarrien aldeko hautua

egin dezaten, hondakin gutxiago

sortzeko, eta ingurumena zaindu

dezaten.

Herri Egunean azoka zabalduko da, eta sagardo dastaketa egingo da. OÑATIKO UDALA


