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ALKATEAREN AGURRA
Azken urte honetan gertatu den guztia 

aztertuz, eta batez ere, komunikabide, 

kronikari, iritziemaile, artikulugile eta baita 

sare sozialetan irakurtzen ditudan mezu 

guztietan pentsatuz, ondorio batetara 

ailegatu naiz, atzo nire lagun on bateri aditu 

niona partekatuz; ez gara uste sendoen 

garaietan bizi. Uste sendoa, norberak 

sendoki atxikita duen ideia erligioso, etiko 

edo politiko bat bezala ulertuta.

Duela gutxi arte pertsonei aitortzen 

zitzaion balio positiboetako bat, uste oso 

sendoak izatea eta beren aurka ez egitea zen. 

Hau da, faltsu bat ez izatea, edo haundinahi  

bat ez izatea ezta hipokrita bat ere.

Baino bizi duguna ikusita, orain eramaten 

dena ideia-sendoetatik paso egitea da, 

norberaren interes propioan begiratzea, 

deusetan ez sinestea eta “konfort-zonan” 

bizitzea, gure inguruko besteak zein 

egoeratan aurkitzen diren begiratu gabe.

Baino hausnarketa honek, gizarte guz-

tiaren partehartzearekin batera egin da ko 

ikerketa bat behar duenez eta ez bakarrik ni 

bezalako pentsatzaile xume baten iritzia, gaia 

aurreragoko utziko dugu, orain San  Fermin 

bestak prestatzeari ekin go diogularik, modu 

horretan, aurreko lerro etan aipatutakoa 

berretsiz.

Ohartuta nago, badakit, bestetan ere 

baloreez hitz egin daitekeela, egune roko-

ta sunean ematen diren diskriminazioak, 

bestatan ere ematen direla. Beraz, ber din-

tasunezko gizarte baten aldeko borro kak, 

non pertsona guzien eskubideak errespe-

tatuko diren, gure bestetan ere izan behar 

du isla. 

Lesakan, errespetuan oinarrituriko gizar-

tea nahi dugu, erasorik gabekoa, baina 

baita horiek bultzatzen dituzten jarrerarik 

gabekoak ere. Eskatzen dugu, horrenbertzez, 

jarrera aktiboa, pertsonak eta bereziki 

emakumeak errespetatzen ez dituen edozein 

adierazpen fisiko edo ahozkoaren kontra, 

eta hau ez bakarrik bestetan, urte guztian 

zehar baizik.

Erlazioak berdintasunezkoak eta bi alde-

ek adostuak izanen diren bestak nahi di-

tugu, non emakumeek gizonezkoen esku-

bi  de berbera izanen duten askatasunez 

dibertitzeko eta besta eta bere espazioak 

partekatuko diren, haien segurtasuna eta 

eskubideak hautsi gabe.

Horregatik, bigarren urtez, mezu hau 

bidaltzen dut, besta inguruetan kontutan 

izateko: Besta + errespetua = dibertsioa 

une guzietan. Ulertzen dudalako errespetua 

askatasunaren bermea dela; hau da nire uste 

osoa eta espero dut lesakar guztiena. 

Azkenik, agur berezia nolabaiteko eri-

tasuna dela edota nahita edo halabeharrez 

kanpoan daudelako gure bestez ezin go-

zatu izanen duten guziei. Hemengoei oroi-

tarazi besta aitzinean, bestetan eta besten 

ondoren irekiak gaudela eta egonen garela 

azaltzen zaizkigun edonolako ideia edo 

iradokizunak hartzeko.

Udalbatzaren eta nire izenean, 
BESTA ZORIONTSUAK ETA GORA SAN FERMIN!!!

Zuen lagun eta alkatea,
Jose Luis Etxegarai Andueza
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SALUDO DEL ALCALDE
Analizando todo lo ocurrido en el último 

año y sobre todo, pensando en los mensajes 
que nos llegan a través de los medios de 
comunicación, cronistas, opinadores, arti
culistas y también, de otros muchos que 
leo en las redes sociales, he llegado a una 
conclusión, compartiendo una frase que 
escuché ayer a una buena amiga: no vivimos 
en tiempos de convicciones. Convicción 
entendida como una idea religiosa, ética 
o política a la que uno se encuentra fuer
temente adherido.

Hasta hace poco uno de los valores 
positivos que se reconocían a las personas 
era, tener fuertes convicciones y no obrar 
en contra de las mismas. Es decir, no ser 
un chaquetero, ni un trepa interesado, ni un 
hipócrita.

Pero visto lo que estamos viendo, ahora 
lo que se lleva es pasar de las convicciones, 
mirar por el interés de uno, no creer en 
nada y vivir en zona de confort, sin fijarnos, 
en la situación en la que otros de nuestro 
alrededor se pueden encontrar.

Pero como esta reflexión necesita  un 
 profundo estudio con una amplia par
ticipación de la sociedad representada en 
todas sus capas y no de la opinión de un 
humilde pensador como yo, lo dejaremos 
para más adelante, dedicándonos ahora a 
preparar las fiestas de San Fermín, corro
borando de esta manera lo comentado en las 
líneas anteriores.

Soy consciente de que en fiestas tam
bién se puede hablar de valores, las dis

criminaciones que se dan en la vida diaria se 
acentúan en fiestas, por lo tanto, la lucha por 
una sociedad igualitaria en la que se respeten 
los derechos de todas las personas, tiene 
que tener también su reflejo en San Fermín.

En Lesaka queremos una sociedad 
basada en el respeto y libre de agresiones, 
pero también de actitudes que las inciten. 
Reclamamos, por tanto, una actitud activa 
contra cualquier expresión física o verbal 
que no respete a las personas, en especial a 
las mujeres y esto no solo en San Fermin sino 
durante todo el año.

Queremos unas fiestas en las que las 
relaciones sean igualitarias y consentidas 
por ambas partes, en las que las mujeres 
tengan el mismo derecho que los hombres a 
divertirse en libertad y a compartir la fiesta 
y sus espacios sin que su seguridad ni sus 
derechos sean violados.

Por eso lanzo este mensaje por segundo 
año consecutivo, para que se tenga en cuenta 
en los entornos festivos: Fiesta + respeto = 
diversión en todo momento. Porque entiendo 
que el respeto es garantía de libertad, esta 
es mi convicción y espero que la de todos los 
lesakarras.

Finalmente un saludo especial a todos 
aquello que no puedan disfrutar de nuestra 
fiesta por encontrarse aquejados de al
guna enfermedad o ausentes voluntaria 
o forzosamente. Recordar a los presentes 
que antes, durante y después de fiestas 
seguiremos abiertos a recibir todo tipo de 
ideas o sugerencias que se nos expongan.

En nombre de la Corporación y en el mío propio 
FELICES FIESTAS, GORA SAN FERMIN Y GORA LESAKA.

Vuestro amigo y alcalde,
Jose Luis Etxegarai Andueza
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Urtemugari buruz hitz egin digute

ANDER eta AITOR taldekideek:

Zer dela eta izan zenuten txaranga bat 

eratzeko ideia?

Duela bortz urte hasi genuen gure txaranga 

eratzearen proiektua eta herriko 11 lagun 

elkartuz 15-20 urte bitarteko partaideak 

zituen txaranga sortu genuen. Lau kanta 

ikasi eta herria astebururen batean alaitzea, 

afari eder batzuk egitea eta akaso ondoko 

herriren bateko bestetan jotzeko aukera 

izatea zen gure helburua; musikarekin bizi 

eta ikastea. Gaur egun gure egoera zerbait 

aldatu bada ere, txaranga honekin bortz 

urte irautea lortu dugu. 

Zer suposatzen du txaranga batean 

aritzeak?

Alde batetik lana eta konpromisoa, baina 

bertze aldetik lagunarteko giroa eta 

bizipenak. Elutxari esker, bertatik pasa izan 

garen guztiok esperientzia ikaragarriak bizitu 

ditugu, bertze modu batean inoiz bizituko 

ez genituenak. Euskal Herriko hainbat herri 

ezagutu eta bertako jendearekin musikaz 

gozatzeko aukera izan dugu, baita talde 

onak ezagutzeko eta elkartzeko aukera 

ere. Guretzat izan dugun onura guzti hori 

Lesaka herrian ere zabaltzen dela uste 

dugu, gure txarangak herriko gazteak 

musikan sartzera animatzen baititu eta 

mundu horretan sartzeko ateak zabaltzen 

dizkie. Talde profesionaletara salto egiteko 

plataforma dela ere pentsa dezakegu, honi 

esker taldetik pasatako musikari ugarik lortu 

baitute ezagunak egin eta pisuzko taldetan 

sartzea. 

9

2018. urte hau berezia da Elutxa Txarangarentzat, egunak joan eta egunak etorri, 

hainbertze ilusio eta lan eman dizkien proiektu honen 5. urteurrena ailegatu baitzaie.

ELUTXA TXARANGA 5 URTEZ KALEAK ALAITZEN !

Norbait taldean sartzera 
animatzen bazaigu, 

ateak irekiak izanen ditu!

“taldearen lehen emanaldia”
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Lesakarrek bakarrik osatzen duzue taldea?

Hasieran, taldea sortu genuenean, bai. Baina 

gaur egun, nahiz eta gehienak lesakarrak 

garen, baditugu infiltratu batzuk. Gure 

helburua edo jarraibidea betidanik izan 

da ondokoei aukera emanez gure kabuz 

formatzen joatea, bertako jendearekin 

kontatuz. Eta hori horrela izanik, harro 

gaude lortu dugun guztiaz. Gaur egun 35 

bat gazte (Lesaka, Igantzi, Bera, Etxalar, 

Irun eta Elizondokoak) pasa dira Elutxatik 

eta bertze 5 gaztetxo ditugu noizbait 

txarangan sartzeko formatzen.

Nola ospatuko duzue 5. 

urteurren hau?

Gure txarangari eskerrak 

emateko asmoz eta aurten 

bortzgarren urteurrena du-

gula aprobetxatuz, hain bat 

 ekitaldi antolatzen ari gara. 

Ekitaldi hauen helburua tal-

detik pasatako musikari 

guz tiak berriz elkartzea zein 

Lesakan herritar guztiekin batera gure 

urtemuga musikaren bitartez ospatzea 

da. Hauek dira burutan ditugun ekitaldi 

potoloenak: Txaranga topaketa, Erraldoi 

topaketa eta CD baten grabaketa. Ez 

dakigu bakarren bat aurrera eramatea 

lortuko ote dugun, baina horretan ari gara… 

Ekitaldi potoloenak egitea lortzen ez 

badugu, badaezpada ekitaldi ttikiekin 

ospatzen ari gara urtemuga: eskalerako 

afariak musika eta txanpainez girotu, 

irteera bereziak programatu, Beti Gazte 

klubaren astehondarra aprobetxatuz lerro 

dan tzakoekin emanaldia, soinularien aur

kako hil ala biziko futbol 7 partidua…
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Beraz, ongi pasatzeko aukerak ez dituzue 

alferrik galtzen, ez da hala?

Bueno, ahal dugun hoberena egiten dugu 

eta gehienetan laguntza izaten dugu. 

Soinulari zein Beti Gazte bezalako taldeak 

gurekin parte hartzera animatzen zaizkigu 

aldiro eta beti laguntzeko prest!

Bukatu aitzinetik, eskerrak eman nahi 

genizkieke bortz urte hauetan gure 

ondoan laguntza emanez ibili diren guz tiei: 

goitik behera jauntzi diguten ostatu zein 

komertzioei, borondatez lagundu digu

tenei eta gure musikaren ondoan gustura 

egon direnei. Horrez gain, 5. urteurreneko 

ekitaldi potoloak antolatzeko laguntza 

ekonomikoa ematen ari diguten enpresei 

gure eskerrik zintzoena emateko aukera 

ez genuke galdu nahi. 

Mila esker!  
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bixente
igarzabal
villanueva 

46 urteko kirolari lesakarra izanen da aurten 

Lesakako Sanferminak hasteko lehen suziria 

botatzeko arduraduna. Azkeneko urteetan 

iraupeneko triatloietan, Ironman izenarekin 

ezagun diren probetan egin da ezagun. 3,8 

kilometro igerian, 180 kilometro pasatxo 

bizikletan eta bukatzeko maratoia, 42,192 

metro lasterka egin behar izaten dituzte. 

Horietatik 22 bukatu ditu gaurgero. Baina 

hori baino lehen, saskibaloian aritua da Beti 

Gazterekin, sokatiran Munduko txapeldun 

ere izan da herriko klubarekin, atletismoan 

aritu da iraupen karreretan… Lanbidez 

teknikari informatikoa da ANIMSAn, baina 

bere pasioa kirola dela ez dago dudarik, 

nahiz eta bizibidea hortatik ezin atera. 

Igarzabalek aipatu digunez, “futbola izan 

ezik, ia dena probatu dudala uste dut. 

Kiroletik, batez ere, erronka pertsonaleko 

daukan puntu hori gustatzen zait. 

Markatutako helburu bat edo marka bat 

lortzeko egin behar den bide osoarekin 

gozatzen dut: Eguneko entrenamenduak, 

konpetizioak, bidaiak,…”

Hainbertze kirolen artean bat aukeratzea zail 

egiten zaio, baina erran digunaren arabera, 

“gaur egun gehien gustatzen zaidana 

ko rrika egitea da, batez ere maratoi 

distantziako lasterketetan gozatzen dut, 

bai frogak daukan gogortasunarengatik, 

baita kaleetan egoten den giroarengatik 

ere. Duela urte gutxi arte bizikletan 

aritzea nuen gustukoen, baina istripu pa

re bat izan ondoren kirol seguruagoei le

hen tasuna eman diet. Eta haien guztien 

ar tean dudarik gabe seguruena korrika 

egitea da”.

Talde kirolak (saskibaloia, sokatira…) edo 

triatloian bezala, bakarka aritu beharrekoak, 

zein gustatzen ote zaizkion gehiago galde-

tutakoan, bakoitzak bere alde onak eta 

txarrak dituela adierazi digu Igarzabalek: 

“Kirol bakoitzak bere xarma dauka eta 

nik zortea izan dut bakarlanean aritzeko, 

baita talde baten kide izateko ere. Aunitz 

ikasten da bi moduetan. Banakako kiro

lek daukaten onena da nik markatzen 

di tudala helburuak eta hauek lortzeko 

egunero “lan” egin behar dudala, inoren 

menpe egon behar gabe. Taldeko kirolek 

daukaten politena “taldea” bera da, eta 

lagunekin gogor entrenatzea. Bi kasuetan 

asko sufritzen da (frogaren arabera noski), 

baina sufrimendu honek daukan politena 

da Beti Gazteko elastikoarekin izaten dela 

eta Lesakako herria ordezkatzen duzula 

etxetik kanpoko frogetan”.
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Betidanik gustatu izan zaio triatloia, batez 

ere distantzia luzekoa. 2008an egin zuen 

lehen Ironman proba, Nizan (Frantzia) eta 

egun hartatik 22 Ironman bukatu ditu, eta 

emaitza onak lortuz gainera.

IRONBASK proba irabazi zuen 2012 urtean 

eta hirugarren izan zen 2013an. Altriman 

proban bigarren izan zen 2012an, bosgarren 

2011n eta laugarren 2014an. 

Ironmanetan, markarik hobena 9 ordu eta 

32 minututa dauka (Ironcat 2016) eta 9 ordu 

eta erditik jaustea da bere buruari jarria 

dion erronketako bat. “Bertzea, maratoia 

2 ordu eta 40 minutu baino guttiagotan 

egitea eta azkena, berriz ere Munduko 

txapeldun izatea Beti Gazte sokatira 

taldearekin”, dio.

bixente igarzabal villanueva

21



2222



bere buruari jarritako erronkak: 
IRONMANean 9 ordu eta erditik jaustea,

MARATOIA 2 ordu eta 40 minutu baino guttiagotan 
egitea eta BETI GAZTE SOKATIRA taldearekin 

berriz ere Munduko txapeldun izatea dira 

23

Igeriketa, bizikleta eta lasterka uztartu behar 

ditu proba berean. Bere ezaugarrietarako 

egokienak bizikleta eta lasterka direla 

onartzen du Igarzabalek, eta hobetzeko 

tarte handia ikusten du igeriketan eta 

karrera estrategietan.

Horrela aritzeko, nahitaez entrenamendua 

behar beharrezkoa da. “Ia egunero en

trenatzen dut, –dio kirolariak– baina tarteka 

nekatuta sentitzen naizen egunetan 

atseden hartzen dut. Astean zehar Iruñean 

entrenatzen dut eta asteburuetan berriz, 

Lesakan. Astean zehar, 34 egun bizikletan, 

23 lasterka eta 23 igeri egiten ditut”. 

Konpetizioari dagokionez, urtean 3-4 

Ironman, 3-5 maratoi, 5-6 maratoi erdi eta 

1-2 bizikleta proba egiten ditu.

Igerian ia 4 kilometro egin, bizikletan 

180 kilometro egin eta oraindik lasterka 

marathon bat egitea gelditzen zaiola 

ikusterakoan mentalki ere indartsua izan 

behar du kirolariak. Igarzabalek dioenez, 

“hobe da deus ere ez pentsatzea eta 

burua garbi edukitzea… Lasterketetan 

epe motzeko helburuak jartzen ditut 

eta pentsamendu negatiboak saihesten 

saiatzen naiz. Ironmanetan prestakuntza 

fisikoak garrantzi handia dau ka, baina 

baita entrenamendu psi ko logikoak ere”.
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bixente igarzabal villanueva
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Orain Sanferminetako txupinazoa 
botatzeko ardura duzu… Espero zenuen? 
Nola hartu duzu?
Ez nuen inola ere espero, niretzat ustekabe 
atsegina izan da. Hasieran pixka bat izittu 
nintzen, errespontsabilitate handia iruditzen 
baizitzaidan, errespetu handia ematen zidan. 
Baina aldi berean, ohore ikaragarri handia 
bat da Lesakako Sanferminetan altxaferoa 
botatzea. Ez dakit gauza handiagorik bizi 
izan ahal izanen dudan inoiz.

Horretarako ere entrenamendu berezirik 
egin behar duzu?
Seguru baietz, pentsatzen hasia naiz hau 
nola entrenatzen ahal dudan…

Kirola eta besta uztartzeko modurik 
izaten duzu Sanferminetan edo ez zara 
sobera parrandazalea?
Nire juergak egiteko garaiak izan nituen, 
baina orain zentratuago nabil kirolean eta 
gehiago kostatzen zait gauez ateratzea.

Zer da Lesakako Sanferminetan gehien 
gustatzen zaizuna? Eta guttien?
Gehien gustatzen zaidana Peñen egunean 
dagoen giroa da. Guttiena, asteburutan 
izaten den masifikazioa.

Zer da zailagoa, Bixente Igartzabal 
triatloia bukatzen ikustea edo gaupasa 
egiten ikustea?
Une honetan gaupasa egiten ikustea 
zailagoa da, baina hemendik urte batzuetara, 
nork daki…

Eta errekuperatzeko: Ironman batetik 
edo bestondotik errekuperatzen zara 
erraxago?
Dudarik gabe, Ironman batetik aunitzez 
azkarrago errekuperatzen naiz.

Aitor Arotzena

LABURREAN
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EGITARAUA

UZTAILAK 6, ORTZILA
BEZPERA EGUNA
10:30 Lesakako Buruhandi eta Erraldoien 

Konparsaren kalejira. Harriondoa - 

Andra Mari-Udaletxea.

12:00 Herriko-Etxetik igoko den altxaferOaren 

eztandak emanen die hasiera aurtengo 

besteei. Ordu berean txistulariek, 
soinulariek, trikitilariek, Elutxa 
Txarangak eta haur ttikien danborradak 

girotuko dizkigute herriko kaleak euren 

soinu alaiekin.

17:30 Frontoian, “TANTIRUMAIRU EUSKAL FOLKLORE 
TALDEA”ren erakustaldia.

20:00 Peña guzien ordezkariak altxaferoa 

bota ondoren DANBORRADA NAGUSIA 
abiatuko da, Erraldoi eta Buruhandi, 
danbor-jole eta soinulari, Lesakako 
Banda eta guztiz, herri osoari itzulia 

emanez kalez kale.

Gauez Musika Plaza Zaharrean “TRIKIDANTZ” 
taldearekin

6 DE JULIO, VIERNES, 
VÍSPERA

10:30 Comparsa de Gigantes y Cabezudos  de Lesaka - Kalejira. 
Harriondoa - Andra Mari - Ayuntamiento.

12:00  Desde el balcón de la Casa Consistorial, lanzamiento 
del cohete anunciador de las fiestas de San Fermín. 
A continuación, kalejira con txistularis, grupo de 
acordeonistas, trikitilaris, Elutxa txaranga y tamborrada 
infantil.

17:30 Exhibición del grupo “Tantirumairu Euskal Folklore 
Taldea”, en el frontón.

20:00 Tras ser lanzado el cohete por el representante de las 
Peñas, tamborrada por las calles de la Villa, con la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de 
todos los grupos musicales, Banda Municipal y Peñas. 

Noche Música en Plaza Zaharra con el grupo “TRIKIDANTZ”.
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EGITARAUA
UZTAILAK 7, LARUNBATA
FERMIN DONEAREN EGUNA
08:30 EZPATADANTZARIEN meza ixila. Joan-etorria 

TXISTULARI BANDAREN laguntzaz eginen da.

10:30 Udalbatza bertze agintariekin, 
Ezpatadantzari eta Musika Bandarekin 

batera, herriko ikurrak aintzinean 
dituztela, abiatuko dira Herrikoetxetik 

elizara, MEZA NAGUSIRA. Bertan, Lesakako 

Abesbatzak parte hartuko du. 
Meza ondotik, Fermin Zaindariaren 
irudiarekin herri guzitik prozesioa. 
Ibilaldia berriro Elizan burutu ondoren, 

Udalbatza, lehen aipatutakoekin, 
mezara joan diren moduan jaitsiko dira 

Eskolttikira, Onin errekaren bi aldeetan 

egiten den “ZUBIGAINEKOA” dantza ikustera, 

XV. mendean lesakarren artean 
lortu zen bakea oroitarazten diguna. 
Berehala, Bandera-arbola doinuari 
dagokion ikurrin-agurra zubi gainean. 

Agur edo dantza bera Plaza Zaharrean, 

ikurra Herriko-etxera igan aintzinean.

18:00 BEZPERAK;  Elizarako eta Elizatik joan-
etorria Meza Nagusira bezala eginen 
da. Bezperetan, Lesakako Abesbatzak 

kantatuko du. 

Bezperak akitu ondoren, eta ohiturari jarraituz, 

Ezpatadantzari taldeak MUTIL-
DANTZA, NESKA-DANTZA, AURRESKU 

eta JOTAK dantzatuko ditu Plaza 

Zaharrean.

19:30 Plaza Zaharrean, bertso jaialdia, 

 Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, 
Uxue Alberdi, Xabier Terreros, Ander 
Fuentes “Itturri”. Gai-jartzailea: Eneko 

Fernandez. Arrano Elkarteak antolatua. 

Gauez Musika Plaza Zaharrean “GABENARA” 
Taldearekin.

7 DE JULIO, SÁBADO, 
SAN FERMÍN

08:30 El grupo de Ezpatadantzaris, juntamente con la Banda de 
Txistularis, asistirá a la misa rezada de la Parroquia.

10:30  El Ayuntamiento en Corporación, junto con otras 
entidades, precedidos por la Bandera de la Villa, 
Ezpatadantzaris y Banda Municipal, iniciará su salida 
del Ayuntamiento, camino de la Iglesia Parroquial, para 
asistir a la solemne Misa Mayor, cantada por Lesakako 
Abesbatza.

 Inmediatamente después, acompañarán a la imagen del 
Santo Patrono San Fermín en su recorrido habitual a los 
acordes de músicos y txistus.

 Finalizada la procesión, se bajará a Eskol-ttiki, donde, 
sobre los laterales del río Onín, los EZPATADANTZARIS 
bailarán el “ZUBIGAINEKOA”, en recuerdo de la paz que 
se firmó en el siglo XV entre los barrios de la Villa.

 Acto seguido, la Bandera de la Villa, al son del 
“Bandera-arbola”, será ondeada sobre el puente; los 
Ezpatadantzaris y la comitiva la acompañarán a la Plaza 
Zaharra, donde volverá a ser bailada, antes de ser izada 
en el balcón principal de la Casa Consistorial, tras nueva 
actuación de los Ezpatadantzaris, que le formarán arco 
de honor con sus MAKILAS.

18:00 Las autoridades, con el mismo acompañamiento de la 
mañana, asistirán a las Vísperas solemnes, cantada por 
Lesakako Abesbatza.

 A continuación, en Plaza Zaharra, el grupo mixto de 
Ezpatadantzaris bailará el MUTIL DANTZA, NESKA-
DANTZA, AURRESKU Y JOTAS.

19:30 En Plaza Zaharra, festival de bertsolaris:  Maialen 
Lujanbio,  Andoni Egaña,  Uxue Alberdi, Xabier 
Terreros, Ander Fuentes “Itturri”. Gai-jartzailea: Eneko 
Fernandez., organizado por la Sociedad Arrano. 

Noche Bailables en Plaza Zaharra, a cargo del grupo 
“GABENARA”.
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EGITARAUA
UZTAILAK 8,  IGANDEA
PEÑEN EGUNA
09:00  Peñen gosaria 

10:00 Peñen danborrada, Elutxa 

Txarangarekin,

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean Elutxa 

Txarangarekin.

17:00 Plaza Zaharrean MR. POMPIER 

haurrentzako ikuskizuna.

18:00 Peñen kontzentrazioa Elutxa 

Txarangarekin Peñen jeitsierarako.

20:30 TXAMUKOS MARIATXIAK Plaza Zaharrean.

Gauez “TXIMELETA” taldearen emanaldia Plaza 
Zaharrean.

8 DE JULIO, DOMINGO, 
DÍA DE LAS PEÑAS

09:00 Desayuno de las Peñas.
10:00 Tamborrada de las Peñas con Elutxa Txaranga.
12:00 Vaquillas en Plaza Zaharra con Elutxa Txaranga
17:00 MR. POMPIER Espectáculo infantil en Plaza Zaharra.
18:00 Concentración de Peñas con Elutxa Txaranga para la 

bajada de Peñas.
20:30 Actuación del grupo Txamukos Mariatxiak en Plaza 

Zaharra.

Noche Bailables en la Plaza Zaharra con “TXIMELETA”.

Oharra: Udalak ez ditu bere gain hartuko 
16 urtetik behitikoek zezen ikuskizunetan 
(betizuak) izan ditzazketen istripuak. 
Martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legearen 10.5.d. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Nota: Este Ayuntamiento declina su responsabilidad en los accidentes que 
puedan ocurrir a los menores de 16 años de edad, en la celebración de 
espectáculos taurinos (vaquillas), según lo dispuesto en el artículo 10.5.d) de la 
Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo.

35



36



37

EGITARAUA

UZTAILAK 9,  ASTELEHENA
HAURRAREN EGUNA
10:30 HAUR ETA GURASOEN DANBORRADA Elutxa 

Txarangak lagunduta.

Ondoren Haurrentzako entzierroa Ote 

Kalea (Igantziko Bidea) - Plaza Zaharra.

Goiz eta arratsalde Haur ikuskizunak 

Eltzeta plazan.

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean, Elutxa 

Txarangarekin.

18:00 Frontoian eskuzko PILOTA PARTIDU 
PROFESIONALAK.

19:00 Plaza Zaharretik abiatuta “BATZUKADA” 
Lesakako Batukada taldearekin kalejira.

Arratsaldez Elutxa Txaranga kalez kale.

Arratsaldez eta Gauez “IRATZAR” taldearen 

emanaldia Plaza Zaharrean.

9 DE JULIO, LUNES, 
DÍA DEL NIÑO

10:30 Tamborrada de niños y padres acompañados de 
ElutxaTxaranga.

A continuación   encierro infantil Ote Kalea (Camino Igantzi) 
-  Plaza Zaharra

Mañana y tarde  espectáculos infantiles en la plaza Eltzeta.
12:00 Vaquillas en Plaza Zaharra con ElutxaTxaranga.
18:00 En el frontón municipal, partidos de pelota a mano 

profesionales.
19:00 Desde la Plaza Zaharra kalejira con “Batzukada”  grupo 

de batukada de Lesaka.
Por la tarde Elutxa Txaranga ambientará las calles.
Tarde y Noche Música en Plaza Zaharra con “IRATZAR”. 

Oharra: Udalak ez ditu bere gain hartuko 
16 urtetik behitikoek zezen ikuskizunetan 
(betizuak) izan ditzazketen istripuak. 
Martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legearen 10.5.d. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Nota: Este Ayuntamiento declina su responsabilidad en los accidentes que 
puedan ocurrir a los menores de 16 años de edad, en la celebración de 
espectáculos taurinos (vaquillas), según lo dispuesto en el artículo 10.5.d) de la 
Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo.
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EGITARAUA

UZTAILAK 10,  ASTEARTEA
BIKOTEEN EGUNA
11:00 Andra Mari Zahar Etxeko lorategian, 

Nafarroako Jotak. San Fermin Jubilatu 

eta Pentsionisten Elkarteak antolatua.

11:00 Haurrentzako entzierroa Eltzeta Plaza - 

Plaza Zaharra.

11:30 Haurrentzako SAKAko zezen ttikiak eta 

poniak Bittiriako Plazan.

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean, Elutxa 

Txarangarekin.

17:00 Haurrentzako jarduerak Beheko Plazan. 

Antolatzailea Eskol-Ttiki Ludoteka – 

Lagunekin Joalsean.

18:00 Plaza Zaharrean, Nafarroako Jotak.

20:00 Txakaindik jeitsiera, ZORTZIKO 

doinuarekin.

Arratsaldez eta gauez “OHARKABE” taldearen 

emanaldia Plaza Zaharrean.

Ondoren JAI-HILAK  Elutxa Txarangarekin.

10 DE JULIO, ASTEARTEA, 
DÍA DE LAS PAREJAS

11:00 En los jardines de la Residencia Andra-Mari, jotas 
navarras, organizado por la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas San Fermín.

11:00 Encierro infantil Eltzeta Plaza - Plaza Zaharra.
11:30 Ponis y vaquillas de la Ganaderia SAKA para el público 

infantil.

12:00 Vaquillas en Plaza Zaharra, con Elutxa Txaranga.
17:00 Actividades para niños en Beheko Plaza. 
 Organiza Eskol-Ttiki ludoteca- Lagunekin jolasean.
18:00 En Plaza Zaharra, festival de jotas Navarras, organizado 

por la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Fermín.
20:00 Bajada de Txakain, al son del ZORTZIKO.
Tarde y noche Música en Plaza Zaharra con “OHARKABE”.
A continuación Pobre de Mí, con ElutxaTxaranga.

Oharra: Udalak ez ditu bere gain hartuko 
16 urtetik behitikoek zezen ikuskizunetan 
(betizuak) izan ditzazketen istripuak. 
Martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legearen 10.5.d. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Nota: Este Ayuntamiento declina su responsabilidad en los accidentes que 
puedan ocurrir a los menores de 16 años de edad, en la celebración de 
espectáculos taurinos (vaquillas), según lo dispuesto en el artículo 10.5.d) de la 
Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo.
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Egilea: Onintze Iparraguirre “Zezen Artista”


