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agurra
Herri bat jendea da, eta jendeak festa ere behar du. Ez dugu 
guk asmatu, gizakiak berea du jolaserako eta gozamenerako 
joera, beharra du. Badira aldatzen ez diren gauzak: jendeak 
gozatu egin nahi du.

Ez ditugu guk asmatu Andramaixek; 400 urte dira, erraz 
esaten da, festa hauek ospatzen dituela Azkoitiko herriak. 
Zenbat jendek gozatu ote ditu festa hauek, nork bere 
modura? Eta hala ere, urtero asmatu behar dira festak, 
zer kendu zer jarri, zer hobetu zer ekarri, mundua aldatuz 
baitoa, eta jendea ere bai. Ez herriarenak, are gutxiago 
udalarenak, festak jendearenak dira, jendeak egiten ditu. 

Mundua aldatuz doa, jendeak aldatzen duelako. Gure 
behar eta desioekin, gure ideia eta fedeekin, gure hitz eta 
ekintzekin aldatzen dugu mundua. Eta norberarentzat ez 
ezik, besteentzat ere mundu hobea nahi dugulako.

Halaxe ari da aldatzen Azkoitia ere. Duela ez hainbeste arte 
mutil gazteek derrigorrez egin behar zuten soldadutza. Ohitu 
egiten gara aldaketetara. Bizi legea da.
Eta bizirik gaudenez, egin dezagun festa! 

Un pueblo es su gente, y la gente necesita jugar y gozar, 
necesita hacer su fiesta. Hace ya 400 años que se celebran 
los Andramaris, ¿cuánta gente habrá disfrutado de ellas? 
Todo cambia, y también cambian las fiestas, porque la 
gente va cambiando, y las fiestas son suyas. Todo cambia, 
porque la gente lo cambia, con sus deseos, pasiones, 
ideas, acciones. Así vamos cambiando Azkoitia. Hasta 
hace poco los jovenes debían cumplir el servicio militar 
obligatoriamente. Nos acostumbramos enseguida a los 
cambios. Es ley de vida.
Estamos vivos, ¡disfrutemos de las fiestas!

• Diseinua, maketazioa eta testuak:
   EREGI, Euskara eta Komunikazioa

• Ale kopurua: 5.000 ale

• Inprimatzea:
   MARTIARENA Inprimategia

• Argitaratzailea:
   Azkoitiko Udala

• Argazkiak:
  Mikel Zengotita
  Joakin Sudupe
  Fotos Iñaki



txupinazoa

Gaurko gazteei imajina ezina 
irudituko zaie akaso, baina duela 
ez hainbeste arte mutil gazteek 
derrigorrez egin behar zuten 
soldadutza. Udalak berak bidaltzen 
zuen soldadutza egin behar zuten 
gazteen errolda, bakoitzaren pisu 
eta altuerak zehaztuta. “Talla” 
bat zegoen horretarako. Halaxe 
eraman zituzten asko eta asko 36ko 
gerran faxisten aldean borroka 
egitera. Halaxe, gerora, beste asko, 
ejertzitoa zerbitzera. Jendeak ez 
du etsitzen ordea, eta mundu hobe 
baten aldeko borrokaren baitan piztu 
zen mugimendu antimilitarista, eta 
handik intsumisioa. 

Mundu hobe baten alde, 
mugimendu antimilitaristan lan egin 
zuten guztiei, intsumiso guztiei, 
gure esker ona.

El Ayuntamiento proporcionaba el 
censo de los jovenes al Ministerio de 
Defensa, indicando las característi-
cas físicas de cada uno. Había una 
“Talla” para ello. Los antimilitaristas, 
en un acto de desobediencia, la 
tiraron a la plaza desde el balcón. 
Los insumisos lucharon por abolir el 
servicio militar y los ejércitos. Que-
remos agradecer a tod@s ell@s su 
labor.
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Mundua aldatuz doa, jendeak aldatzen duelako. 
Gure behar eta desioekin, gure ideia eta fedee-
kin, gure hitz eta ekintzekin aldatzen dugu mun-
dua. Eta norberarentzat ez ezik, besteentzat ere 
mundu hobea nahi dugulako.

Munduak Azkoitia izena hartzen duen lekuan 
bizi gara. Auskalo noiztik bizi den jendea izar eta 
haitzen pean, erreka ondoan, muinoetan; pape-
retan gordeta daudenak dakizkigu. Bizitza ez da 
paperetan kabitzen ordea. 400 urteko jendeen 
bizitzak ez dira azaltzen paper horituetan eta 
argazki zaharretan. Printza batzuk baino ez dira 
hauek, herriaren memoria osatzen joateko argi 
pixka bat eman nahi dutenak.

Festak ere, gauza gozo galgarri horrek, bai baitu 
historia.

Vivimos en un lugar donde el mundo toma el 
nombre de Azkoitia. No sabemos a ciencia cierta 
desde cuándo vive la gente aquí, bajo las estre-
llas, al lado del río, en los montes. Conocemos lo 
que se ha guardado en los papeles, pero la vida 
no cabe en ellos. Los papeles guardan restos, 
huellas, como las fotos guardan momentos. No 
son más que reminiscencias de un pasado ya 
remoto, pero son valiosas para ir construyendo 
una memoria del pueblo. Todo tiene una historia.
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abuztuak

osteguna
10:00etan
Hamarretakoa, San Martingo 
elkartean.

10:30ean
V. Jokin Ormatetxea jubenilen 
txirrindulari lasterketa, eliz ataritik 
abiatuta. Helmuga Plaza Berrin 
izango da.

11:30ean
Koadrilen jaitsiera txupinazora,San 
Martingo elkartetik.

11:40ean
Azkoitiko Intsumisoei  omenaldia, 
Udal pleno aretoan.

12:00etan
2014ko Andramaixei hasiera emango 
dien txupinazoa botako da, herriko 
musika bandak “Ondo pasau Andra-

maixek” jotzen duen bitartean. 
Ondoren, Musika Bandak, Parrokiko 
abesbatzak eta Iraurgi abesbatzak 
lagunduta, herritar guztiok “Azkoitia” 
abestia kantatuko dugu. 

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

14:00etan
“IV. marmitako txapelketa”ren sari 
banaketa.

14:30ean
Bazkari herrikoia, Ikurrinaren 
Plazako txosna gunean 
(marmitako jana txotxarekin). 
Ondoren, jolasak. 

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

20:00etan
Ignacio Busca Sagastizabalen 
“Salbea” (7 ahotsetara) eta aita 
Nemesio Otañoren “Ave Maria” (5 
ahotsetara) abestuko dira, parrokian.  
Amaitzeko, Mariano Garciaren “Ama 
Birjinaren edertasun”.

22:30ean
“Imuntzo eta Beloki”rekin, 
erromeria, Balda Plazan.

23:00etan
The Potes eta Slaktuis talde 
azkoitiarren rock kontzertua, 
Ikurrinaren Plazako Txosna 
gunean.

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

abuztuak
9
larunbata

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

abuztuak
13
asteazkena

Egitarauan

berdez ageri

diren ekitaldiak Festa 

Batzordeak antolatu 

ditu.
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abuztuak

ostirala
         09:30ean

Eltziegoko dultzaineroen 
kalejira.

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

11:00etan
Meza Nagusian, 

parrokian, herriko 
abesbatzek, Miguel 

Mª Azpiazuren “Pakea  
Lurrean” abestuko dute 

4 ahotsetara; ofertorioan, Migel Mª Az-
piazuren “Agur Maria”, 4 ahotsetara; 
eta jaunartzean, Aita Nemesio Otaño-
ren “O Sacrum convivium”. 
Organista: Jose Luis Frantzesena.
Zuzendaria: Inazio Alberdi.

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

13:00etan
Herriko Musika Bandak, Txalkor 

txistulari taldeak eta Azkoitiko 
dultzaineroek kontzertua eskainiko 
dute, Kontzejupean.

AZKOITIKO MUSIKA BANDA 
(Zuzendaria: Ismael Conde)
• “Nuestras bandas de música”
   F. Andreu Comos.
•  “Adagio for strings” ........S. Barber.
•  “Porgy and Bess”........G. Geshwin.

TXALKOR TXISTULARI TALDEA 
(Zuzendaria: Pello Larrañaga)
•  “Azkoitiko Zalduntxoen Minuetoa”.
•  “Mendiko soinuak”.
•  “Larrain dantza aukeraketa”.

AZKOITIKO MUSIKA BANDA 
(Zuzendaria: Ismael Conde)
•  “Jaialdia”    
    I. Urkizu.

17:00etan
Egungo pilotari onenekin, pilota 
partiduak, Gurea pilotalekuan.

18:00etan
Zezen txiki eta poniak, Trenbidearen 
Zumardian.

19:00etan
Azkoitiko Gimnasia Erritmiko  
taldearen erakustaldia, eliz atarian.

19:00ean
Errobera-triki-bertso poteoa, 
Maddalen Arzalluz eta Eneritz 
Artetxerekin, Herriko Plazatik irtenda. 

20:00etan
Eltziegoko dultzaineroen kalejira.

23:00etan
Laburmetrai lehiaketa, Herriko Plazan. 
Gaia: ‘Nola ligatu baboseau gabe’.

23:30ean
Tik Tara musika taldearen kontzertua 
Balda plazan.

24:00etan
“Joxe Replay” eta “Niña Coyote 
eta Chico Tornado”ren kontzertua, 
Ikurrinaren Plazako Txosna gunean.
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larunbata
09:30ean 
Eltziegoko 
dultzaineroen kalejira.

10:00etan
Txalkor txistulari 
taldearen kalejira.

11:00etan
Meza  Nagusian, 
parrokian. Herriko 
erlijioso eta lekai-
meak partaide 
direla, Parrokiko 

abesbatzak Jose Luis 
Frantzesenaren “Garate 

Anai Zoriontsuari Meza” 
4 ahotsetara abestuko du; 

ofertorioan, Goünoden “Ave 
Maria” (bakarlaria: Iñaki Goena-

ga); jaunartzean, Perosiren “Opari 
Osasungarri” 4 ahotsetara; ondo-

ren, Aita Nemesio Otañoren “Lagun zai-
guzu” (bakarlaria: Javier Zubizarreta); 
eta bukaeran, “Agur Jesusen Ama”. 

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

12:15ean
 Umore Ona elkarteak antolatuta, 
“Ohiko Aurreskua”, herriko plazan.

13:00ean
Azkoitiko Musika Banda eta 
Eltziegoko dultzaineroen 
kontzertua, Kontzejupean.

AZKOITIKO MUSIKA BANDA 
(Zuzendaria: Ismael Conde)
• “Flashing winds”   
  J. Van der Roost
• “New York New York”  
  J. Kander / F. Ebb

ELTZIEGOKO DULTZAINEROAK
• “Ezkongaietan”  (Zortziko)  
  J. Sarasate

AZKOITIKO MUSIKA BANDA eta 
ELTZIEGOKO DULTZAIENEROAK 
(Zuzendaria: Ismael Conde)
• “Rag Time”    
  Juanma Saez zuz.
• “El ciego en fiestas”   
  Juanma Saes zuz.

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

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

17:00etan
Zezen karretoiaren kalejira.

17:30etan
Pilota partiduak, Gurea Pilotalekuan.
1.partidua: I. LARRAÑAGA (Azpeitia)- 
O.LASA / S. GONZALEZ - I.UZKUDUN 
(Azpeitia)
2.partidua: M.GOÑI - I. ZENDOIA 
(Azkoitia) / A. JUARISTI (Azkoitia) - F.GOÑI.

18:00etan
Kaleko ikuskizuna, familientzat.

21:00etan
Parrillada herrikoia, txotxarekin, 
Kontzejupean. Parrillak piztuko dira 
eta bakoitzak bere janaria eraman 
beharko du, han erretzeko. 

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

23:30ean
FUEL FANDANGO eta KOMETA 
taldeen kontzertua, Herriko Plazan.
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igandea
09:00etatik 
10:00etara
Azkoitiko kultur elkarteak 
antolatutako “XXXIII. 
Inazio Iriarte margo 
lehiaketa” ko seilu 
jartzea, udaletxean. 
Bukatutako lanak 
14:00etatik 15:00 
bitartean jasoko 
dira, Torre Zurin.

10:30ean
Herriko ganadu 
erakusketa, Plaza 
Berrin. 

11:00etan
Herriko trikitilari gazteen kalejira.

12:00etan
Txistularien laguntzaz, erraldoi eta 
buruhandiak.

12:00etan
Herri kirol jaialdia, Herriko Plazan.     
• Harri-jasotzaileak
Goenatxo II eta Goenatxo III, 200  
eta 150 kiloko laukizuzenarekin.

• Trontzan 
Amaia eta Nerea Salondo (Euska-
diko txapeldunak) eta Leire Astia-
zaran eta Itxaso Onzalo (Euska-
diko hirugarrena).

• Aizkolariak
Esnaola (Bi enbor aitzurrarekin 
ebakitzen).
Zaldua - Larrañaga (Enbor bana 
nork golpe gutxiagotan ebaki).

• Froga mistoa
A taldea: Zaldua, Goenatxo 
II, Leire Astiazaran eta Itxaso 
Onzalo
B taldea: Larrañaga, Goena-

txo III, Nerea Solondo eta Amaia 
Garcia. Guztira: 4 enbor, 16 jasoaldi 
eta 16 mozketa. Esnaolak 5 metroko 
altueran enborra moztuko du.

• Harri-jasotzaileak
Goenatxo II eta Goenatxo IIIak 100 
kiloko bolarekin, agurra.

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
Jolas extreme, Herriko Plazan.

18:00etan
Estraperloko gazta txapelketa, 
Herriko plazan.

18:00etan
Dantzari bikote helduen txapelketa, 
Balda plazan.

19:30ean
“Inazio Iriarte XXXIII. Margo 
lehiaketa”ren sari banaketa,
Torre zuri erakustokian.

21:00etan
Arkume jana eta txotxa, eta afal 
ostean trikitilariak, Ikurrinaren 
Plazako Txosna gunean.

23:00etan
SUZKO ZEZENA, 
Herriko Plazan.
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astelehena
11:00etan
Atletismo saioa, Balda 
Plazan. Ondoren, “XIV. 
Andramaixetako Milia” 
Xeye atletismo taldeak 
antolatuta.

14:30ean
Bazkari herrikoia,
Herriko Plazan.

18:00etan
Haurrentzako “Apar festa”,

Balda plazan.  

18:30ean
Erromeria “Zero Xiete” 

taldearekin, Ikurrinaren 
Plazako Txosna 
gunean.
 

22:00etan
6. DIVA - SAT Idi 

dema saria, herriko 
probalekuan.

23.00ean
“EZTEN GIRO” taldearekin 
dantzaldia, Herriko Plazan.

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

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

abuztuak

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

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 08 00 80
www.azkoitikoudala.info
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Jai parekideen alde!
Por unas fiestas en igualdad
Eraso sexistarik gabeko eta  parekideen aldeko jaiak nahi ditugu. 
Herritar guztiek askatasun eta segurtasun osoz jaiez gozatzeko, 
sexistak diren jarrera guztiak desagertu behar dira. Alkoholdun edariak 

eta drogak ez daitezela emakumeen aurkako indarkerian aitzakia bihurtu.  

Indarkeri sexistak milaka aurpegi ditu, adi egon!! Denak balio du, 
errespetu dagoen bitartean, errespetuz ligatu!! Eta gogoratu: 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.


