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Agurra
Oraindik 2 urte luze hauen biharamuna kudeatzen ari garen 
honetan, azkenean ere murrizketarik gabeko jaiak izango ditugu.

2020an jaiak ez, baina ekintza gutxi batzuk egin ahal izan 
genituen egoera konplikatu hartara egokituz; eta 2021ean 
“Trantsizio jaiak” deitu genien egitarau bat osatu genuen herriko 
hainbat eragileri esker.

Aurten ospa ditzagun bada jaiak osasun murrizketa barik, baina 
beti bezala, errespetuz eta pasatu gabe. 

Ez Aramaion, eta ez beste inon, ez dugu onartzen eraso 
matxistarik, ez bestelakorik. Beraz, egunerokoan bezalaxe, 
jaietan ondo pasa, eta zain dezagun elkar denok.

Bihotzez eskertzekoa da, urte arraro hauetan, ezjakintasun eta 
ziurgabetasun handiarekin, herriko eragileekin   elkarlanean 
herria bizirik mantentzea.

Eta eragile horiei esker ere badatoz aurtengo jaiak, goxatu 
ditzagun bada bi urte hauetako ajeak elkarrekin ondo pasatuz, 
baina pasatu gabe.

Gora Aramaixo! Eta gora Aramaixoko jaixek!



EKAINAK 30, eguena
18:00 PAPARGORRI eskolaniaren emanaldixe kultura etxien

UZTAILAK 1, barikue
19:00 Pelota txapelketako finala (Pelota elkarteak antolatuta)
19:00 Txupinazue eta pregoie
19:00 Anbotoko Mariren etorrera
19:05 Trikitixa eskolakuekin kalejira (Trikitixa eskolako kidiek)
19:05 Herriko txistularixekin kalejira
19:05 Buruhaundi eta erraldoiek
20:00 Txosnen irekiera
20:00 Kun Kun Batukada taldiaz kalejira
23:00 Erromerixie plazan 
00:00 Kontzertuek txosnetan: 

AÑUBE+ REBEL NOISE+ LIBERTAD CONDICIONAL



UZTAILAK 2, zapatue
10:00 Hockey partiduek frontoien 

(Burdinola Irristaketa klubaren eskutik)
11:30 Umiendako egurrezko jolasak plazan 
12:00 Tortilla patata txapelketie (patatak, olixue, gatza eta 

arraultzak antolakuntzak jarriko dittu)
12:30 Izenbarekuak Txaranga herrixen ziher 

(Kutxabankek eskeinitte)
16:30 Briska eta mus txapelketa jubilatuen lokalien 

(Jubilatuen elkartiek lagundute). 
Aurretik izena emun jubilatuen lokalien 
 1. sarixe - gaztaie eta bi ardo botila 
 2. sarixe - gaztai erdi eta ardo botila bat 
 3. sarixe - hiru sagardo botila.

17:00 Tiro plato txapelketa (Kurtzetagain elkartiek antolatute)
17:00 Green Grass Festibal DOCE C taldearen emanaldixe 

(Gazte Asanbladak antolatute)
18:30 Kale ikuskizune herrixen ziher plazatik hasitte “Maitasun 

erromantikoa”
19:00 Ping pong txapelketie frontoien 

(Gazte Asanbladak antolatute)
19:30 “México lindo ¡Sí,señor!” 

mariatxiaren kalejira herrixen ziher plazatik hasitte
22:30 “México lindo ¡Sí,señor!” 

mariatxiaren emanaldixe plazan
00:00 Kontzertuek txosnetan  

LA FURIA + MCONAK + NIKOTINA
05:00 Jolasak txosnagunien 

(Gazte Asanbladak antolatute)



UZTAILAK 3, domeka
11:00 Dianak herriko txistularixekin
12:00 Meza Bizente Goikoetxea abesbatzak lagundute
13:00 Herriko ume jaioberrixei ongietorrixe plazan
Ondoren, herriko dantzarixen emanaldixe 

(LAGUN ARTEAN DANTZA taldie)
17:00 Jolas parkie parkien
18:00 Street Boulder txosnagunien (Gazte Asanbladak antolatute)
18:00 Herri kirolen erakustaldixe plazan, Badaiotz taldiaz
20:00 Eusko Label parrillada plazan
20:30 Dantza-plaza plazan
21:30 Afaixe txosnetan “ZUK IN ZUK JAN” 

(Gazte Asanbladak antolatute)
22:30 Deabru Beltzak taldien ikuskizune 

“Les Tambours de feu” 
23:30 Berba pasie (Gazte Asanbladak antolatute)
00:30 Korto lehiaketa 

(Gazte Asanbladak antolatute)



UZTAILAK 4, astelehena
11:30 Umiendako xaboi-burbuilen ikuskizune eta tailerra parkien 
13:00 “Historias de un baúl!” ikuskizune plazan
13:00 Kantu jira parkien
16:30 Kuadrillen arteko pikie parkien 

(Gazte Asanbladak antolatute)
20:00 Orkresta elektrotxarangiaz animaziñue
21:30 Herri afarixe plazan (Mozorro onenari sarixe)
Ostien Urrezko Gibelaren sari banaketie 

(juergista onenandako sari banaketie)
Afal ostien Orkresta elektrotxarangiaz animaziñue
23:30 Anbotoko Mariren despedidie
01:00 Diskofesta herrikoia AZ Gaubelarekin txosnetan
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