
andramaixek2015
azkoitia
abuztuaren 14tik 18ra



alkatearen
agurra

Gozatzeko desioa gizakiak zainetan darama. Festa gosea, ordea, asetzen joan ohi da adinaren poderioz. 
Herriko jaietan guztiok espero izaten dugu zeozer. Txikienek tiobibuk eta buruhandixek dituzte buruan, 
gaztexeagoek lehenengo parranda, amodio-kontuak beste zenbaitek, eta zalaparta isiltasun bihurtzeko irrikaz 
daudenak ere izango dira. Bakoitzak bere erara gozatuko ditu andramaixek. Ondokoa errespetatuz bada, 
arazoak ez dira arazo izango. 

Hala ere, ez dago soberan ondorengo eskaera: Bizi ditzagun Andramaixek zentzuz, gehiegikerietan erori gabe, 
biharamunean ere eguna argituko du-eta. 

Pertsonalki badut poz bat aurtengo andramaixei begira. Udaletxeko balkoira Luis Arregi ‘Izpizu’-kin igotzea 
txupinazoa botatzeko. Ohorea da horrelako giza baloreak dituen lagun bat ondoan, herrian, izatea. Festak 
kanpora, galeriara, begira bizi ohi ditugu eta justu kontrakoa da ‘Izpizu’-k egiten duena. Ezkutuko lana, 
musutruk egiten dena inoren gorespenik espero gabe. 

Eta bada beste detaile bat gustuko dudana. Zinegotziek abarketa zuriekin egingo dute aurreskua. Azkoitiri izena 
eta izana eman dioten abarketariei egingo diegun omenezko keinua da. 

Si hay algo que realmente me hace feliz es compartir el balcón del Ayuntamiento con Luis Arregi, ‘Izpizu’. Será un honor 
tenerle al lado para lanzar el chupinazo, como lo es para todos los azkoitiarras tenerle de vecino. 
Y hay otro detalle que me gusta especialmente. Los concejales lucirán alpargatas blancas durante el baile del aurresku 
como guiño a los alpargateros que han ido cosiendo con su esfuerzo la historia y la identidad de este pueblo. 

A vosotras y a vosotros os pediría un esfuerzo para que todos vivamos estas fiestas ¡con respeto, sentido común y 
mucho humor!

Ondo pasau Andramaixek! Gora Azkoitti!

• Diseinua, maketazioa eta testuak:
   EREGI, Euskara eta Komunikazioa
• Ale kopurua: 5.000 ale
• Inprimatzea:
   MARTIARENA Inprimategia

• Argitaratzailea:
   Azkoitiko Udala

• Argazkiak:
   Mikel Zengotita
   Fotos Iñaki

Udalbatza osatzen dugunon izenean,
ondo pasau Andramaixek!Javier Zubizarreta

Azkoitiko alkatea



Iragana ezagutzeak,
etorkizunari hobeto 
heltzen laguntzen digu

Festen zurrunbiloak unean unekoa bizitzera garamatza, egunak luzatuz eta gauak gozatuz. Etorkizuna urruti 
ikusten da ezjakintasun eta noraezetik. Iragana, berriz, zulo beltz bihurtzen da memoria pribilegiatuenak 
irentsiz. Bizi gabekoak eta liburuetatik ikasitakoak aise galtzen du presentzia gure egunerokotasunean. 
Egutegia eta arkitektura dira halakoetan hau eta hura salatzen dizkigun seinaleak. 2014ko Abenduan izan zen 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen sorreraren 250 urteurrenaren hasiera. Intsausti Jauregia eta Azkoitiko  
Udala izan ziren elkartearen sorreran lekuko. Hormek hitz egingo balute... 

Bertan, Frantzisko Xabier Munibe Idiakezek, Peñafloridako kondeak, (Azkoitia 1729 - Bergara 1785), Joaquín 
de Eguía eta Manuel Ignacio de Altuna ta Portu-rekin besteak beste antolatzen zituzten tertulietan du iturburua 
Adiskideen Elkarteak. Etxe Beltzen jaiotako Peñafloridako kondeak eta berarekin biltzen ziren ilustratuek 
zientzia, artea eta literatura gizarteratzea zuten helburu, “alferkeria, jakineza eta bere ondorio latzak uxatzea eta 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, hiru euskal probintzien arteko Batasuna estutzea”. 

Krisi ekonomikoari aurre egiteko ekonomian berrikuntza sakonak proposatu zituzten eta Europa osoko 
berrikuntzak ekartzen ahalegindu ziren, ikerketan eta teknologian sakonduz. 

XVIII. mendearen bigarren erdialdean, Europan ugaltzen ari ziren erakunde ekonomikoen eredua jarraituz, 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea sortu zuten. 1763an onartu zuten Gipuzkoako Batzar Nagusiek lurraldean 
erakunde ekonomiko bat sortzea. 
 
Elkartearen ibilbidean hurrengo urrats garrantzitsua Bergarako Mintegia sortzea izan zen. Hango kimika-
laborategian deskubritu zuten wolframioa Juan Jose eta Fausto Elhuyar anaiek.

Azkoitiko zalduntxoen orduko espiritua gaurko ekintzaileenarekin aldera daiteke, XVIII. mendean bezala gaur 
ere, mundura zabaltzearen beharra premiazkoa da aurrera egiteko. 

Urteak pasa dira eta mundua txiki bihurtu da, baina orduko eta gaurko kezkak berdintsuak izaten jarraitzen 
dute. Berrikuntzan eta formakuntzan zuten ilustratuek esperantza jarria. Guk bezala. 

Horregatik dagokigu Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen historia eta lana ezagutarazten laguntzea. 
Iragana ezagutzeak, etorkizunari hobeto heltzen laguntzen digu.

Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen sorreraren 250.urteurren honetan, elkarteak euskal gizarteari egin dion 
ekarpena aitortzea eta eskerrak ematea da gure egitekoa. Horretarako, batzar berezi bat ospatuko du Azkoitiko 
Udalak aurtengo Andramari egunean, urtemugako herriko festa egun garrantzitsuenean. Herritar guztiok 
gonbidatuta zaudete. ZORIONAK eta jarrai bide horretatik!

Las fiestas no invitan a sumergirnos en nuestra memoria 
histórica, pero hay hechos que la propia arquitectura 
delata como ocurre con el Palacio Intsausti, testigo de 
tertulias y aspiraciones pioneras protagonizadas por los 
Caballeritos de Azkoita. Bajo la batuta de Xavier Mª de 
Munibe, Conde de Peñaflorida, nació la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País, que celebró el año 
pasado su 250 aniversario. 

El espíritu de los ilustrados que se reunían en Azkoitia 
en la segunda mitad del siglo XVIII es el mismo de 
los emprendedores y defensores de la innovación y 
el progreso de hoy. Abiertos al mundo, introdujeron 
importantes avances bajo el lema Irurac bat. 
Los tiempos cambian mientras que el deseo de progreso 
entre los hombres siempre es el mismo, causa de todo 
avance. 

Los ilustrados pusieron sus esperanzas en la innovación 
y en la educación. Como nosotros. 
El futuro se mira de otro modo si se conoce el pasado. 

Por esta razón, es nuestra labor difundir el mensaje de 
los ilustrados de Azkoitia, reconociendo la aportación de 
la Sociedad a la sociedad vasca y Felicitarles en este 
año conmemorativo.

AZKOITIKO UDALA

Aurtengo urtean joan zaigu Euskalerriko 
Adiskideen Elkarteko kide eta zuzendari 
izandako Juan Ignacio Uria, herriko alkate 
eta senataria ere izan zena. Azkotiko 
Zalduntxoen espiritu ilustratuaren 
adierazlea. Euskal identitatea eta pertsonen 
askatasunen defendatzailea eta ondarea 
gordetzen hainbat lan egina.

Gogoan  dugu.



Luis Arregi Aramendi ‘Izpizu’-k (Azkoitia, 1947) botako du 
aurtengo Andramaixei hasiera emango dien txupinazoa. Ez da 
oso festa zalea eta, normalean, abuztuaren 14ko eguerdian ez 
da plazara gerturatzen Caritasen tonbolan laguntzen egon ohi 
delako. Baina aurten berari egokitu zaio udaletxeko balkoira atera 
eta herritarrekin batera jaien hasiera ospatzea. Horrela, Udalak 
herritarren izenean aitortu nahi dio Luis Arregiri gizarte hobeago 
eta bidezkoago baten alde elkartasunez egin duen lana. Izan 
ere, Azkoitiko Odol Emaileen taldeko ordezkari aktiboenetako bat 
izateaz gain, Caritas, San Jose Egoitza, etxez-etxeko laguntza eta 
Elikadura Bankua bezalako proiektuetan ere boluntario lanetan 
aritzen da.

Arregik desio bakarra du aurtengo festetarako: 

“elkartasunean eta alaitasunez pasa
ditzagun Andramaixek”.
Luis Arregi Aramendi ‘Izpizu’ será el encargado de 
lanzar el txupinazo que dará inicio a las fiestas de 
Andra Mari de este año. El Ayuntamiento quiere 
así reconocer el trabajo de voluntariado y la 
solidaridad sin límites demostrada por este 
azkoitiarra. Arregi tiene un único deseo 
para estas fiestas: “espero que 
las celebremos con unión y 
alegría”.

“Azkoitia oso borondatetsua 
da, asko ematen du”

Abuztuak 16, Abarketariei omenaldia.
Julian Iruretagoyena eta Arantxa Iturbe
senar-emazteak erreferentzi
Azkoitian abarketak izan duen garrantzia 
nabarmentzekoa da, bai ekonomian (1894an 20 lantegi 
baino gehiago zeuden), eta baita gizartean ere (kalean, 
etxe aurreetan josten zen, lagun artean...).

Erabilera anitza izan dute abarketek: Kalerako, 
mendi eta hondartzarako, kirola egiteko edo pelotan 
jokatzeko. Jantziago behar zenean txuria ibiltzen 
zen, batez ere udan, baina beltza eta urdina ere asko 
erabiltzen ziren.

Aurtengo Andramaxetan omenalditxo bat egin nahi 
zaie, urteetan zehar Azkoitian abarketak egiten 
jardun duten emakume eta gizonezko guztiei. Hauen 
erreferentzi bezala Julian Iruretagoyena zena eta 
bere emazte Arantxa  Iturbe ditugu, hauexek izan 
dira artisau lan honetan jardun duten azkenak gure 
gizartean, gaur egun lan hau mekanizatua baita, nahiz 
eta gure herrian oraindik baditugun “errefortzaketan” 
aritzen diren emakumeak.

Julian Iruretagoyena (1924-2014) 1940an hasi zen 
abarketari lanetan, bere bizitzaren bukaera arte 
jarraituz, berak zorua eta telak 
prestatzen zituen eta emazte 
Arantxak josi, eta gaur egun ere 
horretan dihardu. 

Aurreko urtean Julian joan 
zitzaigunez, bere emazte
Arantxa eta familia izango ditugu 
Korporazioak Azkoitiko herriari egin
ohi dion aurreskuan.





10:30ean
VI. Jokin Ormatetxea jubenilen 
txirrindulari lasterketa (Euskal 
Herriko Trofeoa), eliz ataritik 
abiatuta. Helmuga Plaza Berrin 
izango da.

11:40an
Luis Arregi ‘Izpizu’ri omenaldia, 
Udal pleno aretoan.

12:00etan
2015eko Andramaixei hasiera 
emango dien txupinazoa botako 
da, herriko musika bandak “Ondo 
pasau Andramaixek” jotzen 
duen bitartean. Ondoren, Musika 
Bandaren, Parrokiko abesbatzaren 
eta Iraurgi abesbatzaren laguntzaz, 
herritar guztiok “Azkoitia” abestia 
kantatuko dugu. 

12:15ean
Eltziegoko Dultzaineroek
“Kandido” konposaketa eskainiko 
dute, eta ondoren,erraldoi eta 
buruhandien kalejira abiatuko 
da.

17:00etan
Haur parkea, Herriko Plazan 
(puzgarriak, gazteluak…).

19:50ean
Txalkor Txistulari Taldeak “Alkate 
soinua” joko du Udalbatzari Eliza 
Nagusira lagunduz.

20:00etan
ALMA TAPATIA Guadalajara hiriko 
mariatxien kalejira.

20:00etan
Eliza Nagusian, herritarrek Ignacio 
Busca Sagastizabalen “Salbea” 
(7 ahotsetara) eta aita Nemesio 
Otañoren “Ave Maria” (5 ahotsetara) 
abestuko dute.  Amaitzeko, Mariano 
Garcíaren “Ama Birjinaren eder-
tasun”. Bakarlariak: Jose Antonio 
Mendizabal (baritonoa) eta Iñaki 
Goenaga (tenorea).
Organoan: Jose Luis Frantsesena.
Zuzendaria: Inazio Alberdi.

23:00etan
ALMA TAPATIA Guadalajara hiriko 
mariatxiak, Herriko Pazan.

17:00etan
Martittera igoera, Herriko Plazatik abiatuta.
Jokin Ormaetxea txirrindulari elkarteak 
antolatuta.
Izen ematea: aurretik, Zurt, Ttakun eta 
Koxkan, edo egunean bertan, 16:00etatik 
16:45etara, Herriko Plazan.

abuztuak

8 larunbata

18:00etan
Xabier  Sagarzazuren oroimenez,
“XIX. Andra Mari Futbol Saria”,
Txerloiko futbol zelaian.  
ANAITASUNA F.T. – BEASAIN K.E. 

abuztuak

13 osteguna

abuztuak

ostirala
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09:30ean
Eltziegoko Dultzaineroen kalejira.

10:00etan 
Herriko Musika Banda eta Txalkor 
txistulari taldearen kalejirak.

10:50ean 
Udalbatzari Eliza Nagusira lagunduz, 
Herriko Musika Bandak “Alkate 
soinua” joko du Txalkor txistulari 
taldeak lagunduta.

11:00etan
Meza Nagusian, parrokian, herriko 
abesbatzek, Miguel Mª Azpiazuren 
“Pakea  Lurrean” abestuko dute 
5 ahotsetara; ofertorioan, Migel 
Mª Azpiazuren “Agur Maria”, 4 
ahotsetara; eta jaunartzean, Aita 
Nemesio Otañoren “O Sacrum 
convivium” 4 ahotsetara. Bukaeran, 
Jose Ignacio Aldalurren “Agurra”. 
Organista: Jose Luis Frantsesena.
Zuzendaria: Inazio Alberdi.

12:00etan
Dultzaineroen laguntzaz, erraldoi eta 
buruhandien kalejira.

12:30ean
Udalbatza berezia, udaletxean, 
Euskalerriko Adiskideen Elkarteari 
250. urteurreneko ospakizunetan, 
Azkoitiko Udalaren esker oneko 
adierazpen ofiziala onartzeko.

Ekitaldi irekia denez, herritar guztiak 
daude gonbidatuta.

13:00etan
Herriko Musika Bandak eta Txalkor 
Txistulari Taldearen kontzertua.

AZKOITIKO MUSIKA BANDA 
(Zuzendaria: Carlos Muñoz)
• “Pepita Greus”................ Pérez Choví
•  “Tannhauser” ...................... R. Wagner
•  “The exodus song”..E. Gold / P. Boone
•  “Marcha Eslava”........ P. Tchaikowsky

TXALKOR TXISTULARI TALDEA 
(Zuzendaria: Pello Larrañaga)
•  “Oroitzapenak” .... Txalkor Txistulari  
    Taldearen moldaketa.

AZKOITIKO MUSIKA BANDA 
(Zuzendaria: Carlos Muñoz)
• “Memorias de Africa”............... J. Barry
•  “West Side Story .............. L. Bernstein

17:00etan
Pilota partidak,
Gurea pilotalekuan.
1. partida: 
Mendizabal III - Larrinaga / Dario - Cecilio
2. partida:
Irujo-Barriola / Altuna III- Zubieta

17:30ean
Zezen txiki eta poniak,
Trenbidearen Zumardian.

20:00etan
Azkoitiko Gimnasia Erritmiko  
taldearen erakustaldia,
eliz atarian.

20:00etan
Eltziegoko dultzaineroen kalejira.

22:30ean
Film Laburren lehiaketa,
Herriko Plazan.
Gaia: Azkoitiko gaztiek

23:30ean
LOS CHIKOS DEL MAÍZ eta 
MOONLIGHT MELODIES taldeen 
kontzertua,
Herriko Plazan.

abuztuak

larunbata
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09:30ean
Eltziegoko 
Dultzaineroen kalejira.

10:00etan
Txalkor Txistulari Taldearen kalejira.

10:50ean
Udalbatzari Eliza Nagusira lagunduz 
Txalkor Txistulari Taldeak ‘Alkate 
Soinua’ joko du.

11:00etan
Meza  Nagusian, parrokian. Herriko 
erlijioso eta lekaimeak partaide 
direla, Parrokiko abesbatzak “Misa 
de Angelis” herrikoia abestuko 
du, ofertorioan Goünoden “Ave 
Maria” (Bakarlaria: Iñaki Goenaga), 
jaunartzean Sabin Salaberriren 
“Zuri Jauna” (Bakarlaria: Jose 
Antonio Mendizabal), ondoren, 
Cesar Francen “Panis Angelicus” 
(Bakarlaria: Iñaki Goenaga) eta 
bukaeran, Feipe Gorritiren “Agur 
Jesusen Ama”. Organoan: Jose Luis 
Frantsesena. Zuzendaria: Inazio 
Alberdi. 

11:00etan
Eltziegoko Dultzaineroen 
laguntzaz, erraldoi eta 
buruhandien kalejira.

12:15ean
Umore Ona elkarteak antolatuta, 
“Ohiko Aurreskua”, plazan.
Bertan, Azkoitiko emakume eta gizo-
nezko abarketariak omenduko dira, 
Julian Iruretagoyena zena eta bere 
emazte Arantxa Iturbe erreferentzia 
direla, berauek izan baitira lan horre-
tan jardun duten azken artisauak.

13:00ean
Azkoitiko Musika Banda eta 
Eltziegoko dultzaineroen 
kontzertua, Kontzejupean.
AZKOITIKO MUSIKA BANDA 
(Zuzendaria: Carlos Muñoz)
• “Musikari goratzarrea” ...     J. Uruñuela
• “Aires vascos”................... J. Franco
• “Katiuska”......................  P. Sorozabal
ELTZIEGOKO DULTZAINEROAK
• “Vals  nº 32” .. Eltziegoko Dultzaineroak
• “Jota del molinero de Subiza” 
Cristobal Audrid / Julian Romano
AZKOITIKO MUSIKA BANDA
• “Dantzaldia”...................... I. Urkizu

14:00etan
Haur eta gurasoen bazkaria,
Ikurrinaren Plazan.  

16:00etan
Haur eta gurasoentzat jolasak, 
Ikurrinaren Plazan.

17:00etan
Zezen karretoiaren kalejira,
Herriko Plazatik irtenda.

17:00etan
Gazteentzako jolas dinamikoak, 
Balda Plazan.

18:00etan
“TXATARRA” antzerki-zirku, umore 
eta akrobazia ikuskizuna, publiko 
guztientzat, Herriko Plazan.

20:00etan
Sahatsa Dantza Taldeko  kide  eta  
herritarron   partaidetzarekin, Plaza 
dantzak, Eliz atarian. Herritarrei, 
aurrez pausoak erakusteko 
helburuarekin, abuztuaren 12an, 
20:00etan entsegua egingo da 
Baztartxo Antzokiko Sahatsaren 
lokalean. Abuztuaren 16an, ordu erdi 
lehenago ere, pausoen errepaso-
ikastaroa egingo da eliz atarian 
bertan. Animatu zaitezte gure 
dantzak ikasi eta plazaratzera!

23:00etan
Pirotecnia Zaragozana etxearen esku-
tik, suzko erroberak, Baztarrikaldetik.

23:30ean
EMON eta RURAL ZOMBIES 
taldeen kontzertua, Herriko Plazan.

abuztuak

igandea
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09:00etatik 10:00etara
Azkoitiko kultur elkarteak 
antolatutako “XXXIV. Inazio Iriarte 
Margo Lehiaketa” ko seilu jartzea, 
udaletxean. Bukatutako lanak 
14:00etatik 15:00etara bitartean 
jasoko dira, Torre Zurin.

9:30ean
Herriko trikitilari eta dultzaineroen 
kalejira. 

9:30ean
Plaza Berrin, Gipuzkoako Blonda 
Txapelketa. 

11:00etan
Herriko trikitilari gazteen kalejira.

12:00etan
Txalkor txistularien laguntzaz, 
erraldoi eta buruhandiak.

12:00etan
Herri kirol jaialdia, Herriko Plazan. 
Aurkezlea: Juanjo Sagastibeltza.
• Aizkolariak
Txikia IV - Otaño - Larrañaga
(Enbor bana nork golpe gutxiagotan 
ebaki).

• Harri-jasotzaileak
Eizmendi - 200 kiloko 
errektangularrarekin.
Goenatxo III - 180 kiloko 
errektangularrarekin.
Guzta - 180 kiloko errektangularrarekin.
• Aizkolariak
Txikia IV - Otaño - Larrañaga
(Enbor bana nork azkarrago ebaki).

• Froga mistoa
A taldea: Txikia IV eta Eizmendi.
B taldea: Larrañaga eta Goenatxo III. 
C taldea: Otaño eta Guzta.  
Aizkolariek enbor bat ebaki, harri-
jasotzaileek 125 kiloko kubikoari 
4 jasoaldi. Guztira: 4 enbor eta 16 
jasoaldi. 
Esnaolak 5 metroko altueran enborra 
moztuko du.

• Harri-jasotzaileak
Eizmendi- Guzta- Goenatxo III
(100 kiloko bolarekin agurra). 
Esnaola, enbor batetik aulki 
bat ateratzen saiatuko da 
motozerrarekin.

12:30ean
Eliza Nagusian, Jubilatuen meza.

14:30ean
Jubilatuen anai-arreba arteko 
bazkaria, Loiolako Kiruri jatetxean. 
Bertan, aurten 90 urte betetzen 
dituzten herritarrak omenduko dira.

17:00etan
Els Minyons de Terrassa, Castellers-
en kalejira, eta 17:30ean giza dorea 
plazan, Gure esku dago ekimenak 
antolatuta.

18:30ean
Dantzari bikote gazteen txapelketa, 
Balda Plazan.

19:30ean
“Inazio Iriarte XXXIV. Margo 
Lehiaketa”ren sari banaketa, Torre 
Zuri erakustokian. 

22:00etan
Balda Plazan, Erromeria 

22:00etan
7. DIVA-SAT Idi dema Saria, 
herriko probalekuan. 

23:00etan
Suzko zezena, Balda Plazan.

abuztuak

astelehena

17• Josefa Alberdi Alberdi                                   

• Fabiola Alberdi Olaberria

• Aurelia Alvarez Garcia                                          

• Mª Begoña Andueza Zubizarreta

• Fernando Areta Cendoya                                          

• Zoriontzu Arroitajauregi Alberdi

• Candida Arteche Segurola                                                

• Josefa Antonia Astiazaran Iturri

• Mª Rosario Azkue Aguirrezabal                                   

• Maria Beitia Larrañaga

• Juan Antonio Benitez Tena                                       

• Mª Pilar Echaniz Larrañaga

• Julia Echaniz Sudupe                                            

• Pilar Elorza Echaniz

• Rita Epelde Aguinagalde                                         

• Clara Epelde Sudupe

• Jose Goicoechea Iturbe                                          

• Mª Carmen Heriz Aguirrezabal

• Eusebio Izaguirre Garate                                                

• Toribia Juaristi Azpiazuren

• Teofila Larrañaga Arenas                                                

• Concepción Larrañaga Eceiza

• Jose Miguel Larrañaga Urrestarazu                               

• Teodora Lasquibar Bastarrica

• Luis Lizarralde Azpiazu                                         

• Amable Martinez Martinez

• Mª Pilar Mendizabal Unanue                                      

• Mª Francisca Muñoa Eceiza

• Rosario Orbegozo Abaunz                                         

• Mª Carmen Salegui Egaña

• Teodoro Uria Juaristi

2015. urtean 90 urte bete
dituzten azkoitiarrak

ZORIONAK!



abuztuak

asteartea
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11:00etan
Atletismo saioa, Balda Plazan. 
Ondoren, “XV. Andramaixetako 
Milia” Xeye atletismo taldeak 
antolatuta.

14:30ean
Bazkari herrikoia,
Herriko Plazan. 

16:30ean
BRINCADEIRA BATUKADA, 
herriko kaleetan.

16:30ean
Balda Plazan, Apar festa.

18:30ean
Zezenak, Plaza Berrin.  

22:00etan
7. DIVA - SAT Idi dema saria,
herriko probalekuan.

23.00ean
XAIBOR DJ-arekin musika,
dantza eta karaoke festa,
Herriko Plazan.

00:00etik 03:30era
Eliz atarian, Eusko Jaurlaritzak 
babestuta, stand bat jarriko da 
alkoholemia froga prebentiboa 
egiteko eta informazioa zabaltzeko.

22:00etan
6. DIVA - SAT Idi dema saria,
herriko probalekuan.

abuztuak

19 asteazkena



Andramaixek
poltsikoan!
Andramaixetako egitarau osoa
eta iritzia emateko aukera
app honetan.
Deskargatu eta gozatu!

Herriko Plaza
Tel.: 943 08 00 80
www.azkoitia.eus

Jai parekideen alde!
Por unas fiestas en igualdad

Indarkeria matxista eraso fisikoa eta bortxaketa baino harago 
doa. Baimenik gabeko zirriak eta muxuak, zure gorputzari 
buruzko komentario eta begirada iraingarriak, astuna izatea, 
sexu harremanak izateko xantaia egitea...horiek ere indarkeria 
matxistaren bestelako agerraldiak dira. 

Erasoen aurka aurre egin eta ekin!
Askatasunez eta errespetuz ligatu!
Ez, ez da!!
ERASO SEXISTEN AURREAN ANTE AGRESIONES SEXISTAS
112
943 85 71 71
943 08 37 80

Zaindu herria eta errespetatu 
besteen deskantsua
Cuida tu municipio
Hiri-altzariak zaindu, kaleak txukun 
mantendu eta ahalik eta hondakin 
gutxiena sortu. Festetako herri bazkari 
eta afarietan ontzi konpostagarriak 
erabiliko dira, eta bukatutakoan, 
dagozkien edukiontzietara bota. 
Eta gogoratu, zu festan zabiltzan 
bitartean beste herritar batzuk 
deskantsuan daude.


